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Szanowni Państwo, 

przedstawiam po raz kolejny Raport o Stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn, tym razem za rok 2021, 

opracowany zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Raport omawia wszystkie ważne dla miasta 

obszary, między innymi: stan finansów miasta, realizację strategii, polityk i programów, pomoc społeczną, 

oświatę, edukację, kulturę, sport i rekreację, a także inne działania, podejmowane na rzecz naszego 

miasta. Opisuje projekty i inwestycje, w tym również realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych. 

Jestem przekonany, że dostarczy on wszelkich niezbędnych informacji na temat naszego Miasta i tego 

co zostało zrealizowane. Opracowano go metodologią przyjętą w latach 2019 i 2020. Dlatego też pozwala 

to na porównanie niektórych procesów zachodzących w sferach życia mieszkańców miasta Kętrzyna.  

Przedstawiając Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za rok 2021, zachęcam do zgłaszania propozycji 

i pomysłów mających na celu dalszy rozwój naszego miasta.  

 

         Ryszard Niedziółka 

 

       Burmistrz Miasta Kętrzyn 
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I.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

 

Miasto Kętrzyn, 25-tysięczne miasto, położone nad rzeką 

Guber, w województwie warmińsko-mazurskim. Jako miasto 

leżące na szlaku turystycznym, wiodącym przez Krainę Wielkich 

Jezior jest istotne pod względem bazy hotelowej i 

gastronomicznej. Stanowi też ciekawy i cenny zasób obiektów 

zabytkowych, świadczących o historii tych ziem. Gotycki 

zamek, kościół (bazylika mniejsza) św. Jerzego, budynek 

dawnej Loży Masońskiej, Ratusz, Kościół św. Katarzyny, 

najdłuższa stajnia w Europie należąca do Stada Ogierów i wiele innych zabytków z końca XIX 

i początku XX wieku stanowią niezaprzeczalne, warte odwiedzenia walory historyczne tego 

miasta. Przyroda mazurska jednocześnie stwarza niepowtarzalne tło miasta i okolic, 

zachęcając do odwiedzenia i korzystania z atrakcji Kętrzyna. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Władze miasta i struktura organizacyjna Urzędu Miasta w roku 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Wróbel 

Zastępca Burmistrza  
Kamila Wybraniec 

Skarbnik Miasta 

Ryszard Henryk 

Niedziółka 

Burmistrz Miasta 

Halina Kuriata 

Sekretarz Miasta 
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Rada Miejska w Kętrzynie 

W skład Rady Miejskiej w Kętrzynie wchodzi 21 radnych. 

 

 

Prezydium Rady Miejskiej do 10 grudnia 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prezydium Rady Miejskiej od 10 grudnia 2021 
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Rafał Rypina 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

do 10 grudnia 

2021r.  

Krystian Aleksander 

Abramowicz 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej 

Przewodniczący 

Komisji Gospodarki 
Komunaln 

Wioletta Czech  

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miejskiej  

Przewodnicząca 

Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia 

 i spraw Socjalnych 

 

Jerzy Baranowski Alicja Biała Zenon Buraczek 

Roman Chodara Czesław Ćwik Marzena Gajek 

Tomasz Komorowski 
Jan Wojciech 

Mickiewicz 
Edward Mitros 

Zbigniew Nowak Daniel Adam Sapiński  

Helena Szymkiewicz 

Marian Henryk 

Toruński  

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej  

Przewodniczący 

Komisji Rozwoju 

Gospodarczego             i 

Finansów  

Zofia Waszkiewicz Władysław Zarecki 

Dariusz Marek 

Duczek 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Andrzej Niedźwiecki 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej 

Przewodniczący 

Komisji Gospodarki 
Komunalnej 

 

  

Krystian Aleksander 

Abramowicz 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej  

Przewodniczący 

Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia 

 i spraw Socjalnych 

 

Marian Henryk 

Toruński  

Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej  

Przewodniczący 

Komisji Rozwoju 

Gospodarczego             i 

Finansów  

Ryszard Teodor 

Szymański 
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1.2. Dane demograficzne  
Opracowanie: Wojciech Waszczuk - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ludności 

 

Zgodnie z prowadzonym przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Rejestrem Mieszkańców Miasta 

Kętrzyn, stan mieszkańców Miasta Kętrzyn na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 25 457 osób. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę mieszkańców wg płci: 

Liczba mieszkańców miasta 

Rok Kobiety Mężczyźni Razem 

2019 13 902 12 390 26 292 

2020 13 784 12 230 26 014 

2021 13 525 11 932 25 457 

   

Struktura demograficzna Miasta: 

 

Urodzenia mieszkańców Kętrzyna: 

Rok Kobiety Mężczyźni Razem 

2019 77 91 168 

2020 101 88 189 

2021 80 68 148 

 

 

Rok 2020 2021 
 

 

Wiek Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

0-3 389 394 250 337 

W
ie

k 
p
rz

e
d
p
ro

d
u
kc

yj
n
y 

4-5 220 238 310 251 

6 125 125 111 116 

7 117 107 126 125 

8-15 1 062 957 1049 965 

16-17 256 217 239 211 

18 122 111 130 104 

W
ie

k 
p
ro

d
u
kc

yj
n
y 

m
ę
żc

zy
zn

 

W
ie

k 

p
ro

d
u
kc

yj
n
y 

ko
b
ie

t 
19-20 224 208 230 211 

21-40 3 424 3 302 3217 3 086 

41-60 3 342 3 691 3323 3 648 

61-64 994 1 193 941 1 162 

W
ie

k 

p
o
p
ro

d
u
kc

yj
n
y 

ko
b
ie

t 

65-70 845 1 202 838 1188 

W
ie

k 

p
o
p
ro

d
u
k-

 

cy
jn

y 

m
ę
żc

zy
zn

 

71-81 833 1 255 899 1342 

81+ 277 784 269 779 

Razem 12 230 13 783 11 923 13 525  
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Populacja Kętrzyna w poszczególnych latach: 

Jak wynika z powyższej tabeli populacja Kętrzyna ulega zmniejszeniu, więcej osób umiera 

niż się rodzi. 

 

Migracja populacji Kętrzyna: 

Rok 

Zameldowania z 

innych gminy na 

pobyt stały 

Wymeldowania z pobytu stałego Razem 

wymeldowania z 

pobytu stałego 
do innych 

gmin 

za 

granicę 

bez 

zameldowania 

2019 380 317 30 148 495 

2020 408 267 28 118 413 

2021 390 316 33 258 607 

 

Jak wynika z powyższych danych migracja mieszkańców Kętrzyna jest ujemna, więcej 

osób się wymeldowuje z pobytu stałego niż przyjeżdża do Kętrzyna zamieszkać na stałe. 

Większość osób wymeldowanych, które nie zameldowały się nigdzie (tj. w innych gminach lub 

nie zgłosiły wyjazdu za granicę) pozostaje w Kętrzynie bez zameldowania swojego pobytu. 

 

1.3. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn 
opracowanie: Kamila Wybraniec - Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Nazwa podmiotu Adres siedziby REGON NIP 

Urząd Miasta w Kętrzynie  
11-400 Kętrzyn,  

ul. Wojska Polskiego 11 
000524387 742-000-83-48 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Feliksa Nowowiejskiego  

w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. M. Kopernika 12 
510234536 742-102-02-16 

Szkoła Podstawowa nr 3 im.  

Marii Zientary-Malewskiej  

w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Bydgoska 1 
510234542 742-102-15-00 

Szkoła Podstawowa nr 4 im.  

Stanisława Moniuszki w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. S. Moniuszki 1 
510234513 742-102-15-23 

Szkoła Podstawowa nr 5  

z Oddziałami Integracyjnymi im.  

Macieja Kalenkiewicza  

„Kotwicza” w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Kazimierza Wielkiego 12 
510234499 742-202-98-05 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Kazimierza Wielkiego 12A 
519653170 742-207-45-27 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

2019 168 318 -150 

2020 189 368 -179 

2021 148 412 -264 
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Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Pocztowa 11 
004451082 742-104-49-55 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76J 
281091022 742-224-17-58 

Miejskie Przedszkole  

Integracyjne „MALINKA”  

w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Obr. Westerplatte 16 
280574416 742-223-19-90 

Miejskie Przedszkole  

Integracyjne „SMERFOWA  

KRAINA” w Kętrzynie  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Wierzbowa 2 
380961245 742-226-40-96 

Żłobek Miejski w Kętrzynie  
11-400 Kętrzyn,  

ul. Obr. Westerplatte 16 
281376084 742-224-61-29 

Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie  
11-400 Kętrzyn,  

 ul. Wierzbowa 2 
381032714 742-226-42-16 

Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Miejskiej Kętrzyn  

11-400 Kętrzyn, 

Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 
383261382 742-226-64-39 

Kętrzyńskie Centrum Kultury 

 w Kętrzynie */  

11-400 Kętrzyn,  

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24a 
001323774 742-10-33-940 

Miejska Biblioteka Publiczna  

im. Wojciecha Kętrzyńskiego  

w Kętrzynie */  

11-400 Kętrzyn,  

Pl. Zamkowy 1 
001323797 742-103-39-63 

Muzeum im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Kętrzynie */  

11-400 Kętrzyn,  

Pl. Zamkowy 1 
001323780 742-103-38-39 

stan na dzień 31.12.2021r. 

*/ samorządowa instytucja kultury 

 

1.4. Podmioty powiązane kapitałowo z Gminą Miejską Kętrzyn  
Opracowanie: Kamila Wybraniec – Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Nazwa podmiotu Adres siedziby REGON KRS 

Wysokość 

kapitału 

zakładowego 

wartość 

udziałów 

/PLN/ 

% udział 

w 

kapitale 

podmiotu 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej 

„KOMUNALNIK”  

Sp. z o.o.  

11-400 Kętrzyn, 

ul. Budowlana 1  
511008463  0000067241  3 968 500 3 968 500 100 

Komunalna Energetyka  

Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. 

11-400 Kętrzyn, 

ul. Dworcowa 10  
511002437  0000118512  3 679 800  3 679 800 100 

Miejskie Wodociągi  

i Kanalizacja Sp. z o.o.  

11-400 Kętrzyn, 

ul. Poznańska 6  
510030176  0000192305  7 483 800  7 483 800 100 

Kętrzyńskie Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o.  

11-400 Kętrzyn, 

 ul. Traugutta 27  
510492534  0000177342  3 664 000  3 664 000 100 
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Porty Lotnicze 

"Mazury-Szczytno" 

Sp. z o.o.  

12-100 Szczytno, 

ul. Wielbarska 5  
510376696  0000137185  brak danych  9 000 x 

Społeczna 

Inicjatywa 

Mieszkaniowa KZN-

Północ 

Spółka z o.o. 

 10-542 Olsztyn, 

ul. Dąbrowszcza-

ków 21 lok. 430  

389125728 0000928790  61 820 350  3 353 950  5,43 

stan na dzień 31.12.2021r. 
 

II. STAN FINANSÓW MIASTA  
Opracowanie: Kamila Wybraniec -Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Budżet Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską 

 w Kętrzynie uchwałą nr XXXIII/231/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko Mazurskiego z 27 stycznia 2021 r. poz. 427).  

W trakcie roku dokonano jego zmiany 27-krotnie, z czego uchwałami Rady Miejskiej w 

Kętrzynie 14 razy oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kętrzyn 13 razy. Zgodnie z uchwałami 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wszystkie uchwały i zarządzenia zostały 

podjęte zgodnie z prawem. Szczegółowy wykaz podjętych uchwał dotyczących zmian w budżecie 

znajduje się w rozdziale III Raportu.  

 

Porównanie budżetu według stanu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie 

Plan pierwotny wg 

uchwały 

XXXIII/231/2020 

Plan po zmianach wg 

stanu na dzień 

31.12.2021r 

Zmiana 

Dochody 133 962 556,00 143 016 262,58 9 053 706,58 

Wydatki 143 711 947,00 151 005 653,58 7 293 706,58 

Deficyt -9 749 391,00 -7 989 391,00 1 760 000,00 

Przychody 13 582 111,00 11 822 111,00 -1 760 000,00 

Rozchody 3 832 720,00 3 832 720,00 0,00 

 

Porównanie planu oraz wykonania budżetu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Plan po zmianach wg stanu na 

dzień 31.12.2021 r 

Dochody na dzień 

31.12.2021 r. 

% wykonania 

planu 

Dochody 143 016 262,58 140 524 764,99 98,26 

Wydatki 151 005 653,58 130 451 978,56 86,39 

deficyt -7 989 391,00 x  x 

nadwyżka x  10 072 786,43  x 

przychody 11 822 111,00 11 822 111,00 100,00 

rozchody 3 832 720,00 3 832 720,00 100,00 
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Rok 2021 pomimo deficytu planowanego pierwotnie na poziomie 9 749 391,00 PLN, po 

zmianach – w wysokości 7 989 391,00 PLN został zakończony nadwyżką w wysokości 

10 072 786,43 PLN. 

 

Porównanie wykonania budżetu w latach 2019-2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Wykonanie budżetu 

2019 2020 2021 

Dochody  119 694 501,00 135 276 804,88 140 524 764,99 

Wydatki 120 606 949,99 126 070 099,60 130 451 978,56 

Deficyt/nadwyżka -912 448,99 9 206 705,28 10 072 786,43 

Przychody 10 641 946,00 8 755 512,78 11 822 111,00 

Rozchody 3 513 252,23 3 859 720,00 3 832 720,00 

 

2.1. Dochody miasta 
Opracowanie: Kamila Wybraniec - Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Pierwotny plan dochodów, uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie Uchwałą Nr 

XXXIII/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. wyniósł 133 962 556,00 PLN. Ostateczny plan 

dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r wynosił 143 016 262,58 PLN, natomiast wykonanie 

dochodów w roku 2021 osiągnęło poziom 140 524 764,99 PLN, i stanowiło 98,26 % planu. 

Na dochody miasta składają się dochody własne i dochody zlecone. Dochodami 

własnymi są: subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat 

lokalnych, dochody ze sprzedaży majątku Gminy, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych       

i z budżetu Unii Europejskiej. Niepełna realizacja planu dochodów wynika głównie z niższych 

dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu europejskiego na skutek wydłużenia procesu 

refundacji wydatków poniesionych przez miasto oraz przedłużenia terminu realizacji niektórych 

z inwestycji w związku z pandemią.  

Źródłem dochodów zleconych miasta są dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa. 

 

Porównanie planu i wykonania dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone /PLN/ 

Wg. stanu na dzień 31.12.2021 r. % wykonania 

planu Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 

Dochody ogółem 143 016 262,58 140 524 764,99 98,26 

Zadania własne 104 415 224,69 102 625 788,10 98,29 

Zadania zlecone 38 601 037,89 37 898 976,89 98,18 

 

Porównanie wykonania dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone - lata 2019-2021 

/PLN/ 

Wyszczególnienie 
Wykonanie na dzień 31.12. Dynamika (w %) 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 
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Dochody ogółem: w tym 119 694 501,00 135 276 804,88 140 524 764,99 117,40 103,87 

Zadania własne 86 587 377,22 96 141 321,90 102 625 788,10 118,52 106,74 

Zadania zlecone 33 107 123,78 39 135 482,98 38 898 976,89 114,47 96,80 

 

Poniżej zostało przedstawione porównanie wybranych pozycji dochodów własnych /PLN/ 

Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. Wzrost/spadek 

Podatek od nieruchomości 9 045 550,48 10 028 652,81 983 102,33 

Podatek dochodowy od osób prawnych 912 561,42 1 505 544,22 592 982,80 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 082 581,00 24 528 282,00 2 445 701,00 

Podatek rolny 38 131,55 39 360,70 1 229,15 

Opłata skarbowa 295 388,40 368 408,90 73 020,50 

Wpływy z karty podatkowej 37 643,42 71 028,44 33 385,02 

Podatek od środków transportu 310 108,61 399 255,08 89 146,47 

Podatek leśny 75,00 72,48 -2,52 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 137 904,43 1 560 869,34 422 964,91 

Podatek od spadków i darowizn 156 331,67 133 367,50 -22 964,17 
 

Analizując powyższe zestawienie należy przede wszystkim zwrócić uwagę, na wpływy z budżetu 

państwa tj. min. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z 

przedstawionych wielkości Gmina odnotowała w roku 2021 wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego o kwotę 2 445 701,00 PLN. Należy jednak pamiętać, iż w tym zakresie spadek 

dochodów roku 2020 w stosunku do roku 2019 wynosił kwotę 1 242 770,00 PLN. Natomiast w 

stosunku do roku 2019 jest to wzrost rzędu tylko 1 202 931,00 PLN. Wzrost dochodów z tytułu 

podatków i opłat lokalnych, pomimo utrzymania stawek podatkowych na dotychczasowym 

poziomie, spowodowany był uszczelnieniem polityki windykacyjnej. Mniejsze wpływy do budżetu 

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od środków transportu to w 

głównej mierze efekt panującej pandemii.  

 

Ponadto w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego funkcjonuje podział na 

dochody bieżące i majątkowe. Dochodami majątkowymi są dochody ze sprzedaży majątku i jego 

składników, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

oraz przede wszystkim dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Pozostałe dochody są 

dochodami bieżącymi.  

 

Porównanie planu i wykonania dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe wg stanu na dzień 

31.12.2021 r. /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 
% wykonania 

planu 

Dochody ogółem 143 016 262,58 140 524 764,99 98,26 
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Dochody bieżące 132 040 050,58 134 037 391,65 101,51 

Dochody majątkowe 10 976 212,00 6 487 373,34 59,10 

 

Tabela poniżej przedstawia podział dochodów uzyskanych w roku 2021 z uwzględnieniem źródeł 

ich pochodzenia /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 r.  

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2021 r. 

% wykonania 

planu 

Podatki i opłaty, w tym m.in: 43 034 965,00 46 787 915,20 108,72 

Podatek od nieruchomości 9 300 000,00 10 028 652,81 107,83 

Podatek rolny 35 000,00 39 360,70 112,46 

Podatek od środków transportu 290 000,00 399 255,08 137,67 

Podatek dochodowy od osób prawnych 750 000,00 1 505 544,22 200,74 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 660 336,00 24 528 282,00 108,24 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 005 000,00 1 560 869,34 155,31 

Podatek od spadków i darowizn 180 000,00 133 367,50 74,09 

Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
7 478 632,00 7 046 143,92 94,22 

Dochody z majątku gminy, w tym m.in: 4 222 342,00 4 369 966,77 103,50 

Sprzedaż nieruchomości 1 622 518,00 1 676 313,75 103,32 

Dzierżawa i najem nieruchomości 2 301 800 2 396 225,48 104,10 

Pozostałe dochody w tym m.in: 2 544 193,10 3 094 250,37 121,62 

Środki finansowe z niewykorzystanych w 

terminie wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 

23 536,00 23 536,00 100,00 

Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska 
29 000,00 26 430,25 91,14 

Subwencje 33 865 255,00 33 865 255,00 100,00 

Subwencja ogólna 18 775 330,00 18 775 330,00 100,00 

Subwencja wyrównawcza 10 092 042,00 10 092 042,00 100,00 

Subwencja równoważąca 213 201,00 213 201,00 100,00 
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Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 4 784 682,00 4 784 682,00 100,00 

Dotacje 17 770 770,98 46 842 768,80 98,06 

Środki pozyskane z budżetu krajowego na 

dofinansowanie inwestycji i projektów 
6 750 665,00 4 461 030,38 66,08 

Środki na zadania inwestycyjne i 

przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) 
6 655 508,00 4 385 920,35 65,90 

Środki na projekty (wydatki bieżące) 95 157,00 75 110,03 78,93 

Środki pozyskane z budżetu unii europejskiej 

na dofinansowanie inwestycji i projektów 
4 828 071,50 1 103 578,47 22,86 

Środki na zadania inwestycyjne i 

przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) 
2 554 189,00 241 716,90 9,46 

Środki na projekty (wydatki bieżące) 2 273 882,50 861 861,57 37,90 

Struktura dochodów w latach 2019-2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Wykonanie na dzień 31.12. Dynamika (w %) 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 

Dochody ogółem:  

w tym  
119 694 501,00 135 276 804,88 140 524 764,99 117,40 103,88 

dochody bieżące 112 447 859,10 120 961 307,33 134 037 391,65 119,20 110,81 

dochody 

majątkowe 
7 246 641,90 14 315 497,55 6 487 373,34 89,52 45,32 

 

Udział dochodów bieżących w dochodach osiągniętych ogółem w okresie objętym 

porównaniem na potrzeby raportu, oscyluje w granicach 89-96% i wyniósł odpowiednio w roku 

2019 – 93,95%, w roku 2020- 89,42%, natomiast w roku 2021 – 95,38%. Udział dochodów 

majątkowych w dochodach ogółem wyniósł w roku 2019 – 6,05%, w roku 2020 – 10,58%, w 

roku 2021 – 4,62%. Malejący udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem jest 

spowodowany głownie mniejszym, niż pierwotnie zakładano dofinansowaniem realizowanych 

zadań inwestycyjnych, które w związku z wydłużonym terminem wykonania spowodowanym z 

pandemia COVID-19 zostaną zrefundowane w roku 2022. 

 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Wykonanie budżetu 

2019 2020 2021 

Dochody ogółem 119 694 501,00 135 276 804,88 140 524 764,99 

Dochód w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
4 552,51 5 200,15 5 520,08 
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2. 2. Wydatki miasta 
Opracowanie: Kamila Wybraniec- Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Pierwotny plan wydatków, uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie Uchwałą nr 

XXXIII/231/2020 w dniu 30 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko 

Mazurskiego z 27 stycznia 2021 r. poz. 427) wyniósł 143 711 947,00 PLN. Ostateczny plan 

dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 151 005 653,58 PLN, wykonanie wydatków 

wyniosło 130 451 978,56 PLN, co stanowi 86,39 % planu. 

Na wydatki miasta składają się wydatki na zadania własne i zadania zlecone. Zadaniami 

własnymi Gminy są między innymi wydatki na oświatę i wychowanie, transport i łączność, 

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, administrację publiczną. Zadania zlecone 

powierzone są gminie przez Organy administracji rządowe. Są to głównie zadania z zakresu 

polityki społecznej (świadczenia wychowawcze, świadczenia opiekuńcze, w tym alimentacyjne 

oraz prowadzenie ośrodków wsparcia). 

Porównanie planu i wykonania wydatków z podziałem na własne i zlecone w roku 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% wykonania 

planu 

Wydatki ogółem 151 005 653,58 130 451 978,56 86,39 

Zadania własne 112 404 615,69 92 553 001,67 82,34 

Zadania zlecone 38 601 037,89 37 898 976,89 98,18 

 

Porównanie wykonania wydatków z podziałem na własne i zlecone w latach 2019-2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Wykonanie na dzień 31.12. Dynamika (w %) 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 

Wydatki ogółem: w 

tym  
120 606 949,99 126 070 099,60 130 451 978,56 108,16 103,48 

Zadania własne 87 499 826,21 86 934 616,62 92 553 001,67 105,78 106,46 

Zadania zlecone 33 107 123,78 39 135 482,98 37 898 976,89 114,47 96,84 

Wydatki, podobnie jak dochody, można podzielić na bieżące i majątkowe. Do wydatków 

bieżących zaliczamy: dotacje i środki dla jednostek podległych przeznaczone na finansowanie ich 

działalności statutowej (min. dla szkół, przedszkoli publicznych oraz instytucji kultury) oraz dla 

innych podmiotów np. dla przedszkoli niepublicznych. Są to również świadczenia na rzecz osób 

fizycznych realizowane głównie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wydatki na bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury miejskiej, wydatki związane  

z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wynagrodzenia  

i pochodne od nich. 

Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy 

inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji realizowanych w roku 2021. W 

roku 2021 wydatki, z uwagi na panującą pandemię musiały zostać w znacznym stopniu 

ograniczone. W przypadku zadań inwestycyjnych, z uwagi na panujące obostrzenia, wydłużeniu 

uległy terminy ich realizacji. 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Wydatki_inwestycyjne
https://mfiles.pl/pl/index.php/Dofinansowanie
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
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Porównanie planu i wykonania wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe w rok 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
% wykonania 

planu 

Wydatki ogółem 151 005 653,58 130 451 978,56 86,39 

Wydatki bieżące 138 256 205,58 121 187 266,87 87,65 

wydatki majątkowe 12 749 448,00 9 264 711,69 72,67 

 

W roku 2019 wydatki bieżące stanowiły 86,37% ogółu poniesionych wydatków, w roku 

2020- 90,80%, natomiast w roku 2021 stanowiły 92,90%. Udział wydatków majątkowych w 

okresach objętych porównaniem na potrzeby raportu wyniósł w roku w 2019 – 13,63%, w 2020 

– 9,20%, w 2021 – 7,10%. 

 

Struktura wydatków w latach 2019-2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie 

Wykonanie na dzień 31.12. Dynamika (w %) 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020 

Wydatki ogółem: 

w tym  
120 606 949,99 126 070 099,60 130 451 978,56 108,16 103,48 

wydatki bieżące 104 171 683,51 114 474 051,07 121 187 266,87 116,33 105,86 

wydatki 

majątkowe 
16 435 266,48 11 596 048,53 9 264 711,69 56,37 79,90 

 

Poniżej zamieszczone jest zestawienie przedstawiające kształtowanie się wydatków 

poniesionych na oświatę i wychowanie, bez uwzględnienia wydatków majątkowych i wydatków 

bieżących na projekty unijne, oraz z pominięciem wydatków na zadania zlecone samorządom na 

podstawie odrębnych ustaw, w których poniesione nakłady są równowartością otrzymanej 

dotacji. Koszty utrzymania placówek oświatowych od kilku lat maja tendencję wzrostową. 

Otrzymywane przez samorząd dotacje i subwencje są niewystarczające, aby zapewnić 

prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych. Dlatego też, w znacznej mierze, kosztami 

utrzymania tych jednostek obciążony jest budżet miasta. 

 

Dział wydatków 

Wykonanie na dzień 31.12. /PLN/ Dynamika (w %) 

2019 2020 2021 
2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

Oświata i wychowanie (801) 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza (854) w tym: 

31 505 472,92 34 652 866,27 36 311 870,29 115,26 104,79 

wydatki bieżące placówek 

oświatowych (szkoły + 

przedszkola) 

24 366 424,67 26 530 516,37 27 863 287,22 114,35 105,02 
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dotacje podmiotowe dla 

przedszkoli niepublicznych 
6 103 098,71 7 186 014,42 6 259 317,54 102,56 87,10 

dotacje podmiotowe dla szkół 

niepublicznych 
743 311,38 742 242,90 886 146,46 119,22 119,39 

 

Dla bardziej obrazowego przedstawienia obciążeń, jakimi dla Miasta są wydatki 

ponoszone na oświatę i wychowanie w tabeli poniżej zostały zestawione poniesione dotacje oraz 

nakłady z tabeli powyżej.   

Dział dochodów 

Wykonanie na dzień 31.12. /PLN/ Dynamika (w %) 

2019 2020 2021 
2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

Razem 28 072 086,34 29 650 113,86 31 502 545,46 112,22 106,25 

Subwencje 26 679 709,00 28 308 311,00 29 691 492,00 111,29 104,89 

Dotacje z Warmińsko- 

Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

1 392 377,34 1 341 802,86 1 811 053,46 130,07 134,97 

Różnica pomiędzy 

otrzymanymi subwencjami i 

dotacjami a poniesionymi 

dochodami 

-3 433 386,58 -5 002 752,41 -4 839 224,83 140,95 96,73 

 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca /PLN/ 

Wyszczególnienie 
Wykonanie budżetu 

2019 2020 2020 

Wydatki 120 606 949,99 126 070 099,60 130 451 978,56 

Wydatki w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
4 587,21 4 846,24 5.124,41 

 

2.3. Przychody - rozchody 
Opracowanie: Kamila Wybraniec- Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Zestawienie przychodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2019-2021 obrazuje 

poniższa tabela. Na podstawie danych w niej zawartych należy zauważyć, iż wartości te 

systematycznie rosną. Na poziom przychodów w roku 2021 miało wpływ zakończenie roku 2020 

nadwyżką budżetową.  

Wyszczególnienie Wykonanie na dzień 31.12. /PLN/ Dynamika (w %) 

Przychody budżetowe 2019 2020 2021 
2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

Przychody ogółem w 

tym: 
10 641 946,00 8 755 512,78 11 822 111,00 111,10 135,00 

kredyty 9 340 000,00 2 539 268,00 5 605 866,22 60,02 220,77 

wolne środki 1 301 946,00 6 216 244,78 6 216 244,78 477,46 100,00 
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Rozchody budżetowe, przedstawione w tabeli poniżej, stanowią spłaty kredytów  

i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Kętrzyn w latach wcześniejszych. 

Wyszczególnienie 

Wykonanie na dzień 31.12. /PLN/ 

Plan 2022 

Dynamika (w 

%) 

2019 2020 2021 
2021/ 

2019 

2021/ 

2012 

Rozchody budżetowe w 

tym: 
3 513 253,00 3 859 720,00 3 832 720,00 3 899 493,00 109,09 99,30 

Spłaty kredytów i pożyczek 3 513 253,00 3 859 720,00 3 832 720,00 3 899 493,00 109,09 99,30 

 

Poddając analizie wykonanie budżetu Miasta za rok 2021 można stwierdzić, iż pomimo 

zakładanego „czarnego scenariusza” poziom zrealizowanych dochodów w porównaniu z planem 

minimalnie odbiega od zakładanego. Jest to wskaźnik bardzo trudny do osiągnięcia. Natomiast 

porównując poziom wydatków osiągnięto wskaźnik ich wykonania w stosunku do planu w 

wysokości 86,39 %. Znacząca część wydatków bieżących i inwestycyjnych została w roku 2021 

zredukowana.  

Nie bez znaczenia dla osiągniętych wskaźników była sytuacja związana z panującą w roku 2021 

pandemią. Racjonalne gospodarowanie osiągniętymi dochodami dało na koniec roku efekt w 

postaci nadwyżki budżetowej osiągniętej na poziomie 10 072 786,43 PLN. Należy podkreślić fakt, 

iż w latach 2017-2019 końcowym wynikiem zamknięcia budżetu był deficyt. 

 

2.4. Zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 
Opracowanie: Kamila Wybraniec - Skarbnik Miasta Kętrzyn- na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn prowadzi swoją działalność od 1 maja 

2019 r. Zostało powołane Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr X/76/2019 z dnia 18 kwietnia 

2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług 

Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” oraz nadania jej statutu zmienionej Uchwałą Nr XI/90/2019 

z dnia 30 maja 2019 roku.  

Kierownictwo jednostki  

Dyrektor: Monika Lewandowska  

Główny Księgowy: Władysław Litwinowicz,  
 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn zapewnia obsługę 14 jednostkom 

organizacyjnym Gminy Miejskiej Kętrzyn. Zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach 

wspólnej obsługi obejmuje: obsługę finansowo – księgową na podstawie ustawy  

o rachunkowości, obsługę płacową, obsługę kadrową, rozliczanie podatku VAT.  

 

Wykaz jednostek obsługiwanych przez CUW GM  

Nazwa jednostki 

Urząd Miasta Kętrzyn (w zakresie obsługi płacowej) 

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie 

Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie 

Żłobek Miejski w Kętrzynie 

Żłobek Miejski Nr 2 w Kętrzynie 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza  

„Kotwicza” w Kętrzynie 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

Kętrzyńskie Centrum Kultury w Kętrzynie 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn 

 

Koszty działalności jednostki oraz osiągane dochody zostały przedstawione  

w zestawieniach tabelarycznych w dalszej części raportu. 

W Centrum Usług Wspólnych, oraz w jednostkach obsługiwanych było zatrudnionych łącznie 

w 2021 roku: 511 osób. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 

➢ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 493,14 etatów,  

➢ zatrudnienie na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – 31 osób.  

Natomiast w 2020r. obsługa obejmowała łącznie 509 osób zatrudnionych: 

➢ na podstawie umowy o pracę 493,14 etatów,  

➢ zatrudnienie na podstawie umów zlecenie i umów o dzieło 37 osób.  

W roku 2021 w ramach prowadzonej działalności Centrum realizowało między innymi 

poniższe zadania: 

➢ naliczane były diety Radnych Rady Miejskiej Kętrzyn w ilości 21 osób miesięcznie, 

➢ obsługa 6 jednostek oświatowych, gdzie na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 

255 nauczycieli (245,38 etatu) w tym nauczycieli dyplomowanych: 139,49 etatu, 

nauczycieli mianowanych 39,02 etatu, nauczycieli kontraktowych: 58,87 etatu, 

nauczycieli stażystów: 8 etatu, bez stopnia awansu zawodowego 0 etatu.  

 

W 2020 roku stan ten wynosił następująco: 266 nauczycieli (253,51 etatu) w tym 

nauczyciele dyplomowani 142,38 etatu, nauczyciele mianowani 40,10 etatu, nauczyciele 

kontraktowi 58,03 etatu, nauczyciele stażyści 13 etatu, bez stopnia awansu zawodowego 0 

etatu.  
* dane nie obejmują wydatków sfinansowanych ze środków unijnych.  

 

W poniższej tabeli zostały przedstawione wydatki poniesione przez publiczne placówki oświatowe 

w porównaniu z planem na rok 2021 /PLN/ 

Lp Jednostki oświatowo-wychowawcze 

WYDATKI 

Plan  Wykonanie  

Koszt 

wynagrodzeń 

i pochodnych 

od nich  

Udział 

procentowy 

w wydatkach 

ogółem 

wynagrodzeń 

i 

pochodnych 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 8 935 765,09 7 857 811,85 6 711 406,12 85,41 
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2 Szkoła Podstawowa nr 3 5 066 076,35 4 303 626,77 3 612 464,15 83,94 

3 Szkoła Podstawowa nr 4 7 475 000,69 6 776 131,98 5 903 226,26 87,12 

4 Szkoła Podstawowa nr 5 7 090 653,70 6 839 438,28 6 020 668,94 88,03 

5 Przedszkole Malinka 1 415 124,00 1 234 533,50 1 029 699,85 83,41 

6 Przedszkole Smerfowa Kraina 1 871 430,00 1 737 456,65 1 455 935,76 83,80 

R A Z E M : 31 854 049,83 28 748 999,03 24 733 401,08 86,03 

 

 

Udział subwencji w kosztach wynagrodzeń i pochodnych od nich /PLN/ Wykonanie 

Subwencja oświatowa ogólna otrzymana przez Gminę w 2020 18 775 330,00 

Koszt wynagrodzeń i pochodnych w dziale Oświata i wychowanie i 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
24 733 401,08 

Różnica pomiędzy subwencją, a kosztem wynagrodzeń w dziale 

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza 
-5 958 071,08 

 

 

Pozostałe koszty w dziale oświata i wychowanie /PLN/ Wykonanie 

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej KLUCZ 886 146,46 

Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli 7 142 369,60 

Dotacje dla innych gmin, do przedszkoli w których uczęszczają dzieci z 

terenu miasta 
3 094,40 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół (koszty ponoszone w 

Urzędzie Miasta) 
108 484,68 

  
 

Razem wydatki w dziale Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka 

wychowawcza /PLN/ 
37 355 566,55 

 

Samorządowe jednostki kultury osiągnęły przychody w 2021 roku w łącznej wysokości 

niższej aniżeli w 2019 roku o kwotę 827 042,76 PLN. W stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost 

przychodów kwotę 221 766,98 PLN. 

Przychody samorządowych jednostek kultury w latach 2019-2021 /PLN/ 

Lp.  Nazwa jednostki 
Wykonanie 

2019 r. 

Wykonanie 

2020 r. 

Wykonanie 

2021 r. 

Dynamika ( w %) 

2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

1. 
Kętrzyńskie Centrum 

Kultury 
3 290 834,51 2 270 924,57 2 245 382,10 68,23 98,88 
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2. 
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
716 044,71 688 008,55 738 748,88 103,17 107,37 

3. Muzeum 768 084,58 767 220,94 963 790,06 125,48 125,62 

 Razem 4 774 963,80 3 726 154,06 3 947 921,04 82,68 105,95 

 

 Spadek przychodów jednostek kultury to głównie mniejsze wpływy z działalności 

prowadzonej przez Kętrzyńskie Centrum Kultury, a dokładniej brak możliwości prowadzenia kina 

w czasie pandemii. 

Samorządowe jednostki kultury w 2020 roku odnotowały zmniejszenie poniesionych kosztów 

w porównaniu z 2019 rokiem, natomiast w roku 2021 łączne koszty wzrosły w porównaniu z 

rokiem 2020 o kwotę 529 175,35 PLN.  

  
Koszty samorządowych jednostek kultury w latach 2019-2021 /PLN/ 

Lp. Nazwa jednostki 
Wykonanie 

2019 r. 

Wykonanie 

2020 r. 

Wykonanie 

2021 r. 

Dynamika( w %) 

2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

1.  
Kętrzyńskie Centrum 

Kultury 
3 150 461,02 

2 253 

643,80 

2 417 

758,25 
76,74 107,28 

2.  
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
720 626,81 667 270,62 757 679,47 105,14 113,55 

3. Muzeum 743 880,81 650 845,52 925 497,57 124,41 142,20 

Razem 4 614 968,64 3 571 759,94 4 100 935,29 88,86 114,82 

  

Dotacje otrzymane w roku 2021 przez samorządowe jednostki kultury z przeznaczeniem na 

bieżącą działalność w porównaniu do 2019 roku były mniejsze o kwotę 185 876,00 PLN, w 

stosunku do roku 2020 wzrosły o 249 859,28 PLN. Wzrost dotacji w roku 2021 nie spowodował 

osiągnięcia poziomu dotacji z roku 2019. 

 

Dotacje do samorządowych jednostek kultury w latach 2019-2021. /PLN/ 

Lp. Nazwa jednostki 
Wykonanie 

2019 r 

Wykonanie 

2020 r. 

Wykonanie 

2021 r. 

Dynamika( w %) 

2021/ 

2019 

2021/ 

2020 

1.  
Kętrzyńskie Centrum 

Kultury 
2 245 976,00 1 800 000,00 1 705 000,00 75,91 94,72 

2 . Miejska Biblioteka Publiczna 685 000,00 633 140,72 750 000,00 109,49 118,46 

3. Muzeum 589 900,00 650 000,00 880 000,00 149,18 135,38 

Razem 3 520 876,00 3 083 140,72 3 335 000,00 94,72 108,17 
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2.5. Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych: 
Opracowanie: Kamila Wybraniec - Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom 

Wsparcia” ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości w wysokości 112 697,93 PLN oraz ze środków otrzymanych z Funduszu 

solidarnościowego w wysokości 1 246 364,99 PLN pn. „Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia” – kwota łączna wydatków poniesiona w wysokości 

1 359 062,92 PLN zawiera koszty obsługi inwestycji w wysokości 9 958,99 PLN. 

2. Inwestycja wieloletnia pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku 

w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” – wartość nakładów poniesionych w roku 2021 

wyniosła 265 334,32 PLN 

3. Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków 

mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – wartość nakładów inwestycyjnych w roku 

2021 wyniosła 456 993,25 PLN. 

4. Kontynuacja projektu wieloletniego pn. „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości 

kętrzyńskich przedszkolaków. Poniesione w roku 2021 nakłady na realizację zadania 

wyniosły 262 696,01 PLN. 

5. Realizacja zadania pn. Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn – nakłady poniesione 

w roku 2021 wynoszą 11 670,00 PLN. 

6. Projekty w szkołach podstawowych:  

➢ „Laboratorium odkrywcy w SP 1” – wydatki poniesione w roku 2021 na realizację 

zadania wyniosły 260 501,32 PLN, wkład własny Gminy wynosi 5%. 

➢ „TIK w Szkole Podstawowej nr 3” – wydatki poniesione w roku 2021 na realizację 

zadania wyniosły 254 740,23 PLN, wkład własny Gminy wynosi 5%. 

➢ „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4” – wydatki poniesione w 

roku 2021 na realizację zadania wyniosły 235 858,70 PLN, wkład własny Gminy 

wynosi 5%. 

7. Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Projektu Laboratoria Przyszłości w Szkołach 

Podstawowych w łącznej wysokości 363.099,78 PLN przeznaczeniem na zakup 

wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy. 

8. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach 

przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie – wartość nakładów poniesionych w roku 

2021 wynosi 4 386 651,46 PLN 

9. Środki w wysokości 3 000,00 PLN pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na likwidację barszczu 

Sosnowskiego. 

10. Dotacja uzyskana w ramach programu „Czyste powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 9 300,69 PLN. 

11. Środki pozyskane w ramach programu Granty Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w kwocie 14 989,48 PLN, oraz 

partycypacja w kosztach ROD w kwocie 5.000,00 PLN, wartość zadania pn. 

„Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie” wyniosła 24 989,48 PLN. 

12. Środki w wysokości 36.994,56 zostały pozyskane w ramach programu: „Małe granty na 

infrastrukturę w województwie Warmińsko-Mazurskim w 2021 r. i przeznaczone na 

realizację zadania pn. „Sportowy Kętrzyn - utworzenie placu do street workout'u” o 

łącznej wartości nakładów 73 994,56 PLN. 
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13. Dotacja na organizację i wyposażenie Powszechnego Punktu Szczepień oraz promowanie 

szczepień wśród mieszkańców– 41.588,72 /PLN/ 

 

Pomoc finansowa w wysokości 21.000 PLN udzielona w roku 2021 dla Komendy Powiatowej 

Policji w Kętrzynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu. 

 

2.6 Stan zadłużenia miasta 
Opracowanie: Kamila Wybraniec - Skarbnik Miasta Kętrzyn 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dług miasta wynosi 38 195 227,22 PLN, co stanowi 27,18 

% w relacji do dochodów osiągniętych ogółem. Porównując relację zadłużenia miasta do 

dochodów ogółem w stosunku do roku 2019 o jest niższa o 4,35 punktu procentowego, 

natomiast w stosunku do roku 2020 jest wyższa o 0,26 punktu procentowego. Zwiększenie 

zadłużenia jest spowodowane zaciągnięciem przez miasto nowego kredytu. 

 

Stan zadłużenia miasta w latach 2019-2021 /PLN/ 

Stan na dzień  Wysokość zadłużenia 
Zmiana stanu 

zadłużenia 

Relacja zadłużenia do 

dochodów ogółem 

31.12.2019 37 742 533,00 5 826 747,77 31,53% 

31.12.2020 36 422 081,00 -1 320 452,00 26,92% 

31.12.2021 38 195 227,22 1 773 146,22 27,18% 
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Szczegółowe zestawienie zaciągniętych przez Gminę Miejska Kętrzyn kredytów o pożyczek przedstawia zestawienie poniżej. 

Lp BANK Cel przeznaczenia kredytu/pożyczki 
Data zwarcia 

umowy 

Kwota udzielonego 

kredytu 

Ostateczny 

termin spłaty 

Zadłużenie na 

dzień 31.12.2020r. 

PLN 

Spłata kapitału w 

na dzień 

31.12.2021r. 

PLN 

Zadłużenie na 

dzień 

31.12.2021r. 

PLN 

Wysokość 

zapłaconych 

odsetek do 

31.12.2021r. 

POŻYCZKA 

1 NFOŚiGW 

dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn" 

21.02.2014 

1 434 261,00 

30.03.2022 184 613,00  163 920,00 20 693,00 3 628,63  wykorzystano: 

1.045.193,00  

KREDYTY 

1 BGK  

na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu miasta oraz spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu pożyczek i kredytów 

31.12.2012 3 080 000,00 31.12.2022 616 000,00 308 000,00 308 000,00 9 642,27 

2 BGK  na sfinansowanie deficytu budżetu  22.12.2014 4 565 739,00  31.12.2024 2 400 000,00 600 000,00 1 800 000,00 23 623,39 

3 
Pekao S.A.  

na sfinansowanie deficytu budżetu  27.12.2011 1 900 000,00 31.12.2021 190 000,00 190 000,00 0,00 3 499,21  

4 na sfinansowanie deficytu budżetu  30.12.2013 5 500 000,00 29.12.2023 1 650 000,00 550 000,00 1 100 000,00 18 381,29  

5 BS Reszel na sfinansowanie deficytu budżetu  29.12.2015 3 432 467,00 31.12.2025 2 300 000,00 460 000,00 1 840 000,00 17 489,20 

6 BS Reszel na sfinansowanie deficytu budżetu  29.12.2016 2 656 150,00 31.12.2026 1 950 000,00 325 000,00  1 625 000,00 14 842,88  

7 
SGB Bank 

S.A. 
na sfinansowanie deficytu budżetu  18.09.2018 17 000 000,00 29.12.2028 15 620 000,00 900 000,00 14 720 000,00 134 874,90 

8 
SGB Bank 

S.A. 
na sfinansowanie deficytu budżetu  08.08.2019 8 482 000,00 21.12.2029 8 200 000,00 250 000,00 7 950 000,00   74 140,32  

9 BGK  na sfinansowanie deficytu budżetu  08.11.2019 858 000,00 21.12.2029 772 200,00  85 800,00 686 400,00    9 196,67 

10 BS Reszel na sfinansowanie deficytu budżetu  09.10.2020 2 539 268,00 30.12.2030 2 539 268,00  0,00 2 539 268,00   35 677,01  

11 PKO BP na sfinansowanie deficytu budżetu  16.12.2021 5 605 866,22 28.12.2033 0,00 0,00 5 605 866,22    5 083,68 

RAZEM 54 514 483,22 x 36 422 081,00 3 832 720,00 38 195 227,22 350 079,45 

*kwota kredytu wykorzystanego 
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2.7. Realizacja Budżetu Obywatelskiego  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXVIII/275/2021 przeprowadzono 

procedurę wyłonienia projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.  

Środki przeznaczone na realizację projektów wyniosły 1 000 000,00 PLN.  

W ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego realizowanego przez Gminę Miejską Kętrzyn 

wpłynęło 19 projektów.  

Lp. Nazwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego Szacunkowa wartość /PLN/ 

1. 
Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22  

i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie 
190 000,00 

2. 
Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy Daszyńskiego 19  

a Pionierską 1 w Kętrzynie 
80 000,00 

3. Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka 299 924,96 

4. Wybieg dla psów nad jeziorkiem 30 000,00 

5. 
Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej  

w Kętrzynie 
70 000,00 

6. Drzewa zamiast betonu 300 000,00 

7. "Transformator" Społeczno - Kulturalny 126 000,00 

8. Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem 200 000,00 

9. Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem 30 200,00 

10. „Wspólnie dla Kętrzyńskiej piłki nożnej” 93 008,20 

11. Rozbudowa miejsc parkingowych ul. Westerplatte 210 000,00 

12. Remont ul. Wieleńskiej z dojazdem do garaży przy ul. Warmińskiej pow. 300 000,00  

13. Ratujmy zabytki pow. 300 000,00  

14. Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. S. Pieniężnego pow. 300 000,00  

15. Budowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Wiejska pow. 300 000,00  

16. 

Utwardzenie terenu usytuowanego z tyłu budynków, wraz z wyznaczeniem 

miejsc parkingowych oraz utwardzeniem terenu dla Wspólnot 

Mieszkaniowych Kopernika 2,4,4A,5,6,6A,8,10 oraz dojściem  

do pojemników na odpady komunalne dla Wspólnot Mieszkaniowych  

ul. Sikorskiego 28,30,32,34 

pow. 300 000,00  

17. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Targowej w Kętrzynie pow. 300 000,00  
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18. Naprawa drogi miejskiej ul. Kaszubska pow. 300 000,00  

19. Winda w Muzeum pow. 300 000,00  

Do głosowania dopuszczono 11 projektów.  

 

W wyniku konsultacji z mieszkańcami Miasta Kętrzyn, w głosowaniu powszechnym, 

przeprowadzonym w dniach od 8 listopada 2021 roku do 19 listopada 2021 roku w sprawie 

wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok 

mieszkańcy oddali 3 553 głosy poparcia w układzie jak poniżej: 

Lp. Nazwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego Ilość głosów 

1. 
Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy  

ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie 
338 

2. 
Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy Daszyńskiego 19  

a Pionierską 1 w Kętrzynie 
137 

3. Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka 781 

4. Wybieg dla psów nad jeziorkiem 27 

5. 
Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w 

Kętrzynie 
226 

6. "Transformator" Społeczno - Kulturalny 644 

7. Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem 221 

8. Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem 582 

9. Drzewa zamiast betonu 49 

10. „Wspólnie dla Kętrzyńskiej piłki nożnej” 142 

11. Rozbudowa miejsc parkingowych ul. Westerplatte 194 

 

W wyniku głosowania na liście zadań do realizacji w ramach inicjatyw obywatelskich 

Miasta Kętrzyn znalazło się 6 zadań, których łączny koszt planowany w budżecie miasta na rok 

2022 wynosi 916 125,00 (PLN). 

Lp. Nazwa zadania Plan 2022 

1. 
Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 

i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie 
190 000,00 

2. Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka 299 925,00 
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3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Marii Konopnickiej w Kętrzynie 70 000,00 

4. "Transformator" Społeczno - Kulturalny 126 000,00 

5. Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem 200 000,00 

6. Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem 30 200,00 

Razem 916 125,00 

 

III. REALIZACJA WYKONANIA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 
Opracowanie: Inspektor Irena Małachowska - Wydział Organizacyjny 

  

W 2021 roku odbyło się 15 Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie ( 3 więcej w porównaniu z 

rokiem 2020), z czego 11 było sesjami zwyczajnymi, 4 sesje zwołano w trybie nadzwyczajnym. 

Tematyka sesji obejmowała głównie zagadnienia wynikające z planu pracy m.in.: bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w mieście, zatrudnienia na rynku lokalnym, pomocy społecznej, polityki 

prorodzinnej, realizacji zadań oświatowych, funkcjonowania spółek komunalnych, planu robót 

publicznych, przebiegu wykonania budżetu oraz spraw bieżących. 

   Rada Miejska w Kętrzynie w roku 2021 podjęła 123 uchwały ( w roku 2020 podjęto 87 uchwał), 

z tego 50 uchwał z zakresu prawa miejscowego. W trybie nadzoru Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego 4 uchwały uchylono w części, 4 uchwały uchylono w całości. Podjęte uchwały 

dotyczyły głównie spraw z zakresu finansów (32 uchwały), gospodarowania mieniem 

komunalnym i ochroną środowiska (5 uchwały), zarzadzania majątkiem, architekturą i 

urbanistyką (19 uchwał), pomocy społecznej (7 uchwał), spraw związanych z oświatą (12 

uchwał) i spraw organizacyjnych (48 uchwał).  

   Uchwały podjęte w roku 2021 zostały zrealizowane w 85%. Pozostała część uchwał, dotyczyła 

działań i programów, które będą realizowane w latach przyszłych. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie podjętych w 2021r. uchwał przez Radę Miejską w 

Kętrzynie wraz ze sposobem ich realizacji. 

 

Zestawienie podjętych uchwał i sposób ich realizacji w 2021 roku: 

L.p. Numer uchwały W sprawie Wydział Sposób realizacji 

1. XXIV/244/2021 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o 

wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w 

nowotworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z 

o.o. i wyrażenia zgody na jego 

złożenie 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

2.  XXXIV/245/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z 

o.o. 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

3. XXXIV/246/2021 
w sprawie sposobu sprawienia 

pogrzebu oraz określenia zasad 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Nieważność 

uchwały w części 
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zwrotu wydatków na pokrycie kosztów 

pogrzebu. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

 

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.74.2021 

z dnia 02.03.2021) 

4. XXXIV/247/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej oznaczonej 

jako działka nr 7-358/8 o pow. 

356m2, KW OL1K/00041344/1 

położonej przy ul. Chopina w 

Kętrzynie stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Kętrzyn, 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

5. XXXIV/248/2021 

w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych 

Wydział 

Infrastruktury 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Miejskie Wodociągi 

i Kanalizacja Kętrzyn 

W trakcie realizacji  

6. 
XXXIV/249/2021 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

7.  XXXIV/250/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

8. XXXIV/251/2021 
w sprawie przekazania skargi do 

załatwienia według właściwości 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

9. XXXIV/252/2021 

w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kętrzynie na 2021 rok 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

10. XXXV/253/2021 

w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na 

rok 2021 

Wydział 

Infrastruktury 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Zrealizowano 

11. XXXV/254/2021 

w sprawie przyjęcia Programu 

Aktywności Lokalnej dla Gminy 

Miejskiej Kętrzyn na lata 2021- 2025. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

W trakcie realizacji 

12. XXXV/255/2021 

w sprawie nadania statutu Muzeum 

im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 

Kętrzynie 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

13. XXXV/256/2021 

o zmianie Uchwały Nr LVIII/438/98 

Rady Miejskiej w Kętrzynie z 28 

stycznia 1998r. w sprawie określenia 

zasad gospodarki nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy 

Miejskiej Kętrzyn 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

W trakcie realizacji 
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14. XXXV/257/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/226/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kętrzyn w kwartale między 

Placem Słowiańskim, ulicami 

Limanowskiego, Sadową i Zieloną  w 

Kętrzynie 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

15. XXXV/258/2021 

w sprawie zwolnienia i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców 

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży należnej w 2021 r 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

16. XXXV/259/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Kętrzyn 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

17. XXXV/260/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

18. XXXV/261/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

19. XXXV/262/2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

20. XXXV/263/2021 
w sprawie przekazania pisma według 

właściwości 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

21. XXXVI/264/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

22. XXXVI/265/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

23. XXXVI/266/2021 

w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Kętrzyn, 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

W trakcie 

realizacji. 

Nieważność 

uchwały w części 

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.202.2021 

z dnia 31.05.2021) 



               

 

 

  

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2021 

 

 

31 

 

24. XXXVI/267/2021 

w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego 

Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025” 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

W trakcie realizacji 

25. XXXVI/268/2021 
w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Wiosenna” w mieście Kętrzyn 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

26. XXXVI/269/2021 
w sprawie nadania nazw ulicom w 

mieście Kętrzyn 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

27. XXXVI/270/2021 

w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Kętrzynie i nadania 

jej statutu 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

28. XXXVI/271/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Kętrzyn, 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

29. XXXVI/272/2021 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

przeprowadzenia kontroli 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

30. XXXVI/273/2021 
w sprawie przekazania pisma według 

właściwości 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

31. 
XXXVIII/274/202

1 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z 

Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publi-

cznego i o wolontariacie, na 2020 rok” 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

32. 
XXXVIII/275/202

1 

w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji z mie- 

szkańcami Miasta Kętrzyn w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego jako części 

budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2022 

oraz wymagań, jakie powinien speł-

niać projekt budżetu obywatelskiego 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

33. 
XXXVIII/276/202

1 

w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

W trakcie realizacji 

34. 
XXXVIII/277/202

1 

w sprawie zmiany uchwały nr 

LXX/428/14 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w 

sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości  

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 
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35. 
XXXVIII/278/202

1 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

36. 
XXXVIII/279/202

1 

w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

37. 
XXXVIII/280/202

1 

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 

dla Miasta Kętrzyna” Pani Bronisławie 

Rutkowskiej, 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

38. XXXIX/281/2021 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie skargi 

Wojewody Warmińsko Mazurskiego 

na uchwałę nr XXXV/259/2021Rady 

Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 

2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dziennik 

Urzędowy Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2019r. 

poz.4114) wraz z odpowiedzią na 

skargę 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

39. XXXIX/282/2021 

w sprawie przyjęcia przez Gminę 

Miejską Kętrzyn do wykonania w roku 

2021 zadania z zakresu administracji 

rządowej, dotyczącego utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych 

Wydział 

Infrastruktury 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Zrealizowano 

40. XXXIX/283/2021 
sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

41. XL/284/2021 

w sprawie przystąpienia Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do realizacji 

Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021 

realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

42. XL/285/2021 

w sprawie przystąpienia Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do realizacji 

Programu „Opieka Wytchnieniowa” – 

edycja 2021 realizowanego ze 

środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

43. XL/286/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki Zakażeń 

Wirusem Brodawczaka Ludzkiego 

(HPV) na lata 2021-2022 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

W trakcie realizacji 
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44. XL/287/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie wkładu niepieniężnego 

(aportu) w postaci prawa własności 

nieruchomości do spółki pod nazwą 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

KZN-Północ spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w 

Olsztynie 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

45. XL/288/2021 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/282/09 z 

dnia 29 września 2009 r. w sprawie 

zasad przyznawania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

usytuowanym na terenie Gminy 

Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich 

rozliczania i zasad kontroli 

prawidłowości wykorzystania dotacji 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

W trakcie realizacji 

46. XL/289/2021 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Kętrzynie Nr 

XXXVI/266/2021 z dnia 29 kwietnia 

2021 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Kętrzyn 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

47. XL/290/2021 

w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Kętrzynie Nr 

XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 

2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na 

lata 2021-2025 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

48. XL/291/2021  

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

49. XL/292/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

50. XL/293/2021 

w sprawie przedłużenia terminu 

rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza jako kierownika Urzędu 

Miasta, 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

51. XLI/294/2021 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 

2020 rok 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

52. XLI/295/2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 

2020 rok 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 
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53. XLI/296/2021 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Miasta za 2020 r.  

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

54. XLI/297/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

55. XLI/298/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

56. XLI/299/2021 

w sprawie zgłoszenia do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie 

wniosku o skierowanie sprawy ze 

skargi Wojewody Warmińsko 

Mazurskiego na uchwałę nr 

XXXV/259/2021 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 25 marca 2021 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 

LVI/328/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dziennik 

Urzędowy Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2021r., 

poz. 2211), sygn. akt II SA/Ol 518/21 

do rozpoznania w trybie 

uproszczonym 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

57. XLI/300/2021 
w sprawie przekazania skargi do 

załatwienia według właściwości 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

58. XLII/301/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/71/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejska Kętrzyn oraz 

określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych 

mających siedzibę na obszarze Gminy 

Miejskiej Kętrzyn, od dnia 1 września 

2019 r. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Nieważność 

uchwały w części 

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.348.2021 

z dnia 12.10.2021) 

59. XLII/302/2021 

w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa na rok szkolny 

2021/2022 w Gminie Miejskiej Kętrzyn 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

w trakcie realizacji 

60. XLII/303/2021 

w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych na 

terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

W trakcie realizacji 
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61. XLII/304/2021 

w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów. 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

W trakcie realizacji 

62. XLII/305/2021 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 

63. XLII/306/2021 

w sprawie przyjęcia do wykonania 

zadania Powiatu Kętrzyńskiego w 

zakresie utrzymania zimowego, w 

sezonie 2021-2022, dróg 

powiatowych na terenie miasta 

Kętrzyna 

Wydział 

Infrastruktury 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Zrealizowano 

64. XLII/307/2021 

w sprawie przyznania dotacji 

celowych z budżetu miasta na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane, 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

65. XLII/308/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/262/09 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 13 maja 2009 r. w 

sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania 

Straż Miejska  

Wydział 

Organizacyjny 

Zrealizowano 

66. XLII/309/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie     z dnia 30 grudnia 2020r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033, 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

67. XLII/310/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

68. XLII/311/2021 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza jako kierownika 

Urzędu Miasta 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

69. XLIII/312/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

70. XLIV/313/2021 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kętrzyn w kwartale między 

Placem Słowiańskim, ulicami 

Limanowskiego, Sadową i Zieloną w 

Kętrzynie – etap 1 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

71. XLIV/314/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

obniżenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości położonej w Kętrzynie 

przy Placu Marsz. Józefa Piłsudskiego 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 
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72. XLIV/315/2021 

w sprawie zmiany uchwały NR 

LVIII/438/98 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998r w 

sprawie określenia zasad gospodarki 

nieruchomościami stanowiącymi 

własność Gminy Miejskiej Kętrzyn 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 

73. XLIV/316/2021 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

przeprowadzenia kontroli 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

74. XLIV/317/2021 

w sprawie odwołania radnej ze składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

75. XLIV/318/2021 

w sprawie odwołania radnego ze 

składu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Kętrzynie, 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

76. XLIV/319/2021 

w sprawie odwołania radnego ze 

składu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

77. XLIV/320/2021 

w sprawie odwołania radnego ze 

składu Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

78. XLIV/321/2021 

w sprawie odwołania radnej ze składu 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

79. XLIV/322/2021 

w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg w 

spłacie należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym Gminy 

Miejskiej Kętrzyn, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organów lub osób 

uprawnionych do udzielania ulg, 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 

Nieważność 

uchwały w części 

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.446.2021 

z dnia 06.12.2021) 

80. XLIV/323/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

81. XLIV/324/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

82. XLV/325/2021 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

Zrealizowano 
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83. XLV/326/2021 

w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na 2022 rok” 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

W trakcie realizacji 

84. XLV/327/2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki Nad Zabytkami 

Miasta Kętrzyn na lata 2022-2025 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

W trakcie realizacji 

85. XLV/328/2021 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o 

wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w 

istniejącej Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej KZN- Północ Sp, z o.o. 

z siedziba w Olsztynie 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

86. XLV/329/2021 
w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

87. XLV/330/2021  

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie  z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 -2033, 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

88. XLV/331/2021  
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

89. XLV/332/2021  
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

90. XLVII/333/2021 
w sprawie zmiany Statutu Miasta 

Kętrzyna 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

91. XLVII/334/2021 

w sprawie przyjęcia rezygnacji 

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej            

w Kętrzynie i jedocześnie 

przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z pełnionych funkcji 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

92. XLVII/335/2021 

w sprawie odwołania radnego 

Dariusza Duczka ze składu Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

93. XLVII/336/2021 

w sprawie wyboru członka Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

94. XLVII/337/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji skarg, wniosków i 

petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 
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95. XLVII/338/2021 

w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie 

odwołania Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

96. XLVII/339/2021 

w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania odwołania radnego z 

funkcji przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

97. XLVII/340/2021 
w sprawie odwołania Przewodni-

czącego Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

98. XLVII/341/2021 

w sprawie powołania Komisji Skruta-

cyjnej do przeprowadzenia głosowania 

tajnego w sprawie wyboru Przewo-

dniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

99. XLVII/342/2021 

w sprawie przyjęcia regulaminu 

wyboru radnego na 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 

Nieważność 

uchwały (Rostrzy-

gnięcie nadzorcze  

PN.4131.37.2022 

z dnia 17.01.2022) 

100. XLVII/343/2021 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

101. XLVII/344/2021 

w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie 

odwołania Wiceprzewodniczącej Rady 

Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie 

Przewodniczącej Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

102. XLVII/345/2021 

w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania odwołania radnej z funkcji 

wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w 

Kętrzynie i jednocześnie 

przewodniczącej Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Wydział 

Organizacyjny 

Nieważność 

uchwały  

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.41.2022 

z dnia 17.01.2022) 

103. XLVII/346/2021 

w sprawie odwołania 

Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej 

w Kętrzynie i jednocześnie  

Przewodniczącej Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

104. XLVII/347/2021 

w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kętrzynie i jednocześnie 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

105. XLVII/348/2021 

sprawie przyjęcia regulaminu wyboru 

radnego na Wiceprzewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kętrzynie i 

jednocześnie Przewodniczącego 

Komisji Edukacji ,Kultury, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych, 

Wydział 

Organizacyjny 

Nieważność 

uchwały  

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.42.2022 

z dnia 17.01.2022) 
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106. XLVII/349/2021 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kętrzynie  i jednocześnie 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

107. XLVII/350/2021 

w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

głosowania tajnego w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kętrzynie i jednocześnie  

Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

108. XLVII/351/2021 

w sprawie przyjęcia regulaminu 

wyboru radnego na 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kętrzynie i jednocześnie 

Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

Wydział 

Organizacyjny 

Nieważność 

uchwały  

(Rozstrzygnięcie 

nadzorcze  

PN.4131.43.2022 

z dnia 17.01.2022) 

109. XLVII/352/2021 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kętrzynie          i jednocześnie 

Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

110. XLVIII/353/2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/230/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie  z dnia 30 grudnia 2020r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

111. XLVIII/354/2021 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Kętrzyn na rok 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

112. XLVIII/355/2021 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki                        

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 

2022 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

 

W trakcie realizacji 

113. XLVIII/356/2021 

w sprawie zmieniająca Uchwałę NR 

XLV/325/2021 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania 

Wydział Oświaty i 

Spraw Społecznych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 

 

W trakcie realizacji 

114. XLVIII/357/2021 

w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej na działkach 

nr 61/62 i 61/65 obr.8 przy ulicy 

Jagiełły w Kętrzynie 

Wydział Zarządzania 

Majątkiem 

Architektury i 

Urbanistyki 

Zrealizowano 
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115. XLVIII/358/2021 

w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, 

Wydział 

Infrastruktury 

Komunalnej i 

Ochrony 

Środowiska 

Miejskie Wodociągi 

i Kanalizacja Kętrzyn 

Zrealizowano 

116. XLVIII/359/2021 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

budżetowych   Gminy     Miejskiej          

w Kętrzynie, niewygasających z 

upływem roku budżetowego 2021 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

117. XLVIII/360/2021 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn 

na lata 2022-2033 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

118. XLVIII/361/2021 
w sprawie zmian w budżecie miasta 

Kętrzyn na rok 2022 

Wydział Zarządzania 

Finansami Miasta 
Zrealizowano 

119. XLVIII/362/2021 

w sprawie odwołania radnego 

Romana Chodary ze składu Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

120. XLVIII/363/2021 

w sprawie wyboru członka Komisji 

skarg, wniosków i petycji Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

121. XLVIII/364/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

IV/35/2018 Rady Miejskiej                      

w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji skarg, 

wniosków i petycji Rady Miejskiej  w 

Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

122. XLVIII/365/2021 

w sprawie zmiany uchwały nr 

II/14/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Edukacji, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

123. XLVIII/366/2021 

w sprawie uchwalenia Ramowego 

Planu Działania Rady Miejskiej w 

Kętrzynie na 2022 rok 

Wydział 

Organizacyjny 
Zrealizowano 

 

 

IV. INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII, PROGRAMÓW, POLITYK I STRATEGII 

 

4.1. Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Opracowanie: Inspektor Karol Lizurej - Wydział Rozwoju Miasta 

 

„Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2025” została opracowana w ramach 

projektu „Strategiczne planowanie szansą rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu 

dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”. Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej 

Kętrzyn do roku 2025 przyjęto Uchwałą nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31 sierpnia 

2015 r. Gmina Miejska Kętrzyn  
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Spośród głównych celów i założeń, które są przewidziane do realizacji w okresie 2015-2025 

Gmina Miejska Kętrzyn w roku 2021 podjęła działania, szczególnie w zakresie: 

Cel: Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców  

• zapewnienie odpowiednich warunków na wszystkich poziomach edukacji  

• rozwój oferty opiekuńczej i aktywizującej, w tym również zawodowej, dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców  

• remonty placówek oświatowych oraz doposażenia Szkół 

• rozwój współpracy samorządu i organizacji pozarządowych 

• aktywizacja społeczna osób starszych 

Cel: Rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność 

miejsc oraz atrakcji turystycznych 

• modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i sieciowej - remonty dróg 

• poprawa infrastruktury mieszkaniowej 

• podniesienie standardu mieszkań komunalnych (remonty  budynków, mieszkań 

• budowa nowych lokali komunalnych – planowana realizacja poprzez Spółkę Społeczna  

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” Spółka z o.o.  

• zapewnienie wysokiej jakości stanu środowiska naturalnego – dotacje do wymiany źródeł 

ciepła- pieców węglowych, zmiana systemów ogrzewania w mieszkaniach komunalnych  

Cel: Rozwój gospodarczy miasta przy wykorzystaniu potencjału lokalnego  

• zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i okołoturystycznej 

• zapobieganie degradacji obiektów zabytkowych  

• remonty i udzielanie dotacji do remontu obiektów.  

Należy również podkreślić, iż kierunki działań określone w Strategii zostały skierowane 

na placówki oświatowe. Przeprowadzono remonty i termomodernizacje licznych szkół               i 

przedszkola, co znacznie podniosło standard placówek oświatowych. 

Inwestycje i inne działania na terenie miasta w 2021 roku realizowały wszystkie trzy cele 

określone w strategii. Maja one na celu przede wszystkim podniesienie komfortu życia 

mieszkańców ale też podnoszą estetykę miasta.  

W rozdziale XII opisano powiązania strategii z realizowanymi inwestycjami i projektami 

 

4.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Opracowanie: Monika Bepirszcz-Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn uchwalony Uchwałą Nr 

XVI/110/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn” wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko. Plan został przyjęty na lata 2015-2020. Dotyczy realizacji działań w obszarze 

zrównoważonej gospodarki energetycznej. Jest to dokument pozwalający na realizację 

zobowiązania wynikającego z konieczności osiągnięcia przez samorząd lokalny redukcji emisji 

CO2, tym samym umożliwi zrealizowanie celu w zakresie zmniejszenia do 2020 roku emisji CO2 

o 20% (w stosunku do roku 1990), dotyczącego efektywności energetycznej i wykorzystywania 

lokalnych odnawialnych źródeł energii. 

Zrealizowane zadania opisane w rozdz. XI niniejszego raportu, zostały dofinansowane ze 

środków zewnętrznych, jako zadania ujęte w ramach działań krótko  

i długoterminowych, zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. 

W roku 2021 rozpoczęto prace nad aktualizacją Planu. Planowane przyjęcie programu 

przez Radę Miejską – miesiąc czerwiec 2022 r. 
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4.3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta 

Kętrzyn  
Opracowanie: Monika Bepirszcz-Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwo gazowe dla Miasta Kętrzyna” została uchwalona w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 

XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie i obejmowała:  

➢ ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

➢ przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowane ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

➢ możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z 

uwzględnieniem wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

➢ zakresu współpracy z innymi gminami.  

Zakres „Aktualizacji…” jest zgodny z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (tj. Dz. U z 2021 poz. 716 z późn. zm.). Zapisy ustawy nakładają na gminę 

obowiązek planowania zaopatrzenia w nośniki energii, takie jak gaz, energia elektryczna i ciepło 

sieciowe. Narzędziem służącym temu celowi są założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe.  

Podstawą do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Miasta Kętrzyna są założenia rozwoju społeczno – gospodarczego, bowiem 

przyjęcia tych założeń spowoduje określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej 

gminy. Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego wyznaczają również kierunki 

zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kętrzyn. 

Na potrzeby opracowania „Aktualizacji…” przyjęto założenia, że rozwój Kętrzyna w 

zakresie handlu i usług będzie odbywał się z Polityką Energetyczną Polski do 2025 roku przyjętą 

przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. a także z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku 

przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. 

 

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo energetyczne, projekt założeń sporządza się na okres 15 

lat i aktualizuje się co 3 lata.  

Na podstawie danych zawartych w uogólnionej charakterystyce trendów społeczno-

gospodarczych miasta Kętrzyn przedstawiono trzy scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego do 2030 r. tzn. pasywny, umiarkowany oraz aktywny. Poniżej opisano założenia 

jakie przyjęto w poszczególnych scenariuszach. 

Scenariusz A – „Pasywny” – zakłada się w nim, że większość planowanych inwestycji 

(zawartych w Planach Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań) nie zostanie zrealizowana; 

spada liczba oddawanych budynków mieszkalnych; na terenie Miasta nie udaje się wygenerować 

trwałych podstaw rozwojowych (brak czynników napędzających rozwój); pojawią się negatywne 

trendy w gospodarce t.j. wzrost bezrobocia; zatrzymanie się wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych; brak zainteresowania inwestorów terenami pod handel, usługi oraz przemysł. 

Wszystkie te elementy wpływają na nie podnoszenie się poziomu życia. Nie udaje się na szeroką 

skalę zrealizować inwestycji związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej. Scenariusz ten 

charakteryzuje się również wprowadzaniem przedsięwzięć racjonalizujących zużycie sieciowych 

nośników energii przez odbiorców w niewielkim stopniu w zakresie potrzeb cieplnych oraz 

wzrostem zużycia energii znacznie mniejszym niż w krajach wysoko rozwiniętych (niski wzrost 

komfortu życia). 
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Scenariusz B – „Umiarkowany” – przewiduje się w nim, powolny w porównaniu do 

potrzeb rozwojowych, lecz systematyczny rozwój Miasta Kętrzyna; rośnie liczba oddawanych do 

użytku budynków mieszkalnych; planowane inwestycje zostaną częściowo zrealizowane i będą 

stymulować umiarkowany rozwój Kętrzyna. Wzrośnie zainteresowanie inwestorów 

wyznaczonymi terenami pod handel, usługi oraz przemysł. W scenariuszu tym zakłada się 

również wprowadzanie przez odbiorców energii przedsięwzięć racjonalizujących zużycie 

sieciowych nośników energii w stopniu średnim. Inwestycje związane z wykorzystaniem energii 

odnawialnej są wdrożone w ograniczonym zakresie. W ww. scenariuszu przewiduje się wzrost 

zużycia energii elektrycznej spowodowany wzrostem komfortu życia mieszkańców (dodatkowe 

urządzenia elektryczne). 

Scenariusz C – „Aktywny” – urzeczywistniany przy założeniu aktywnej, skutecznej polityki Rządu 

oraz lokalnej polityki Miasta Kętrzyna, kreującej pożądane zachowania wszystkich odbiorców 

energii; tereny wyznaczone pod budownictwo mieszkaniowe są w pełni zainwestowane; 

planowane inwestycje (zawarte w Planach Miejscowych oraz Studium Uwarunkowań) zostaną 

zrealizowane i będą dodatkowo generować inne inwestycje na terenie Kętrzyna, co stymulować 

będzie jej stabilny rozwój. W scenariuszu tym zakłada się również wzrost zużycia energii 

podyktowany dynamicznym rozwojem we wszystkich dziedzinach gospodarki (przemysł, 

mieszkalnictwo, usługi, handel, itp.) z jednoczesnym wprowadzaniem w dużym zakresie przez 

odbiorców przedsięwzięć racjonalizujących zużycie nośników energii oraz rozwojem 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

„Aktualizacja…” wskazała, że miasto winno rozwijać się zgodnie ze scenariuszem B, 

którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest najwyższe (scenariusz umiarkowany). Scenariusz 

ten przewiduje wzrost zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego spowodowany wzrostem 

komfortu życia mieszkańców. 

 

4.4. Program rewitalizacji Miasta Kętrzyn  
Opracowanie: Inspektor Karol Lizurej - Wydział Rozwoju Miasta 

 

Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025 został przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Kętrzynie Nr XXIII/148/16 z dnia 25 maja 2016 roku. Program został zmieniony 

Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXX/177/16 z dnia 24 listopada 2016, Uchwałą nr 

XXXV/222/17 z dnia 20 marca 2017 roku oraz Uchwałą nr XLVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017r.  

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.  

Program Rewitalizacji zawiera realizację następujących celów strategicznych i operacyjnych 

dla procesu rewitalizacji: 

Ład społeczny 

A. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizowanym 

1. Wykorzystanie sprzyjających warunków założeń polityki rewitalizacji na lata 2014-2020 

do realizacji prospołecznych przedsięwzięć. 

2. Wzmocnienie polityki prorodzinnej na obszarze rewitalizacji. 

3. Wykreowanie oferty opiekuńczo-pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej oraz programu integracji 

wielopokoleniowej do wsparcia kapitału osób starszych. 

4. Utworzenie przyjaznych i atrakcyjnych miejsc integracji i wsparcia społecznego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Ład przestrzenny 

B. Podniesienie jakości ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji 

1. Wykorzystanie wysokiego priorytetu ochrony środowiska i wsparcia proekologicznych 

rozwiązań w polityce UE i polskiego rządu do działań proekologicznych na obszarze 

rewitalizacji. 

2. Poprawa dostępności i jakości zasobu mieszkaniowego. 

3. Poprawa dostępu i podniesienie jakości do podstawowych usług społecznych  

i zdrowotnych. 

4. Wykreowanie wysokiej dostępności i standardu przestrzeni publicznej do wzrostu 

potencjału rekreacyjno-sportowego, turystycznego i kulturalnego obszaru 

rewitalizowanego. 

Ład gospodarczy 

C. Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizacji 

1. Wykorzystanie tradycji przemysłu spożywczo-przetwórczego dla aktywizacji trwale 

bezrobotnych na obszarze rewitalizacji. 

2. Wykorzystanie sprzyjających warunków do realizacji partnerskich przedsięwzięć 

gospodarczych do ograniczenia sytuacji kryzysowych na obszarze rewitalizacji. 

3. Wykorzystanie potencjałów ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym obszaru 

rewitalizacji. 

Program został pozytywnie oceniony przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego pod kątem 

zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IŻ RPO WiM dotyczącymi zasad przygotowania 

lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Po wprowadzeniu zmian ww. uchwałami, Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata  

2015-2025, został ponownie zweryfikowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Olsztynie. 

Projekty wpisujące się w cele strategiczne i operacyjne określone w Programie Rewitalizacji 

Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025 zostały opisane w rozdziale XII niniejszego raportu, w części 

dotyczącej złożonych i przygotowanych wniosków o dofinansowanie w 2021 roku. 

 

4.5.Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn jest dokumentem 

opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez wyznaczenie głównych 

celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Kętrzyna, w oparciu 

o diagnozę stanu problemów społecznych w Mieście w roku 2018. 

Strategia została przyjęta uchwałą nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 

września 2019 r. na podstawie art. 16 b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z poźn. zm.). Realizację Strategii przewidziano 

na okres 6 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono 

Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, a koordynowanie, monitorowanie i ewaluację Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie. 
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Strategia realizowana jest przez MOPS w Kętrzynie oraz inne jednostki organizacyjne 

Gminy, organizacje pozarządowe, którym gmina zleca wykonanie zadań w obszarze polityki 

społecznej. Partnerami w realizacji Strategii są organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne 

szczebla powiatowego, wojewódzkiego, jednostki i organy administracji państwowej, służba 

zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty 

działalności gospodarczej. Działania realizowane w oparciu o Strategię, finansowane były ze 

środków własnych gminy oraz w ramach programów rządowych. 

Realizacja celów i zadań zawartych w Strategii jest tożsama z rodzajem działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej z 12 marca 2004 r. tj. wsparcie osób bezrobotnych, rodzin pogrążonych w kryzysie, 

osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, wsparcie osób 

starszych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych, osób bezdomnych, realizacja zadań z 

zakresu pieczy zastępczej, realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

aktywizacja osób bezrobotnych, realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 

dożywianie. Realizowane zadania opisano w rozdziale VII niniejszego raportu. 

Działania podejmowane w ramach strategii przez placówki miejskie w 2021 roku: 

Lp. Instytucja Zakres realizacji celów Strategii 

1. 

Szkoła Podstawowa 

Nr 5 z Oddziałami 

Integracyjnymi 

im. Macieja 

Kalenkiewicza 

„Kotwicza” 

11-400 Kętrzyn, ul. 

Kazimierza 

Wielkiego 12 

Liczba wolontariuszy w 2021 roku- 20 osób, 

1) Liczba przeprowadzonych działań w 2021roku – 11, w 2021roku 

20 wolontariuszy zorganizowało 11 wydarzeń/ działań na rzecz szkoły 

i lokalnej społeczności, w których wzięło udział 130 osób. 

2) Liczba zajęć wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych – liczba zajęć 20, liczba uczestników w 2021 

roku - 110 

3) Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz 

poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w 2021 

roku: 

− Liczba działań/ warsztatów - 10 

− Liczba uczestników działań/ warsztatów - 200 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. F. 

Nowowiejskiego, ul. 

Kopernika 12 w 

Kętrzynie 

1) Liczba zajęć wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych –liczba zajęć – 17, liczba uczestników w 

2021 roku - 177 

2) Rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz 

poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w 

2021 roku: 

− Liczba działań/ warsztatów - 1 

− Liczba uczestników działań/ warsztatów - 43 

3. 

Kętrzyńskie 

Centrum Kultury 

przy współpracy 

MOPS w Kętrzynie 

Organizowanie imprez kulturalnych przeciwdziałających wykluczeniu 

społecznemu dzieci i rodzin w 2021 roku: 

− Liczba zorganizowanych imprez – 3 

− Liczba uczestników – 160 
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4.6. Program ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami 
Opracowanie: Monika Bepirszcz-Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami realizowana była w ramach ustawy z dnia             21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2020 poz. 638 z 

późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXXV/253/2021 z dnia 25.03.2021 r.  (Dz. 

Urz. Woj. Warm. Maz. z 2021 poz.1650 z dnia 30.04.2021) w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miejskiej Kętrzyn na rok 2021. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie 

opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Obowiązek 

ten wypełniany jest przez radę gminy w drodze uchwały – programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Uchwała ta, jak każdy akt prawa 

miejscowego, nie może wykraczać poza ustawowo wyznaczoną prawodawcy lokalnemu 

kompetencję, tj. odnosić się do zwierząt innych niż bezdomne.  

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn na rok 2021” udzielono dotacji dla 

organizacji pożytku publicznego 

Wykonywanie zadań objętych programem opisane zostało w XI niniejszego raportu. 
 

4.7 Gminny program opieki nad zabytkami 
Opracowanie: Katarzyna Jezierska- Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 

 

Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami należy do obowiązków samorządów, 

wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.). Ustawa określa zakres tematyczny, okresy 

obowiązywania i cel opracowania programu. 

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem uzupełniającym w systemie planowania. 

Wyznacza cele i określa instrumentarium służące do ich osiągnięcia. Rada Miejska w Kętrzynie 

dnia 25 listopada 2021 r. podjęła Uchwałę Nr XLV/327/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Kętrzyn na lata 2022-2025. Wcześniejsze ustalenia 

wskazywały na przyjęcie programu na lata 2021-2024, jednak z uwagi na podjęcie uchwały  

w końcowej części roku, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie 

zdecydowano o zmianie zakresu lat obowiązywania programu na 2022-2025. Jest to pierwszy 

tego typu program opracowany dla naszej Gminy. Jako dokument strategiczny ma na celu 

ukierunkować i zoptymalizować działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,  

w szczególności zabytków nieruchomych, stanowisk archeologicznych, jako elementów  

o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji historii i kultury regionu oraz dla zachowania lokalnej 

tożsamości kulturowej.  

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Kętrzyn określa szereg długofalowych celów 

działań samorządu w zakresie opieki nad zabytkami gminnymi. Wyznaczone kierunki i zadania 

powstały w oparciu o konsultacje z władzami Miasta i uwzględniają specyfikę dziejów Kętrzyna, 

charakter jego dziedzictwa kulturowego oraz są zgodne z celami wyznaczonymi w ustawie  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wskazane w programie priorytety skierowane są głównie na dbałość o zachowanie istniejących 

walorów zabytkowych oraz rozwój turystyki w mieście w oparciu o bogactwo dziedzictwa 

kulturowego. Realizacji tego celu służą określone w programie cele szczegółowe oraz działania, 

które wzajemnie się równoważą i uzupełniają.  
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Uchwalenie gminnego programu opieki nad zabytkami zostało poprzedzone przyjęciem 

Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kętrzyna Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn  

Nr 290/2021 z dnia 24 września 2021 r. Gminna Ewidencja Zabytków miasta Kętrzyna składa się 

z 589 kart adresowych zabytków nieruchomych, z czego 100 dotyczy zabytków znajdujących się 

w rejestrze zabytków, 51 - zabytków znajdujących się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków,  

a 438 – zabytków wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w porozumieniu  

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Gminna ewidencja zabytków jest otwartym zbiorem  

i podlega stałej aktualizacji.  

Gmina Miejska Kętrzyn udziela dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie       

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje są przyznawane            

w oparciu o Uchwałę Nr LII/282/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29.09.2009 r. zmienioną 

Uchwałą nr LXI/373/14 z dnia 23.01.2014 r. i Uchwałą Nr XL/288/2021 Rady Miejskiej  

w Kętrzynie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz trybu ich rozliczania i zasad 

kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji (Dz. Urz. woj. warmińsko-mazurskiego z 2009 r.  

Nr 170, poz. 2353; zm.: z 2014 r. poz. 372 oraz z 2021 r. poz. 2635). 

 

Poniższa tabela przedstawia kwoty przyznanych dotacji celowych z budżetu miasta na prace 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 

w 2021 r. oraz latach poprzednich: 

Rok 

Przyznane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

wyszczególnienie 

liczba 

przyznanych 

dotacji [szt.] 

kwota 

przyznanych 

dotacji [PLN] 

łączna kwota przyznanych dotacji 

[PLN] 

2019 

obiekty sakralne 2 92.675,00 

93.870,00 wspólnoty 

mieszkaniowe 
1 1.195,00 

2020 

obiekty sakralne 1 25.000,00 

25.000,00 wspólnoty 

mieszkaniowe 
0 0,00 

2021 

obiekty sakralne 3 50.000,00 

100.000,00 wspólnoty 

mieszkaniowe 
2 50.000,00 

 

W 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLII/307/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 9 września 

2021 r.  

w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na prace konserwatorskie, 

restauratorskie  

i roboty budowlane zostały przyznane dotacje celowe o łącznej kwocie 100.000,00 PLN. 

Poszczególnym wnioskującym przekazano niżej opisane dotacje: 

• Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Fryderyka Chopina 11 w Kętrzynie na remont elewacji 

zabytku położonego przy ul. Fryderyka Chopina 11 – 30.000,00 PLN, 
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• Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Kętrzynie na remont elewacji (ganku, okien 

balkonowych oraz wykonanie części stropu klatki schodowej nad I piętrem) ściany 

wschodniej budynku historycznego gimnazjum przy ul. Zamkowej 4A – 20.000,00 PLN, 

• Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kętrzynie na remont 

dachu budynku cerkwi przy ul. Bolesława Limanowskiego 9A – 10.000,00 PLN, 

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie na wykonanie 

dokumentacji konserwatorskiej elewacji i stolarki otworowej oraz tynkowanie ścian 

wewnętrznych (w obrębie lamperii) budynku Kościoła przy ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 15  

- 9.000,00 PLN. Kwota przyznanej dotacji wynosiła 20.000,00 PLN, jednak Parafia 

odstąpiła od wykonania prac remontowych elewacji (naprawy tzw. sterczyn), a więc 

dotacja została pomniejszona proporcjonalnie do zakresu wykonywanych prac, 

• Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Mikołaja Kopernika 2 nie wypłacono przyznanej 

dotacji w kwocie 20.000,00 PLN na roboty wykończeniowe elewacji i wykonanie izolacji 

przeciwwodnej fundamentów budynku przy ul. Mikołaja Kopernika 2, ponieważ 

Beneficjent złożył rezygnację. 

 

4.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) prowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja ww. zadań prowadzona 

jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

uchwalanego corocznie przez radę gminy. 

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kętrzynie oraz Urząd Miasta w Kętrzynie były prowadzone zgodnie z założeniami przyjętymi do 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2021, który stanowi załącznik do Uchwały XXXIII/236/2020 

Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Realizowane zadania na podstawie tego programu zostały szczegółowo opisane w rozdz. 

VII. 

 

4.9. Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-

2022. 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

   

Program został wprowadzony Uchwałą Nr XL/286/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

30 czerwca 2021 r. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości zdrowotnej w 

zakresie możliwości zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, a także 

zmotywowanie społeczeństwa do wykonywania badań profilaktycznych. W ramach programu w 

2021 roku wykonane zostały szczepienia dziewcząt urodzonych w roku 2006, zamieszkałych na 

terenie Miasta Kętrzyn szczepionką dziewięciowalentną typ HPV 6,11,16,18,31,33,45,52,58 

przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym oraz 

przeprowadzona została kampania edukacyjno-informacyjna. W ramach kampanii edukacyjno-

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Dz.U.+z+2021+r.+poz.+1119&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sLQ0zypaxCrpUqUXqqdQpWBkYGSoUKSnUJBfpadgaGhoCQC7vYfOKQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjs2pHxwv_2AhVppIsKHdd9ARcQmxMoAXoECEMQAw
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informacyjnej rodzice i opiekunowie otrzymali ulotki informacyjne, a w szkołach średnich zostały 

wywieszone plakaty. 

 

4.10. Gminny Program Wspierania Rodziny  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Program został wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z 

dnia 30 grudnia 2020 roku. Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia dla 

rodzin, sprzyjającego prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb rodzin przejawiających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Cel 

główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe tj.: 
➢ Poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez wsparcie rodzin w realizowaniu funkcji 

ekonomicznej i tworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie podstawowych 

potrzeb członków rodziny 

➢ Sprawny system interwencji kryzysowej oraz zapobiegania powstawaniu sytuacji 

kryzysowych w rodzinach, w tym w rodzinach wychowujących dzieci.  

Realizowane zadania na podstawie tego programu zostały szczegółowo opisane w rozdz. VII. 

 
 

4.11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy    w 

Rodzinie  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2021–2026 został wprowadzony Uchwałą nr 

XXXIII/234/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020r. Program ma na celu 

skuteczne przeciwdziałanie przemocy poprzez zwiększenie dostępności i jakości pomocy dla 

osób doznających przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w celu 

zmniejszenia skali zjawiska przemocy domowej.  

W celu zmniejszenia skali zjawiska na terenie Kętrzyna oraz niwelowania skutków 

przemocy podejmowane były działania obejmujące cztery obszary: 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna – działania kierowane do ogółu lokalnej społeczności 

uwzględniające zarówno osoby i rodziny uwikłane w przemoc, jak i osoby zagrożone 

przemocą w rodzinie.  

2. Interwencja, ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – działania 

kierowane do wszelkich osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie – działania kierowane do osób 

stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów 

zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosującej przemoc. 

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – działania kierowane do przedstawicieli instytucji 

i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

4.12. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy  
Opracowanie: Katarzyna Jezierska -Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 

 

Uchwałą nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Kętrzynie w 

Kętrzynie uchwaliła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-2025. Program przygotowano w oparciu o art. 21 ustawy z dnia 
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21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego. Opis działań programu zawarty jest w  rozdziale  X niniejszego raportu. 

 

4.13. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości  
Opracowanie: Katarzyna Jezierska- Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 

 

Gospodarowanie zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn odbywa się w oparciu  

o plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Kętrzyna Nr 28/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. Plan określa sposób wykorzystania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz przewidywane wpływy za 

udostępnienie nieruchomości na lata 2019 - 2021. Zawarte w nim postanowienia i ich realizacja 

zostały opisane w rozdziale X niniejszego raportu. 
 

 

4.14. Inne programy 

Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Wprowadzona Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. To system zniżek dla 

rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 

lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą 

mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 

terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 

przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem 

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku uprawnionych do korzystania z „Karty Dużej Rodziny” z terenu 

Gminy Miejskiej Kętrzyn było 685 rodzin /2 355 osób, w tym 1 198 dzieci i 1 157 rodziców.  

W 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wpłynęło 92 wnioski o 

wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym wnioski o przyznanie po raz pierwszy – 76. 

  

Kętrzyńska Karta Rodziny 3+ 

Wprowadzona z dniem 01 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej 

w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia “Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” ze 

zm. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie 

Rodziny, które otrzymały Kartę nabył uprawnienia do korzystania z: 

➢ ofert kina i koncertów organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury poprzez 

zastosowanie zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,  

➢ korzystania z kompleksu rekreacyjno – sportowego „ Kętrzynianka” prowadzonego przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50 % zniżki od 

obowiązujących cen biletów wstępu,  

➢ korzystania z obiektów Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50 % zniżki od obowiązujących cen 

biletów wstępu, 
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➢ korzystania z lodowiska prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji             w 

Kętrzynie poprzez zastosowanie 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu, 

➢ ulgi w wysokości 50 % w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe 

Gminy Miejskiej Kętrzyn realizując zadania z zakresu wychowania przedszkolnego           w 

zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

➢ ulgi w wysokości 50 % w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie, 

➢ zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – przedsiębiorstw, którzy przystąpili do 

inicjatywy „ Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia. 

Kętrzyńska Karta Rodziny 3+ : 

 2020 2021 

Rodziny uprawnione 322 344 

Osoby uprawnione 1 627 1 521 

Nowe wnioski 18 20 

 

 

Złota Karta Stypendysty  

- za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  

W roku 2020 Rada Miejska w Kętrzynie podjęła uchwałę Nr XXXI/224/2020 z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego oraz nagród       

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – uchwała określa 

przyznanie stypendium artystycznego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz 

upowszechnianiem kultury oraz ustanawia przyznanie nagrody pn. “Złota Karta Stypendysty”         

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2021 roku Burmistrz 

Miasta Kętrzyn przyznał 6 Złotych Kart Stypendysty. 

 

Złota Karta Stypendysty  

- za osiągnięcia sportowe 

W roku 2020 Rada Miejska w Kętrzynie podjęła uchwałę Nr XXXI/225/2020 z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania              i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych zawodnikom, 

instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej – zmiana polega na przyznaniu oprócz 

stypendium sportowego "Złotej Karty Stypendysty" jako nagrody w dowód uznania dla 

stypendysty za wybitne osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej 

na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

W 2021 roku Burmistrz Miasta Kętrzyn przyznał 8 Złotych Kart Stypendysty. 

 

4.15. Kętrzyńska Rada Seniorów  

Rada liczy 21 członków. Celem powołania Rady Seniorów jest zapewnienie solidarności 

międzypokoleniowej pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności 

lokalnej. Ma ona charakter konsultacyjny , doradczy i inicjatywny 

W roku 2021 ze względu na trwającą pandemię posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów I 

kadencji nie odbywały się. Dnia 20 kwietnia 2021 roku Przewodniczący Rady I kadencji złożył 

sprawozdanie końcowe z pracy w/w rady w związku z zakończeniem w miesiącu marcu I kadencji 
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Kętrzyńskiej Rady Seniorów. Z powodu panującej pandemii Covid 19, mając na względzie 

bezpieczeństwo i zdrowie seniorów dopiero w miesiącu sierpniu podjęto działania mające na 

celu powołanie nowej rady. Burmistrz Miasta Kętrzyn, w oparciu o uchwałę Nr XLIV/261/17 z 

dnia 30 października 2017r Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie powołania Kętrzyńskiej Rady 

Seniorów i nadania jej statutu, po wydaniu  zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2021r. ogłosił nabór 

na kandydatów do Kętrzyńskiej Rady Seniorów na kadencję w latach 2021-2024. Zarządzeniem 

Nr 305/2021 z dnia 13.10.2021 powołał Komisję Wyborczą, ustalił regulamin pracy i wzór 

protokołu w wyborach do KRS na kadencję 2021-2024, natomiast Zarządzeniem Nr 308/2021 z 

dnia 19.10.2021r. ogłosił skład osobowy Kętrzyńskiej Rady Seniorów. W dniu 19 listopada 2021r. 

na I posiedzeniu Kętrzyńskiej Rady seniorów II kadencji podjęto dwie uchwały związane z 

wyborem przewodniczącej i wiceprzewodniczącej nowej rady. Wydano opinię na temat 

utworzenia miejsca spotkań dla seniorów oraz zapoznano się z projektem budżetu na rak 2022. 

Na II sesji KRS II kadencji na prośbę Burmistrza Miasta Rada zaopiniowała Propozycję podwyżek 

stawek podatku na 2022 rok, wydano również opinię o utworzeniu Domu Senior+ w budynku 

Loży. Od miesiąca grudnia rozpoczęły się systematyczne dyżury członków Rady.   

  

4.16.  Młodzieżowa Rada Miejska  

Na podstawie art. 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) dnia 29 kwietnia 2021 r. Uchwałą nr 

XXXVI/270/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie powołano Młodzieżową Radę Miejską w Kętrzynie 

oraz nadano jej statut. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyły się 13 października 2021 

r. w pięciu okręgach wyborczych. Młodzieżowa Rada Miejska w Kętrzynie składa się z 9 

członków. W 2021 roku odbyło się jedno posiedzenie rady, podczas którego dokonano wyboru 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Obrady sesji są jawne i każdy z 

mieszkańców miasta Kętrzyn może w nich uczestniczyć.  
 
W 2021 roku Młodzieżowa Rada Miejska podjęta następujące uchwały: 

L.p. Numer uchwały W sprawie 

1. I/1/2021 
przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

2.  I/2/2021 
wyboru radnego na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w 

Kętrzynie 

3.  I/3/2021 
przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie 

4. I/4/2021 wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie 

5. I/5/2021 
przyjęcia regulaminu w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Kętrzynie 

6. I/6/2021 wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie 
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Do głównych celów Młodzieżowej Rady Miejskiej należą: uwrażliwianie władz samorządowych 

na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu 

terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży, promowanie idei społeczeństwa 

obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, 

integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta Kętrzyn, podejmowanie 

działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców miasta Kętrzyn. 

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętrzynie trwać będzie dwa lata. 

 

  

V. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

 

5.1. Raport ze zrealizowanych zadań publicznych 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Podstawę prawną realizacji zadań publicznych stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadań publicznych Gminy 

Miejskiej w Kętrzynie odbywa się na podstawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi.  

Działania podjęte w ramach Programu przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców 

Kętrzyna, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, umacnianie partnerstwa pomiędzy 

samorządem a organizacjami pozarządowymi, wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji 

ich zadań statutowych, zapewnienie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez 

włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań oraz budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności i wspieranie ich liderów. 

Uczestnikami programu były 82 aktywne organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, mające swoją siedzibę na terenie 

Kętrzyna, lub działające na rzecz jej mieszkańców. 

 Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zwany dalej „Programem”, został przyjęty w 

dniu 26 listopada 2020 r. Uchwałą nr XXXI/223/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie – link ↓ 

https://bip.miastoketrzyn.pl/10139/1785/Roczny_Program_Wspolpracy_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_z_organizacjami_pozarzadow

ymi_na_2021_rok/ 

 
Wysokość środków zaplanowanych na wydatkowanie w celu realizacji priorytetowych zadań publicznych 

w latach 2019-2021 

Rok 

Wysokość zaplanowanych 

środków /PLN/ 

stan na 01.01. 

Wysokość zaplanowanych 

środków /PLN/ 

stan na 31.12. 

2019 631 000,00 632 000,00 

2020 631 000,00 745 000,00  

2021 631 000,00 707 090,00 

 

 

 

https://bip.miastoketrzyn.pl/10139/1785/Roczny_Program_Wspolpracy_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2021_rok/
https://bip.miastoketrzyn.pl/10139/1785/Roczny_Program_Wspolpracy_Gminy_Miejskiej_Ketrzyn_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2021_rok/
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Dotacje przyznane w roku 2021 w trybie pozakonkursowym wraz z kwotą dotacji /PLN/ 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym  

Lp. Rozdział Ilość podmiotów Kwota przyznanej dotacji 

1 
Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 
0 0 

2 Ochrona i Promocja Zdrowia  0 
  

0 

3 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  1 5 000 

4 Kultura fizyczna i sport 7 53 558 

Razem 58 558 

 

Dotacje przyznane w roku 2021 w drodze otwartego konkursu ofert wraz z kwotą dotacji /PLN/ 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym 

Lp. Rozdział Ilość podmiotów Kwota przyznanej dotacji 

1 Nauka, Oświata, Edukacja i Wychowanie  8 50 000 

2 Ekologia i Ochrona Zwierząt 1 5 000 

3 Ochrona i Promocja Zdrowia 3 10 000 

4 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  4 15 000 

5 Turystyka i Krajoznawstwo  1 1 000 

6 Kultura fizyczna i sport 14 141 000 

7 

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie 

Narkomanii 

14 404 765 

Razem: 626 765 

 

Ilość podmiotów, którym nie udzielono wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych w roku 

2021/PLN/ 

Lp. Rozdział Ilość podmiotów 

1 Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie 2 

2 Kultura Fizyczna i Sport 1 

3 Ochrona i Promocja Zdrowia 0 

4 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 0 

5 
Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 
1 

Razem 4 

 

W 2021 roku ogłoszono 19 otwartych konkursów ofert. Złożono 145 ofert, w tym:  

➢  w trybie konkursowym - 131,  

➢ w trybie pozakonkursowym – 14. 
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W trybie konkursowym podpisano 87 umów na realizację zadań, na łączną kwotę 618 665 

PLN, natomiast w trybie pozakonkursowym podpisano 13 umów na realizację zadań, na łączną 

kwotę 52 058 PLN.  

Współpraca pomiędzy Miastem Kętrzyn a podmiotami odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności i partnerstwa stron, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności. Współpraca realizowana była w formie finansowej oraz pozafinansowej. 

➢ Współpraca finansowa polegała na udzielaniu podmiotom dotacji na realizację zadań 

własnych w formie zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych w trybie otwartego 

konkursu ofert lub z pominięciem konkursu, na zasadach określonych  

w ustawie. 

➢ Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach: 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach, m.in. poprzez publikowanie na stronie internetowej 

miasta ważnych dla podmiotów informacji, gromadzenie informacji o planowanych 

lub realizowanych przez podmioty zadaniach publicznych, 

• prowadzenie zakładki dedykowanej podmiotom w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta, 

• konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących ich działalności statutowej, 

• tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli podmiotów oraz miasta, 

• udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i 

międzynarodowej (w szczególności z podmiotami z miast partnerskich i 

zaprzyjaźnionych), 

• organizowanie konferencji i szkoleń oraz udzielanie pomocy merytorycznej, 

• obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta przedsięwzięć realizowanych przez 

podmioty, zgodnie z przyjętymi wytycznymi, 

• udzielanie rekomendacji podmiotom współpracującym z miastem, które ubiegały się 

o dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z innych źródeł, 

• udzielanie wsparcia podmiotom poprzez zamieszczanie informacji na temat 

przedsięwzięć przez nie realizowanych w zakładce dla organizacji pozarządowych, 

dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, 

•  promowanie dobrego wizerunku podmiotów, 

• udzielanie wsparcia, w miarę posiadanych zasobów, podmiotom poprzez oddanie na 

preferencyjnych warunkach w użyczenie, najem lub dzierżawę mienia Miasta na 

prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

• udostępnianie podmiotom przestrzeni publicznej miasta, m.in. sali konferencyjnej na 

potrzeby prowadzonej przez nie działalności statutowej, 

• przekazywanie podmiotom, w miarę możliwości, materiałów promocyjnych miasta,  

• fundowanie trofeów sportowych (pucharów, medalów, statuetek), 

• utworzenie zakładki na stronie miasta na potrzeby organizacji pozarządowych 

oddam/zamienię/potrzebuję, 

• organizacja Pchlego Targu w celu integracji organizacji pozarządowych  

z mieszkańcami miasta, 

• przeprowadzenie akcji „Zostaw swój 1% podatku w Kętrzynie” polegającej na 

promocji kętrzyńskich organizacji pożytku publicznego. Dzięki prowadzonym 
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rokrocznie kampaniom wzrasta świadomość zasadności wspomagania lokalnych 

organizacji pożytku publicznego. Dzięki prowadzonej kampanii „Zostaw 1% podatku 

w Kętrzynie” mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się z ofertą lokalnych 

organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia działają i jakie 

są efekty ich pracy. Od początku roku, aż do momentu rozliczenia się z fiskusem, 

kętrzyński samorząd zachęcał do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz 

lokalnych organizacji pożytku publicznego (OPP). Podobnie jak w latach ubiegłych 

podatnicy podlegający kętrzyńskiemu Urzędowi Skarbowemu przekazali środki 1% 

13 organizacjom. 

Realizacja wspólnych projektów i inicjatyw pomiędzy Miastem Kętrzyn a organizacjami 

pozarządowymi na rzecz społeczności lokalnej. 

W 2021 r. miasto wspólnie z podmiotami realizowało różnego rodzaju przedsięwzięcia mające 

na celu integrację społeczności lokalnej. Wśród wielu inicjatyw można wymienić działania przez: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

• "Otwarte Drzwi" w ramach Kampanii "Biała Wstążka" XI-XII.202 

• Teleopieka- cały rok 

• Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" VII – XII 2021, 

• Program „Opieka Wytchnieniowa” VIII – XII 2021 

• Program „Opieka 75+” – cały rok 

1.1. Działania Centrum Wolontariatu działające przy MOPS: 

• Na rzecz seniorów - warsztatów dla seniorów, wyjazdy na imprezy typu 

Targi Ogrodnicze, Dożynki Wojewódzkie, warsztaty zielarskie 

• Działania na rzecz społeczności lokalnej - zbiórki pieniężne i rzeczowe, 

Sprzątanie świata, organizacja WOŚP  

• Współpraca międzynarodowa – zbiórki i wysyłka darów do Wilna z pomocą 

dla Polonii i polskiej szkoły 

1.2 Działania realizowane przez Klub Integracji Społecznej działający przy MOPS w Kętrzynie; 

• Organizacja spotkania w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 

1.10.2021r, 

• Organizacja Lokalnej Edycji Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”, 

• Współpraca z Centrum Wolontariatu przy organizacji akcji Pocztówka dla 

seniora z okazji Dnia Seniora ( do współpracy zaproszono dzieci z klas III SP 

nr 3, SP nr4, SP nr 1), 

• FEAD warsztaty kulinarne, dietetyczne, ekonomiczne, edukacyjne dot. 

przeciwdziałania marnotrawienia żywności VI.2022 r. 

2. Kętrzyńskie Centrum Kultury w Kętrzynie: 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 31.01.2021 – MOSiR; Plac przy 

Ratuszu  

• Ta wyjątkowa „Kobieca przystań” – 11.03.2021 – Profilaktyka uzależnień 

MOPS; Sala kinowa KCK 

• Teatr przy stoliku „Akompaniator” – 21.05.2021 – Stowarzyszenie im. Arno 

Holza dla Porozumienia Polsko – Niemieckiego; Galeria KCK  
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• Warsztaty wokalne dla młodzieży – 28-29.05.2021 – Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ”; Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

• Kętrzyński Dzień Dziecka – 30.05.2021 – MOSIR; Amfiteatr 

• „Z malowanej skrzyni” Regionalny Ukraiński Festiwal Folklorystyczny – 

5.06.2021 – Koło Miejskie ZUwP w Kętrzynie; Amfiteatr 

• „BREAKMANIA” Ogólnopolski Festiwal Tańca Ulicznego – 18.06.2021 – 

Stowarzyszenie Hip Hop Mazury; Amfiteatr 

• Warsztaty taneczne „Latynoskie spotkania” – 9.08-21.09.2021 – Centrum 

Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Aula SP1 przy ul. Wojska Polskiego 9 

• Przestrzenie kultury, Monodram „Stopklatka” – 11.08.2021 – Teatr Jaracza, 

Sala kinowa KCK 

• Zawody taneczne „HipHopowy zawrót głowy” – 22.08.2021 - Stowarzyszenie 

Hip Hop Mazury; Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych; Skatepark;  

• Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej – 23.09.2021 – 

Centrum Szkolenia Straży Granicznej; Amfiteatr 

• Koncert „Maryla lirycznie” – 7.10.2021 – Fundacja Zdanowicz BeCreative – 

Kreatywna Moc Pomagania; Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych; Sala 

kinowa KCK 

• Niebieski koncert – stop przemocy – 02.12.2021 – MOPS; sala kinowa KCK 

• Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych – 3.12.2021 – Warsztat 

Terapii Zajęciowej; Sala kinowa KCK 

• Hip Hop Christmas Party – 11.12.2021 – Stowarzyszenie Hip Hop Mazury; 

SP1 oddział przy ul. Wojska Polskiego 9 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

• XII Memoriał Adama Dydzińskiego w Piłce Nożnej – 13.02.2021- z KKS 

GRANICA 

• Ogólnopolski Turniej Bokserski - 20.02.2021 - z LKS NIEDŹWIEDŹ 

• Wojewódzki Turniej Eliminacyjny Rzucanki – 13.06.2021 - z UKS BAD-MAX 

• Grand Prix of Poland Brześć Słomka Ptysiowa Pol Tour 10 bil – 26-

27.06.2021- z SEVEN  KĘTRZYN 

• Mistrzostwa w Karambol 3 Bandy – 26-27.06.2021 – z SEVEN KĘTRZYN 

• Mistrzostwa Polski Freestyle Slalom 2021 – 10-12.09.2021 – z UKS BlueBear 

• VII Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych – 07.10.2021 – z WTZ KĘTRZYN 

• Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn – 30-

31.10.2021 – LKS NIEDŹWIEDŹ 

• Mistrzostwa Warmii i Mazur w Bilard z Okazji Dnia Niepodległości – 11.11.2021 

– z SKB SEVEN 

• Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Kinder Joy of Moving – 18-19.12.2021 

UKS BAD-MAX 

• Kętrzyńska Liga Biegowa „Kętrzyński Kilometr” – 6 cykli – Fundacja Drużyna 

ML 

• Kętrzyńskie Sztafety Niepodległości – 11.11.2021 - Fundacja Drużyna ML 

4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie: 

• Spotkanie z dziećmi na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia – 

Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski 
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• Ferie w bibliotece oraz Wakacje w bibliotece - Stowarzyszenie Kulturalne 

„Konik Mazurski” 

• Kętrzyńskie Mikołajkowe Czytanie - Towarzystwo Miłośników Kętrzyna 

• Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze - Stowarzyszenie Kulturalne „Konik 

Mazurski” 

• Książka mówiona – Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych 

• „Czytaki” – Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „LARIX” im. 

Henryka Ruszczyca w Warszawie 

• Konkurs mowy mazurskiej zatytułowany „Mazurzenie po Kętrzyńsku” 

Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski” 

• Gra terenowa „Kętrzyn wczoraj i dziś” 

• Jasełka, Światowy Dzień języka ojczystego, Dzień Babci i Dziadka, zabawy  

i konkursy – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych Niepełnosprawnych 

Umysłowo i Ich Rodzin STO; Warsztaty Terapii Zajęciowej, szkoły, przedszkola 

• Narodowe Czytanie – Uniwersytet Trzeciego Wieku; Towarzystwo Miłośników 

Kętrzyna, mieszkańcy Kętrzyna 

•  Digitalizacja obiektów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej 

• Wernisaż wystawy „Blask twarzy” – Towarzystwo Miłośników Kętrzyna 

• Promocja książki „Kętrzyn – moja nowa Ojczyzna” Towarzystwo Miłośników 

Kętrzyna 

• „Teatr przy stoliku” – „Przyjemniaczek” 

• Dwa spotkania autorskie – Towarzystwo Miłośników Kętrzyna 

• Bezpieczna droga do szkoły, spotkania edukacyjne z dziećmi – we współpracy 

z Policją 

• Dziesięć wycieczek bibliotecznych ze szkół Kętrzyna i okolic 

• Dwanaście odsłon Konkursu Wiedzy o Literaturze Światowej 

• Sześć okolicznościowych wystaw 

• Bookcrossing 

• 10 spotkań z najmłodszymi czytelnikami „Biblioteka w przedszkolu” 

• 10 lekcji bibliotecznych 

5. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie: 

• Otwarcie wystawy „Cenne-Bezcenne-Nieutracone” wystawa przygotowana z 

okazji 75-tej rocznicy powołania Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 

Kętrzynie – 25.06.2021 

• Europejska Noc w Muzeum – 25.06.2021 

• Realizacja cyklu Akademia 2021 – zrealizowano 5 spotkań (wrzesień-

grudzień) 

• Realizacja cyklu „Szkice z historii Kętrzyna” – konto muzealne you tube – 11 

filmów 

• XVI Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba – 24-25.07.2021 

• Europejskie Dni Dziedzictwa – Smaczki Średniowiecza – 18.09.2021 

• Lekcje muzealne – zrealizowano 10 lekcji muzealnych 

• Ponadto, w ramach współpracy pozafinansowej miasto udzielało pomocy w 

dotarciu do szerokiego grona odbiorców z informacją o przedsięwzięciach 

realizowanych przez podmioty 
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Zestawienie liczbowe ogłoszonych konkursów ofert w latach 2019 – 2021 

 

Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz kwot dotacji udzielonych           w 

latach 2019 - 2021/PLN/ 

Rok 

Liczba 

ogłoszonych 

otwartych 

konkursów ofert 

Liczba złożonych 

ofert 

Liczba złożonych 

ofert w trybie 

konkursowym 

Liczba złożonych ofert w 

trybie pozakonkursowym 

2019 3 164 158 6 

2020 6 156 144 12 

2021 19 145 131 14 

 

Zestawienie liczbowe umów zawartych z organizacjami pozarządowymi oraz kwot dotacji 

udzielonych w latach 2019 – 2021 /PLN/ 

Rok 

Liczba zawartych 

umów 

(tryb konkursowy) 

Łączna kwota 

zawartych umów 

(tryb konkursowy) 

Liczba zawartych umów 

(tryb pozakonkursowy) 

 

Łączna kwota 

zawartych umów 

(tryb 

pozakonkursowy) 

2019 145 595 835,50 6 27 390,00 

2020 112 748 904,23 11 41 574,00 

2021 87 618 665,00 13 52 058,00 

 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami, 

organizacje pozarządowe napotkały wiele trudności w wykonywaniu zadań, ukierunkowanych na 

realizację potrzeb społeczności lokalnej. Wprowadzone obostrzenia istotnie wpłynęły na 

hamowanie działań będących w trakcie realizacji, a także uniemożliwiły podjęcie zaplanowanych 

inicjatyw.  

Pomimo trudnej sytuacji zarówno w kraju, jak i na świecie, stale kontynuowano 

współpracę z podmiotami. Jednym z najistotniejszych aspektów płynących z udzielonego 

wsparcia organizacjom pozarządowym w roku 2021 było zorganizowanie czasu wolnego 

dzieciom. Głównym celem działań ukierunkowanych na lokalną młodzież było formowanie 

zdrowych nawyków oraz kształtowanie charakteru młodych ludzi, przy równoczesnym 

zagospodarowaniu czasu wolnego. Zajęcia zorganizowane przez kętrzyńskie kluby sportowe 

pozytywnie wpłynęły na rozwój dzieci i młodzieży. Pasja oraz sportowy duch walki pozwoliły 

skupić się na samorozwoju, skutecznie oddalając od pokus etapu dorastania, w postaci używek.  

Z pewnością gdyby nie trudny czas pandemii, działania organizacji pozarządowych oraz płynące 

z nich korzyści dla społeczeństwa, odegrałyby większą rolę na rzecz mieszkańców miasta na 

wielu płaszczyznach.  

Ważnym aspektem w obecnym czasie jest z całą pewnością stała determinacja 

organizacji do dalszej identyfikacji potrzeb mieszkańców oraz planowanie kolejnych inicjatyw na 

przyszłość. Niezwykle ważnym obszarem wszystkich działań jest stała współpraca nad dialogiem 

pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi, w celu lepszej identyfikacji potrzeb 

społeczności lokalnej oraz inicjowanie działań służących rozwiązywaniu ich problemów. 
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VI. OŚWIATA  

 

6.1. Struktura jednostek oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn z podziałem na szkoły i 

przedszkola.  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Szkoły i przedszkola publiczne 

W 2021 roku gmina Kętrzyn była organem prowadzącym dla: 

1. Przedszkoli publicznych ( 2 przedszkola): 

• Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” ul. Obrońców Westerplatte 16, 

• Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” ul. Wierzbowa 2. 

2. Szkół podstawowych publicznych ( 4 szkoły): 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego ul. M. Kopernika 12 i Wojska 

Polskiego 9 w Kętrzynie, 

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej ul. Bydgoska 1               w 

Kętrzynie, 

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki ul. S. Moniuszki 1 w Kętrzynie, 

• Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza  

„Kotwicza” ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Kętrzynie. 

 

 

3. Żłobków miejskich ( 2 żłobki) – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j Dz. U. 2021 r. poz. 75 ze zmianami).  

• Żłobek Miejski w Kętrzynie, ul. Obrońców Westerplatte 16, 

• Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie, ul. Wierzbowa 2. 

 

 

 

 

Placówki oświatowe 2020/2021 2021/2022 

Przedszkola: 

Liczba dzieci  246 247 

Liczba oddziałów 11 11 

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej: 

Liczba dzieci 108 90 

Liczba oddziałów 5 4 

Szkoły Podstawowe 

Liczba uczniów  2091      2063      

Liczba oddziałów 100 101 

Razem liczba dzieci 2445 2400 
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Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych na 31 grudnia 2020 r. i 31 grudnia 2021 r. 

 

Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych ze względu na stopień awansu zawodowego na 

dzień 31 grudnia 2021 r.  

L.p. Nazwa jednostki 

Stan zatrudnienia 

nauczyciele  

według stopnia awansu zawodowego 

(w etatach) 

o
so

b
y 

et
at

y 

b
ez

 s
to

p
n
ia

 

st
aż

yś
ci

 

ko
n
tr

ak
to

w
i 

m
ia

n
o
w

an
i 

d
yp

lo
m

o
w

an
i 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 

1 w Kętrzynie 
62 60,05 0 1 11 5 43,05 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Kętrzynie 
41 38,56 0 4 7,56 8,34 18,66 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 

4 w Kętrzynie 
57 56,56 0 0 12 8 36,56 

4 
Szkoła Podstawowa Nr 

w Kętrzynie 
69 66,89 0 0 14,22 14,45 38,22 

Lp. Nazwa jednostki 

Stan zatrudnienia 31.12.2020 
Stan zatrudnienia 

31.12.2021 

osoby etaty osoby etaty 

1 
Szkoła Podstawowa Nr 1    w 

Kętrzynie 
90 87,90 82 80,05 

2 
Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Kętrzynie 
         51     49,56 54 51,54 

3 
Szkoła Podstawowa Nr 4  

w Kętrzynie 
74 71,65 70 69,56 

4 
Szkoła Podstawowa Nr 5  

w Kętrzynie 
82 79,22 81 78,89 

5 

Miejskie Przedszkole 

Integracyjne „Malinka”  

w Kętrzynie 

21 17,89 19 16,93 

6 

Miejskie Przedszkole 

Integracyjne „Smerfowa 

Kraina” w Kętrzynie 

30 28,09 29 28,14 

7 Żłobek Miejski w Kętrzynie 9 9 10 10 

8 Żłobek Miejski Nr 2 w Kętrzynie 10 10 11 11 

Razem 367 353,31 356       346,11 
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5 

Miejskie Przedszkole 

Integracyjne „Malinka” 

w Kętrzynie 

10 8,18 0 1 3,09 3,09 1 

6 

Miejskie Przedszkole 

Integracyjne 

„Smerfowa Kraina” w 

Kętrzynie 

16 15,14 0 2 11 0,14 2 

Razem 255 245,38 0 8 58,87 39,02 139,49 

 

Dla zabezpieczenia ww. celów oraz odpowiednio wysokiego poziomu nauczania zgodnie z 

wymogami prawa i potrzebami, przeznaczono 0,8% rocznych wynagrodzeń nauczycieli na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. Przy podziale środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli zwrócono szczególną uwagę na realizację rozporządzenia o pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Nauczyciele korzystając ze środków na doskonalenie zawodowe mogli podnieść 

swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe. 

 

Szkoły i przedszkola niepubliczne 

W 2021 roku w Gminie Miejskiej Kętrzyn funkcjonowało jednostek niepublicznych: 

1. Przedszkoli niepublicznych - 5: 

• Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” ul. S. Moniuszki 3, 

• Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” ul. Obr. Westerplatte 18, 

• Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” ul. B. Chrobrego 12, 

• Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” ul. Reja 8, 

• Niepubliczne Przedszkole „Mały Prymusik” ul. Królowej Bony 10. 

2. Szkoła podstawowa niepubliczna - 1: 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz” ul. A. Asnyka 8 w Kętrzynie.  

Trzy z pięciu przedszkoli niepublicznych opisanych w pkt 1. funkcjonowało w budynkach 

Gminy Miejskiej Kętrzyn tj: Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek”, Niepubliczne Przedszkole 

„Akademia Przedszkolaka”, Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”. 

 
Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych  

Przedszkole Liczba miejsc 

Liczba 

uczęszczających w 

roku 2020 r. 

Liczba 

uczęszczających w 

roku 2021 r. 

Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” 270 262 267 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia 

Przedszkolaka” 
250 147 198 

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 150 151 156 

Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” 80 36 58 

Niepubliczne Przedszkole „Mały Prymusik” 70 68 53 
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Struktura organizacyjna jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż 

jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Liczba dzieci/uczniów w jednostkach niepublicznych 

Placówki oświatowe 

Liczba dzieci/uczniów w roku szkolnym 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Przedszkola Niepubliczne 723 766 732 

Niepubliczne Szkoły 

Podstawowe 
115 115 107 

 

Liczba miejsc w żłobkach dziecięcych w roku 2021 

Forma opieki Liczba miejsc  

Żłobek Miejski w Kętrzynie 60 

Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie 60 

Razem:  120 

 

Przedszkola publiczne i niepubliczne od 1 września 2021 r. na terenie miasta 

Przedszkole publiczne Liczba miejsc 
Liczba uczęszczających – stan na 

30.09.2021 r. 

Miejskie Przedszkole Integracyjne 

„Malinka” 
90 89 

Miejskie Przedszkole Integracyjne 

„Smerfowa Kraina” 
158 158 

Oddziały przedszkolne w SP 3 
 

100 

 
90 

Przedszkole Niepubliczne Liczba miejsc 
Liczba uczęszczających       – 

stan na 30.09.2021 r. 

Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek” 270 260 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia 

Przedszkolaka” 
250 185 

Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy” 160 138 

Niepubliczne Przedszkole „Kluczyk” 80 56 

Niepubliczne Przedszkole „Mały Prymusik” 70 52 
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6.2. Wydatki na wychowanie przedszkolne 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

Wydatki na wychowanie przedszkolne oprócz utrzymania gminnych przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych, obejmują również wydatki związane z dotowaniem niepublicznych 

placówek wychowania przedszkolnego wpisanych do rejestru prowadzonego przez gminę oraz 

udzielenie dotacji i zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci w wieku 

3-5 lat uczęszczające do innych niż gminne placówek wychowania przedszkolnego. W 2021 

Przedszkola Niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości 6.259 317,54 PLN.  

Do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Kętrzyn uczęszczają dzieci 

z terenu innych gmin za, których uczęszczanie Gmina Miejska Kętrzyn w roku 2021 otrzymała 

747 003,85 PLN. 

Czesne w przedszkolach niepublicznych, które jest opłatą stałą, ponoszoną przez rodziców i 

stanowi kwotę 60 PLN (Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” i Niepubliczne 

Przedszkole „Mali Odkrywcy”) lub 50 PLN (Niepubliczne Przedszkole „Miś Uszatek”). 

Spowodowało to, że w Mieście Kętrzyn nie ma już problemu braku miejsc dla dzieci w 

przedszkolach publicznych czy niepublicznych.  

Niezależnie przed polskimi sądami toczy się 5 spraw z powództwa niepublicznych przedszkoli 

o zapłatę różnicy pomiędzy dotacją wypłaconą a oczekiwaną za lata 2009-2016. Dotąd nie zapadł 

żaden prawomocny wyrok w tej sprawie. Kwota roszczeń sięga w przybliżeniu 23 milionów PLN 

plus odsetki, które z każdym rokiem powiększają się. 
 

6.3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

 

W roku 2021 przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty, do którego ogółem przystąpiło 

236 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn t.j: 

➢ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego –– 91 uczniów 

➢ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej – 20 uczniów 

➢ Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki – 80 uczniów 

➢ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” – 45 uczniów 

Egzamin ósmoklasisty sprawdzał poziom opanowania wiadomości i umiejętności 

określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, które zostały wprowadzone rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki w grudniu 2020 r. Wymagania egzaminacyjne stanowiły zawężony 

katalog wymagań podstawy programowej. Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów 

uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEiN, 

CKE i GIS. 

  

Egzamin ósmoklasisty obejmował następujące przedmioty: 

➢ język polski 

➢ matematyka 

➢ język angielski 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 

 

Język polski 

Lp. Szkoły prowadzone przez GMK Liczba uczniów Śr. Wynik % 

1. Szkoła podstawowa nr 1 91 63 

2. Szkoła podstawowa nr 3 20 55 

3. Szkoła podstawowa nr 4 80 61 

4. Szkoła podstawowa nr 5 45 55 

 Razem 236 58,50 

 

Wyniki z języka polskiego w porównaniu do innych miast
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Matematyka 

Lp. Szkoły prowadzone przez GMK Liczba uczniów 

Śr. Wynik 

% 

1. Szkoła podstawowa nr 1 91 47 

2. Szkoła podstawowa nr 3 20 45 

3. Szkoła podstawowa nr 4 80 52 

4. Szkoła podstawowa nr 5 45 46 

 
Razem 236 47,50 

 

 

 

Wyniki z matematyki w porównaniu do innych miast 
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Język angielski 

Lp. Szkoły prowadzone przez GMK Liczba uczniów 

Śr. Wynik 

% 

1. Szkoła podstawowa nr 1 92 60 

2. Szkoła podstawowa nr 3 20 60 

3. Szkoła podstawowa nr 4 80 67 

4. Szkoła podstawowa nr 5 45 70 

 
Razem 237 64,25 

 

 

  

Wyniki z języka angielskiego w porównaniu do innych miast 
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6.4. Stypendia i pomoc materialna dla ucznia 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, podobnie jak w latach poprzednich, był 

wykonawcą zadania własnego gminy z zakresu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kętrzyn, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

➢ stypendium szkolne – realizacja finansowa opisana w rozdz. VII pkt 7.1.1. 

➢ zasiłek szkolny– realizacja finansowa opisana w rozdz. VII pkt 7.1.1. 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku zarówno o stypendium szkolne jak i zasiłek 

szkolny są: 

➢ rodzice niepełnoletniego ucznia, 

➢ inni przedstawiciele ustawowi ucznia, 

➢ pełnoletni uczeń, 

➢ dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie 

przyznania stypendium szkolnego z urzędu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie decyzjami Wojewody Warmińsko – 

Mazurskiego w roku szkolnym 2021 otrzymał 219 000,00 PLN dotacji na realizację zadania – 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

 

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego: 

➢ uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych - do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

➢ wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  

i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom            

i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki, 

➢ uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

➢ słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków 

obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 

życia 

Warunki otrzymania stypendium szkolnego: 

➢ stypendium szkolne może otrzymać uczeń/ słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z  niskich  dochodów  na  osobę  w rodzinie, w szczególności 

gdy  w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 

wystąpiło zdarzenie losowe, 
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➢ miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w 

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - tj. 528 PLN 

netto. 

Procedura udzielania zasiłku szkolnego: 

➢ zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i stanowi pomoc nadzwyczajną inną 

niż stypendium szkolne, 

➢ o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie, 

➢ przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od posiadanego dochodu.  

 

 Budżet na realizację zadania w 2021 roku /PLN/ 

Kwota dotacji z UW 219 000,00 

Kwota wykorzystanej dotacji z UW 210 579 ,00 

Kwota zwrotu dotacji do UW 8 421,00 

Środki własne gminy 23 398, 35 

Łączny koszt realizacji zadania  233 977,35 

 

Wsparcie w formie stypendium szkolnego w latach 2020-2021  

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba rodzin  143 126 

Liczba dzieci 189 189 

 

Wsparcie w formie zasiłku szkolnego w latach 2020-2021 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba rodzin  2 1 

Kwota wsparcia 1 240 1 240 
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6.5. Pozostałe zadania z zakresu edukacji  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 

 

Dotacje celowe  

Uczniowie szkół podstawowych od 2014 r. (klasa I) oraz sukcesywnie w latach następnych 

kolejne klasy mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych 

szkół. Na realizację zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa udzielaną przez 

Wojewodę.  

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 

poszczególnych latach 

Lp. Rok 

Kwota otrzymanej 

dotacji/PLN/ na 

podręczniki lub materiały 

edukacyjne 

Kwota otrzymanej 

dotacji/PLN/ na 

podręczniki lub 

materiały edukacyjne 

dla uczniów 

niepełnosprawnych 

Razem Kwota 

wykorzystana 

1. 2019 186 882,30 35 185,14 222 067,44 222 067,44 

2. 2020 184 367,58 80 999,41 265 366,99 265 366,99 

3. 2021 300 190,98 26 560,74 326 751,72 326 751,72 

Razem: 671 440,86 142 745,29 814 186,15 814 186,15 

   Rok 
Łączna liczba uczniów 

objętych dotacją celową 
Łączna liczba szkół objętych dotacją celową 

2019 2079 5 

2020 2190 5 

2021 2184 5 

 

Programy rządowe 

Lp

. 

Nazwa 

Programu 

2019 2020 2021 

Kwota 

dofinansowa

nia 

Kwota 

wykorzysta

na 

Kwota 

dofinansowa

nia 

Kwota 

wykorzysta

na 

Kwota 

dofinansowa

nia 

Kwota 

wykorzysta

na 

1.  

Program 

Rządowy 

„Aktywna 

Tablica 

„2019”-  

w tym 

wkład 

własny 

17 500 17 500 

Nie aplikowano 

ze względu na 

postanowienia 

regulaminu 

x 

 

70 000 

 

 

70 000 

 

3 500 - 17 500 
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2. 

Rządowy 

Program 

„Maluch +” 

edycja 

2019 

 

 

162 000 

 

162 000 97 200 97 200 183 600 183 600 

- - - 

3. 

Rządowy 

Program 

„Wyprawk

a szkolna” 

 

23 535 

 

22 552 21 800 20 676 22 635 22 558 

- - - 

4. 

Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnict

wa 2019 

w tym 

wkład 

własny: 

Nie aplikowano 

ze względu na 

postanowienia 

regulaminu 

x 

 

15 000 

 

15 000 15 000 15 000 

- -  3 000 

5. 

Rządowy 

Program 

„Posiłek w 

szkole i w 

domu” 

W tym 

wkład 

własny 

Nie otrzymano 

dofinanso-

wania 
x 

Nie otrzymano 

dofinanso-

wania  
x 

 

60 030 

 

60 030 

 

- - 15 008 36 944 

6. 

Program 

„Labora-

toria 

Przyszłości”  

Nie było 

programu 

 

x 
Nie było 

programu  
x 544 300 

363 099,7

8 

- - - 

 

Podjęte działania były ukierunkowane na potrzeby uczniów niepełnosprawnych  
w szkołach i przedszkolach integracyjnych. 

W szkołach i przedszkolach wszystkie dzieci posiadające opinię lub orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego mają zapewnioną pomoc wynikającą z orzeczenia lub opinii wydanej 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Wymagania z podstawy programowej 

dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów mając na celu jak najlepsze 

przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty. W Szkołach Podstawowych ogólnodostępnych 

oraz z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczali uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, np.: Autyzm – Zespół Aspergera, zatrudnia się nauczycieli 

współorganizujących kształcenie. We wszystkich placówkach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Kętrzyn realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, którzy 

potrzebują takiej pomocy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-

wyrównawczych, logopedycznych i socjoterapeutycznych, zajęć rozwijających umiejętności 
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uczenia się, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, terapii psychologicznej      

i pedagogicznej oraz zindywidualizowanych ścieżek nauczania. Uczniowie niepełnosprawni we 

wszystkich szkołach otrzymują podręczniki dostoswane do rodzaju niepełnosprawności. 

Prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Największa liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszcza do Szkoły 

Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ze względu na specyfikę placówki. 

Wśród uczniów szkoły występują następujące różne typy niepełnosprawności:  

a) z niedosłuchem, słabosłyszący, słabowidzący,  

b) z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,  

c) z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,  

d) upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczeń z niepełnosprawnością 

sprzężoną(upośledzenie umysłowe i niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie 

umysłowe i autyzm, upośledzenie umysłowe i niedosłuch, upośledzenie 

umysłowe i niedowidzenie).  

Wobec niektórych uczniów podejmowane są również działania w związku   

z problemami zdrowotnymi (choroby przewlekłe), zaburzeniami komunikacji językowej, 

autyzmem, niepowodzeniami edukacyjnymi, czy w związku z problemami wynikającymi z 

zaniedbań środowiskowych (bieda, bezrobocie czy niewydolność wychowawcza rodziców). 

 Szkoły podejmują działania w sytuacji zdiagnozowania trudności w wyniku niepowodzeń 

szkolnych lub wystąpienia sytuacji kryzysowej, traumatycznej u ucznia. Celem tych działań jest 

wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze względu na ich niepełnosprawność, stwarzanie 

szans na odnoszenie sukcesów, budowanie wiary w ich własne możliwości, wdrażanie do jak 

największej samodzielności i zaradności życiowej, a tym samym zapobieganie ich wykluczeniu 

społecznemu. Uczniowie wymagający wsparcia ze względu na występujące deficyty rozwojowe 

i potrzeby edukacyjne wynikające z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności, objęci są rożnymi 

formami wsparcia. Uzyskują oni pomoc psychologiczno-pedagogiczną w postaci 

zorganizowanych zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i kół zainteresowań.  

Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia podczas organizowanych 

na terenie szkoły i poza szkołą imprez i konkursów o charakterze otwartym. W trzech szkołach 

zatrudniony jest psycholog, który udziela pomocy psychologicznej oraz przeprowadza: 

konsultacje, porady, rozmowy psychologiczne o charakterze diagnostycznym, wspierającym, 

wychowawczym, prowadzi również spotkania terapeutyczne, psychoedukację, działania 

profilaktyczne, interwencyjne, a także różnego rodzaju warsztaty. Uczniowie niepełnosprawni 

czynnie uczestniczą w życiu szkoły biorą udział w różnych przedsięwzięciach tj.: szkolne obchody 

światowego dnia świadomości autyzmu, paraolimpiadzie. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni  

w czasie pracy zdalnej byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W szkole Podstawowej 

nr 5 odbyła się I edycja szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy. Odbyły się również 

obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni 

wspierani są przez działalność klubu sobotniego „PoMoc”. 

W szkołach realizowane były i są programy profilaktyczne: „Wyłącz palenie”, „Myślę 

pozytywnie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Trędowaty bo nie –Kochany”, „Spójrz inaczej”, „Bądź 

kumplem, nie dokuczaj”, „Nie daj się”. 

W jednej ze szkół w elektronicznym dzienniku Librus systematycznie prowadzony był 

moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne, w którym zawarte były dostosowania, wymagania, zajęcia 

dodatkowe oraz działania podejmowane przez nauczycieli na rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami. 
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  Działania podejmowane w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” nakierowane 

na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami. Dyrektor przedszkola zapewnił warunki pracy  

i nauki dokonując każdego roku modernizacji sal przedszkolnych oraz wzbogaca bazę 

przedszkola dostosowaną do możliwości potrzeb dzieci. Dzieci korzystały z sali rehabilitacyjnej 

wyposażonej w profesjonalny sprzęt, gabinetu hydromasażu, ”Sali Doświadczania Świata”, 

gabinetu logopedy i oligofrenopedagoga. Pozyskano pomoce dydaktyczne do zajęć z dziećmi 

nowatorską metodą M. Montessori. Przedszkole uczestniczyło w programie „KidSmart”- 

wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych we wczesnym stadium nauczania. 

Placówka wzbogaciła bazę w centra komputerowe firmy IBM. Sukcesywnie wyposażane są sale 

grup przedszkolnych w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, programy. Przedszkole 

aktywnie współdziała z lokalnym środowiskiem, brało udziału w różnych konkursach, 

kampaniach, programach, projektach, przedsięwzięciach wojewódzkich i ogólnopolskich, dzięki 

którym zdobywamy nagrody w postaci pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu i literatury.      

Działania podejmowane w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” 

nakierowane były na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami. Przedszkole zapewniło 

odpowiednie warunki pracy i nauki dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Dzięki 

realizowanemu Projektowi Unii Europejskiej „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości 

kętrzyńskich przedszkolaków” dzieci mogły korzystać z nowoczesnej sali rehabilitacyjnej 

wyposażonej w profesjonalny sprzęt również kabinę integracji sensorycznej, Sali Doświadczania 

Świata”, gabinetu logopedy i oligofrenopedagoga. Sale grup przedszkolnych wyposażono w 

sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, programy, laptopy. Przedszkole aktywnie 

współdziałało z lokalnym środowiskiem. Przedszkole brało udział w różnych konkursach, 

kampaniach, programach, projektach, przedsięwzięciach wojewódzkich i ogólnopolskich, dzięki 

którym zdobyło nagrody w postaci pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu i literatury. 

Wdrożenie innowacji „Grupa wsparcia – razem możemy więcej” skierowanej do dzieci i rodzin 

dzieci niepełnosprawnych. 

W Miejskich Przedszkolach Integracyjnych organizowano: 

➢ wspomaganie rozwoju dziecka z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji, 

➢ współpracę z MOPS w Kętrzynie, 

➢ współpracę z PCPR, PFRON, Fundacjami, 

➢ akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

➢ kontynuację działalności „Grupy wsparcia” dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, 

➢ współpracę z Radą Rodziców, 

➢ bieżące informowanie rodziców o działalności różnorodnych instytucji, stowarzyszeń itp. 

dotyczących opieki nad dzieckiem, 

➢ zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu – organizacja 

indywidualnych zajęć ze specjalistami. 

➢ wspieranie działań dydaktyczno-opiekuńczych poprzez angażowanie dodatkowych osób 

do pracy z dziećmi, 

➢ systematyczne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez podejmowanie doskonalenia 

zawodowego wewnątrz i zewnątrz przedszkolnego, 

➢ imprezy i spotkania ogólnoprzedszkolnych. 

➢ uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie miasta oraz wspólnie  

z rodzicami w przedszkolu, 

➢ uroczystości ogólnoprzedszkolne z włączeniem wszystkich dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 
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➢ udział w Konkursach plastycznych miejskich, powiatowych, wojewódzkich, 

ogólnopolskich, 

➢ zajęcia dodatkowe na terenie przedszkoli. 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 Celem projektu jest dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli  

z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  

u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania 

zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; 

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał: 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie 3ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o 

rzemiośle, 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u 

pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy; 

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał 

egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Dofinansowanie udzielane jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą  

w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). 

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz 

aktywizacja zawodowa. 

W 2021 r. wydanych zostało 12 decyzji na łączną kwotę 58.304,14 /PLN/.  

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn, w klasach VII-

VIII prowadzone były zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. Zajęcia te miały na celu pomoc 

w podejmowaniu wyborów edukacyjnych. Wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki 

kształcenia lub zawodu. Uczniowie podczas zajęć również zapoznawani byli z ofertą szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu kętrzyńskiego.  

W ramach doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2020/2021r. w Szkole Podstawowej 

nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi realizowany był projekt 

„LABORATORIUM Mój Profil”. Program ten prowadzono na mocy umowy o partnerstwie zawartej 

między Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a Warmińsko–Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną 

i ALNEA Sp. z o.o. Celem programu było wsparcie uczniów klas VII-VIII w wyborze zawodu. Ze 

względu na pandemię spotkania z pracodawcami oraz szkołami ponadpodstawowymi odbywały 

się zdalnie przez aplikację Teams. 

Zadanie to wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2025, jako 

realizacja celu priorytetowego 1. 

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół 

Dowóz w Gminie Miejskiej Kętrzyn odbywa się zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

Oświatowe oraz w oparciu o Zarządzenie 253/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 20 sierpnia 

2020 r. w którym określono regulamin dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 
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przedszkoli i szkół, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrotu 

kosztów dowozu na terenie miasta. W 2020/2021 roku Gmina Miejska Kętrzyn pokrywała koszty 

dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, Niepublicznego Zespołu Placówek 

Oświatowych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Giżycku (6 uczniów), do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach (1 

uczeń), do Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie (1 uczeń) i do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach ( 1 uczeń). 

W 2021 roku Gmina Miejska Kętrzyn pokrywała koszty dowozu uczniów 

niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych 

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku (8 

uczniów), do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach (1 uczeń), do 

Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie (1 uczeń)i do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach ( 1 uczeń). 

. 

 

Ilość dowożonych uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym:  

Miejsce dowozu 2019/2020 2020/2021 
2021/2022 

 (do 31.12.2021) 

Teren Miasta Kętrzyn 36 30 29 

SOSW Żardeniki 1 1 1 

PSONI koło w Giżycku 6 6 8 

SOSW w Olsztynie 1 1 1 

SOSW Bartoszyce 1 1 1 

Razem 45 39 40 

 

VII. POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA  

 

7.1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Opracowanie : Opracowanie: Katarzyna Kopeć Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz realizacji zadań wynikających  
z ustawy o pomocy społecznej, realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej określone 

dla ośrodków pomocy i powiatowych centrów pomocy rodzinie w innych ustawach: 

➢ ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

➢ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

➢ ustawa o świadczeniach rodzinnych,  

➢ ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  

➢ ustawa o dodatkach mieszkaniowych,  

➢ ustawa o prawie energetycznym,  

➢ ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
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➢ ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  

➢ ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

➢ ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

➢ ustawa o zatrudnieniu socjalnym, 

➢ ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

➢ ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, 

➢ ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

➢ ustawa o narkomanii, 

➢ ustawa o karcie dużej rodziny, 

➢ ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

➢ ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, 

➢ ustawa o systemie oświaty, 

➢ przepisy wykonawcze do wymienionych wyżej ustaw. 

Zadania statutowe Ośrodka są również realizowane poprzez szereg uchwał Rady Miejskiej      w 

Kętrzynie: 

Lp. 
Nr Uchwały 

Rady Miejskiej 
Data W sprawie 

1. XXXIX/261/04 30.12.2004 

 w sprawie wysokości, szczegółowych warunków, trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc 

rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe. 

2. LIII/324/13 04.09.2013 

Upoważnienia Kierownika MOPS do prowadzenia indywidualnych 

spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie GMK i wydawania 

decyzji administracyjnych w tym zakresie 

3. LXI/378/14 23.01.2014 

Upoważnienia Kierownika MOPS do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej dot. zryczałtowanego 

dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie – Prawo 

energetyczne 

4. IV/32/2018 20.12.2018 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

5. IV/33/2018 20.12.2018 

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określania 

zasad zwrotu wydatków w zakresie korzystania z pomocy 

społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na latach 2019-2023 

6. XVI/18/2019 26.09.2019 
Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Kętrzyn na lata 2019-2025” 

7. XVI/126/2019 26.09.2019 
Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia 

8. XVI/127/2019 26.09.2019 

Szczegółowych zasad ponoszeni odpłatności za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

9. XXII/158/2020 30.01.2020 

zmiany uchwały nr XVI128/2010 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

26 września 2019r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn na lata 2019-2025” 

10. XXXIII/234/2020 30.12.2020 

Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Kętrzyn na lata 2021 

– 2026 
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11. XXXIII/236/2020 30.12.2020 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

miasta Kętrzyn na rok 2021. 

12. XXXV/246/2021 28.01.2021 
Sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

13. XXXV/254/2021 25.03.2021 
Przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miejskiej 

Kętrzyn na lata 2021 – 2025 

14. XL/284/2021 30.06.2021 
Przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021 

15. XL/285/2021 30.06.2021 
Przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu 

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 

16. XLII/303/2021 09.09.2021 
Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn 

17. XLII/304/2021 09.09.2021 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

18. XLII/305/2021 09.09.2021 

Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

19. XLV/325/2021 25.11.2021 

Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

20. XLVIII/356/2021 30.12.2021 

Zmieniająca Uchwałę nr XLV/325/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 25.11.2021 w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 

 

Pochodzenie środków finansowych na realizację zadań statutowych MOPS w roku 2021/PLN/:  

Zadania  Plan Wydatki 

Wykorzystanie 

środków 

budżetowych w 

% 

Zadania własne gminy- R-m: 

(finansowane z dotacji U.W. oraz U.M.)             

z tego: 

10 594 288 9 776 769,29 92,28 

- finansowane z budżetu Gminy 6 738 377 5 957 928,51 88,42 

- finansowane z dotacji budżetu państwa 3 855 911 3 818 840,78 99,04 

- finansowane z dotacji budżetu państwa 

i środków UE (PROJEKTY) 
0 0 0 

Zadania zlecone gminie            

(finansowane z dotacji U.W.) 
36 473 399 35 837 156,77 98,26 
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Razem (wł. + zlec.): 47 067 687 45 613 926,06 96,91 

 

 

Procentowy udział wydatków na realizację zadań MOPS z uwzględnieniem źródeł ich 

finansowania w 2021 r.: 

Źródło finansowania Udział % Wartość /PLN/ 

środki Gminy                 13  5 957 928,51 

środki budżetu państwa          87 39 655 997,55 

środki z UE oraz budżetu państwa  0  0 

 

Struktura wydatków z wyszczególnieniem rodzajów świadczeń oraz ich obsługi w 2021 r. 

Rozdział Rodzaj świadczenia Ogółem /PLN/ 
Zadania 

zlecone 

Zadania 

własne 

85202 
Zakup usług przez jst. oraz od innych jst. (pobyt w 

DPS) 
898 481,42 nie tak 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

(składki od zasiłków stałych) 

97 586,94 nie tak 

85214 
 Świadczenia społeczne (zas. okresowe finansowane z 

UW oraz zas. celowe finansowane z UM ) 
1 477 508,15 nie tak 

85215 Dodatki mieszkaniowe 934 278,24 nie tak 

85216 Zasiłki stałe  1 109 248,55 nie tak 

85219 

Wydatki na utrzymanie MOPS (wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi pracowników administracji, pracowników 

socjalnych oraz stołówki a także inne wydatki 

statutowe) 

2 835 725,37 nie tak 

85220 
Wydatki związane z utrzymanie 2 mieszkań chronionych 

(czynsz, media, materiały gospodarcze) 
25 626,15 nie tak 

85228 
Usługi opiekuńcze świadczone w domu osoby chorej 

(usługi wykonuje firma EL-MED. – opłata faktur) 

891 819,00 

 
nie tak 

85230 

Program Rządowy Posiłek w szkole i w domu – 80% 

finansowane UW, 20% finansowane UM (opłata 

posiłków w szkołach, przedszkolach, stołówce MOPS 

wraz z dowozem) oraz wydatki pozaprogramowe (np. 

transport żywności – Program FEAD, utrzymanie i 

naprawy samochodu służbowego – finansowane z UM) 

869 957,25 nie tak 

85295 

Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej - 

TELEOPIEKA  

7 680,00 nie tak 
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85415 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (wypłata 

stypendium dla uczniów) – 90% finansowania UW, 10% 

UM 

233 977,35 nie tak 

85502 

Wydatki przeznaczone na działania związane z obsługą 

dłużników alimentacyjnych (pozyskane ze zwrotów 

alimentacyjnych) 

10 000,00 nie tak 

85504 
Asystent rodziny (wynagrodzenie wraz z pochodnymi 

oraz odpis ZFŚS) 
56 554,85 nie tak 

85508 
Piecza zastępcza (opłata za pobyt dzieci w domach 

dziecka oraz w rodzinach zastępczych)  
328 326,02 nie tak 

85195 
Pozostała działalność (wydatki związane z wydawaniem 

decyzji ubezpieczeniowych) 
2 040,00 tak nie 

85215 
Dodatki energetyczne (wypłaty świadczeń oraz 2% 

kosztów obsługi) 
6 732,80 tak nie 

85219 
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnionej lub nieletniej 
15 717,75 tak nie 

85228 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (wynagrodzenie wraz z 

pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 2 osoby) 

114 093,04 tak nie 

85501 
Wydatki na program 500+ (wypłata świadczeń oraz 

koszty obsługi – 0,85%) 
24 751 026,13 tak nie 

85502 

Wypłata świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, SZO, 

ZDO, rodzicielskich, Za Życiem itp. oraz koszty obsługi 

– 3%) 

10 794 084,91 tak nie 

85503 
Karta Dużej Rodziny (wydatki związane z obsługą 

zadania) 
1 111,00 tak nie 

85504 
Wypłata świadczeń Dobry Start – tzw. 300+ oraz koszty 

obsługi zadania 
930,00 tak nie 

85513 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z 

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 

osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 

przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów. 

151 421,14 tak nie 

 Razem:  45 613 926,06 

 

Struktura wydatków na DPS, mieszkania chronione, koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 

lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2020-2021 /PLN/ 

Rozdział Ośrodek wsparcia Koszt w 2020r. Koszt w 2021r 

85202 Opłata za pobyt w DPS 866 914,30 
 

898 481,42 
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85508 
Opłata za pobyt dziecka w 

rodzinie zastępczej 
309 971,24 328 326,02 

85220 
Koszt utrzymania mieszkania 

chronionego 
16 683,84 25 626,15 

Razem 1 193 569,38 1 252 433,59 

 

Ilość osób korzystających z mieszkania chronionego (osoby starsze, samotne, chore 

somatycznie) od dwóch lat pozostaje na podobnym poziomie ( 4 przez cały rok), zużycie wody, 

energii, gazu również pozostaje na podobnym poziomie, jednak podwyżka w 2021 roku cen za 

energię, gaz, wodę w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu kosztów utrzymania 

mieszkania chronionego.  

 

Wykonanie dochodów za 2021 r.  

Rozdział Opis 
Wykonanie 

/PLN/ 

85202 
Wpływy z tyt. zwrotów oraz odpłatności za pobyt w domach 

pomocy społecznej  
47 176,17 

85203 Odpłatność za pobyt w ŚDS  5 036,95 

85214 
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych 

oraz odpłatność bezdomnych za pobyt w schroniskach 
56 801,61 

85216 Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych  13 701 

85220 Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym  12 074,42 

85228 Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne  5 971,57 

85228 Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze  298 756,10 

85501 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz 

z odsetkami  
4 998,83 

85502 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z 

funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami  
29 356,20 

85502 Zwrot zaliczki alimentacyjnej (wpłaty dłużników)  32 141,41 

85502 Zwrot funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami  591 091,80 

85219 Obiady  102 088,39 

85219 Koszty upomnień  39,20 

85219 Refundacja z PUP za rok 2020 2 019,46 

75814 Odsetki od rachunków bankowych 159,46 
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85503 KDR duplikat karty  30,12 

85504 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ods. ( program 

300+) 

2 804,21 

85230 Nienależnie pobrane świadczenia „Posiłek w szkole i w domu” 150,00 

 Razem:  1 204 396,90 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest jedyną jednostką organizacyjną 

Miasta, która realizuje zadania pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w naszym Mieście. 

Dzięki profesjonalnej kadrze oraz dobrej organizacji pracy, przeszło 8,3% mieszkańców Miasta 

może otrzymać pomoc i wsparcie w najbardziej istotnych sprawach życiowych. W stosunku do 

roku 2020 zmalała liczba mieszkańców korzystających z pomocy Ośrodka o przeszło 1%, 

Powodem jest wzrost wysokości świadczeń wychowawczych, wzrost rent i emerytur, dodatkowe 

świadczenia emerytalne, wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę oraz dobra sytuacja na 

rynku pracy. Czynniki te wpływają zdecydowanie na poprawę sytuacji materialnej polskich rodzin. 

 
7.1.1. Formy pomocy 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć- Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 
 

Charakterystyka rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kętrzynie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując Strategię rozwiązywania problemów 

społecznych dla miasta Kętrzyn i wykonując zadania własne Gminy w tym zakresie świadczy 

pomoc pieniężną i niepieniężną dla mieszkańców naszego Miasta. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 

liczba mieszkańców Miasta wyniosła 25 457 osób, z tego z pomocy Ośrodka skorzystało 2 110 

osób / 1 141 rodzin, co stanowi 8,3 % mieszkańców, z czego: 

➢ 1 141 rodzin korzystało z wypłacanych zasiłków w ramach ustawy o pomocy 

społecznej, 

➢ 570 rodzin otrzymało dodatek do wydatków mieszkaniowych  

i energetycznych, 

➢ 1 391 rodzinom wypłacono zasiłki rodzinne,  

➢ 185 rodzin otrzymało wypłaty z funduszu alimentacyjnego,  

➢ 2 900 rodzin skorzystało z dodatku wychowawczego, 

➢ 126 rodzin skorzystało z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla   uczniów, 

➢ 1 029 rodzin skorzystało z karty rodziny i kętrzyńskiej karty 3+, 

➢ 19 rodzin objętych wsparciem z ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, 

➢ 78 osób objętych wsparciem w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty.  

Największą liczę rodzin korzystających ze środków pomocy społecznej stanowią 

gospodarstwa jednoosobowe – 649, następnie rodziny z dziećmi – 331 oraz rodziny rencistów  

i emerytów – 299 

Przedstawione dane nie podlegają sumowaniu,  bowiem  w wielu  przypadkach te same 

rodziny są objęte pomocą w ramach realizacji zadań należących do różnych systemów wsparcia. 
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Największą grupę wśród świadczeniobiorców stanowią rodziny pobierające świadczenie 

wychowawcze - 2 900 rodzin/ 4 428 dzieci. 

Liczba Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła – 26 014 osoby, wsparciem 

Ośrodka objęto 2 450 osób, co stanowi 9,04 % mieszkańców Miasta. Liczba Mieszkańców na 

dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła – 25 457 osób, wsparciem Ośrodka objęto 2 110 osób,       

co stanowi 8,3 % mieszkańców Miasta. 

 

Zestawieniem danych za lata 2019-2021 

Dane 2019 2020 
 

2021 

Liczba mieszkańców miasta 

Kętrzyn na 31 grudnia 2020 
26 292 26 014 25 457 

Liczba osób zamieszkujących w 

mieście Kętrzyn korzystających z 

pomocy MOPS 

2 595 2 450 2 110 

Ilość rodzin korzystających z 

pomocy 
1 349 1 227 1 141 

% mieszkańców 9,87 9,42 8,3 

 

Porównując powyższe dane można stwierdzić, że liczba mieszkańców Miasta spada, 

nieznacznie maleje również liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka.  

Powody trudnej sytuacji rodzin korzystających z pomocy MOPS w latach 2019 – 2021 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Ubóstwo 720 679 642 

Bezdomność  35 26 32 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa, 

w tym wielodzietność  

88 71 70 

65 63 62 

Bezrobocie 483 459 459 

Niepełnosprawność 460 404 380 

Długotrwała lub ciężka choroba 501 473 472 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

w tym rodziny niepełne 

112 102 93 

106 95 

 

85 

Rodziny wielodzietne 2 1 4 

Przemoc w rodzinie 24 5 8 

Alkoholizm 147 57 171 

Narkomania 9 3 18 
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Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu z 

zakładu Karnego 

6 10 

 

2 

Zdarzenia losowe 8 0 0 

Sytuacja kryzysowa 2 1 4 

 

 

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie finansowane 

ze środków Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz dotacji z budżetu Państwa – zadania własne Gminy  

o charakterze obowiązkowym realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.:  

Zasiłek stały zgodnie z ustawą przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustawowego kryterium 

dochodowego. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą z otrzymanej dotacji.  

 

Wypłata zasiłków stałych w latach 2019-2021  

Wyszczególnienie 2019 2020 
 

2021 

Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie  
239 221 206 

Kwota świadczeń /PLN/ 1 359 219,62 1 283 222,04 1 109 248,55  

 

Zauważalny jest spadek liczby osób pobierających zasiłek stały w stosunku               do 

lat poprzednich. Spowodowane to jest nabywaniem uprawnień do świadczeń z innych form 

zabezpieczenia społecznego, np. ZUS (emerytury minimalne).  

Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień           do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom  

i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego.  

 

Wydatki na zasiłki okresowe w latach 2019-2021 /PLN/  

Wyszczegól-

nienie 
Lata 

Zasiłki 

okresowe 

ogółem 

W tym przyznane z powodu: 

Bezrobocia 
Długotrwałej 

choroby 

Niepełno-

sprawności 

Innej 

przyczyny 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie 

2019 510 405 45 16 100 

2020 490 421 28 18 82 

2021 474 430 20 20 90 

Liczba rodzin 
2019 493 416 45 15 100 

2020 475 408 27 18 82 
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2021 465 397 20 20 89 

Liczba osób 

w rodzinach 

2019 984 825 62 29 213 

2020 961 825 40 32 176 

2021 941 
788 

27 47 206 

Kwota 

świadczeń 

2019 1084959,00 923 921,00 
42 158,00 18 650,00 98 663,00 

2020 1125733,00 1 005 807 27 091,18 19 838 71 822,47 

2021 1129572,29 285 573,84 25 080,78 19 859,83 98 795,87 

 

Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, 

w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Do otrzymania 

zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku 

zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tego rodzaju przypadkach 

świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.           

W roku 2021 na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 126 027,92 /PLN/ 

 

Wypłata zasiłków celowych za rok 2021/PLN/: 
Formy pomocy 

Liczba osób którym przyznano 

świadczenia 
Kwota świadczeń  

Zasiłki celowe ogółem 
 

303 126 027,92 

 

W tym przyznane m. in. na:  

zakup leków i leczenie 62 16 227,97 

zakup odzieży 17 3 950,00 

zakup ogrzewania, w tym opału 171 59 732,15 

zakup żywności 35 11 304,00 

uzyskanie dokumentu tożsamości 1 40,00 

opłaty mieszkaniowe 44 14 846,64 

środki czystości 3 240,00 

remont mieszkania 2 650,00 

inne potrzeby 
15 4 330,00 

pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego 

0 0,00 
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Zasiłki celowe specjalne 
50 14 707,16 

 

Wynagrodzenie wypłacane opiekunowi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy 

społecznej (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1507), do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez gminy należy wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W związku  

z powyższym MOPS w Kętrzynie na mocy postanowień sądu wypłaca wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki dla ustanowionych opiekunów prawnych w wysokości, jaką wskaże sąd. 

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga 

przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.  

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd w latach 

2020 – 2021/PLN/ 

Liczba opiekunów 
Liczba osób objętych 

opieką 
Liczba świadczeń Kwota PLN 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

9 5 15 13 15 20 15 729  16 718 

 

Świadczenia niepieniężne: 

➢ praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 

celowi. Praca socjalna prowadzona była w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta, 

opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz 

posiadanego potencjału osobistego. Pracą socjalną objęto 1 147 rodzin (2 110 osób  

w rodzinach). Jednym z narzędzi stosowanym w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny, 

który jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc  

a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W 2021 roku łącznie 

realizowano 15 kontraktów społecznych. 

➢ interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz 

osób i rodzin będących w stanie kryzysu, a jej celem jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w środowisku. Interwencja 

kryzysowa jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej, a jej udzielenie nie 

jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Działania interwencyjne w roku 

2021 : 

• udział w grupach roboczych w ramach realizacji procedury NK - pracownicy 

socjalni brali udział w 253 grupach roboczych 

• wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka – 5 

• wnioski do Sądu o leczenie od uzależnienia – 3 

• inne działania interwencyjne – 6 

W ramach interwencji kryzysowej matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży 

dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej znalazły schronienie i 
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wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów 

mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby 

sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.  

W 2021 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Kętrzynie - Wydział Rodzinny i Spraw 

nieletnich skierował 1 rodzinę (2 osoby w rodzinie) z terenu Miasta Kętrzyn na pobyt do 

Domu dla matek samotnych i kobiet w ciąży, który mieści się Kętrzyn ul. Pocztowa 9. 

Koszt Gminy w pokryciu utrzymania wyniósł – 9 774 PLN 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 
 W ramach usług Ośrodek oferuje: 

➢ usługi opiekuńcze - świadczone osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 

Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym zapewnienie 

kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę higieniczną, a także dostarczanie posiłków 

do miejsca zamieszkania. Pomocą w ramach usług opiekuńczych w 2021r. objętych były 

121 osób. W roku 2021 usługi opiekuńcze realizowała Firma EL-MED. Koszt 1 godziny 

usługi wynosił 26 PLN. Liczba udzielonych świadczeń w roku 2021 wyniosła 34 276,5 

godzin na kwotę 891 189,00 PLN .  

➢ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są 

szczególnym rodzajem usług. Pomoc udzielana jest wyróżnionej grupie osób. Zasady jej 

przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług oraz zasad pobierania 

odpłatności za te usługi jak również zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych 

opłat. Pełny  koszt  jednej  godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób          z 

zaburzeniami psychicznymi w roku 2021 wyniósł 32 PLN. Liczba osób objętych 

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2021 roku – 18, udzielonych świadczeń  

w roku 2021 – 2 844 godzin, 

➢ usługi opiekuńcze w formie Teleopieki. Gmina Miejska Kętrzyn z dniem 1 lipca 2019 r. 

przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych  

w formie Teleopieki. Realizatorem i wykonawcą powyższych usług został Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kętrzynie, natomiast operatorem realizującym usługi teleopieki – 

Polskie Centrum Teleopieki w Gdyni, z którym ośrodek ma podpisaną umowę. Teleopieka 

to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, 

w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych. Minimalizuje negatywne skutki 

różnych nagłych zdarzeń domowych, a czasami nawet ratuje życie. Najważniejsze 

elementy systemu Teleopieki:  

• bezprzewodowy przycisk SOS, noszony stale przy sobie w formie opaski na 

nadgarstek – tzw. „przycisk życia”,  

• prosty w obsłudze telefon umożliwiający kontakt głosowy,  

• Centrum Alarmowe pracujące 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 

wydzielone do obsługi zgłoszeń i alarmów bezpieczeństwa,  

• należyta ochrona danych osobowych, w tym danych wrażliwych,  

• zapewnienie osób mogących podjąć interwencję na miejscu (np. rodzina, 

sąsiedzi).  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie dysponuje 23 zestawami aparatów do 

realizacji ww. Wsparcia. W roku 2021 opieką objęto 20 osób.  
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Zestawienie świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych  

w latach 2019-2021: 

 Liczba Osób Kwota /PLN/ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Ogółem: 

 

w tym 

160 157 159 809 819, 82 939 833,54 1 013 592,04 

Usługi opiekuńcze 122 124 121 

682 738,00 

(z tego 

dotacja: 

95 853,67)  

827 747,00 

(śr. własne 

Gminy) 

 

891 819 

(z tego dotacja: 

63 362) 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

(100% 

finansowania z 

budżetu Państwa 

15 15 18 
116 110,07 

 

104 406,54 

 

114 093,04  

 

Teleopieka 23 18 20 

10 960,00 

( 5 840 śr. 

własne Gminy 

7 680,00 

(śr. własne 

Gminy) 

7 680,00 

(śr. własne 

Gminy) 

 

Z powyższych danych wynika, że wzrasta liczba osób korzystających ze wsparcia  
w postaci usług opiekuńczych, wzrastają również wydatki Gminy związane z tym świadczeniem. 

 

Kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej  

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub 

niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych kierowane są do domów 

pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem art. 61 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej, gmina zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy 

w domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu 

pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną oraz innymi osobami 

zobowiązanymi do ponoszenia tej odpłatności. Koszt Gminy Miejskiej Kętrzyn w opłacie za pobyt 

w domu pomocy społecznej za 2021 rok wyniósł – 898 481,42 PLN. 

 

Wydatki gminy poniesione na dopłaty do pobytu w DPS w latach 2019-2021 

Rok Koszt Gminy /PLN/ Ilość osób 

2019 879 907,72 34 

2020 866 914,30 36 

2021 898 481,42  28 

 

Każdego roku wzrasta kwota wydatkowana na utrzymanie mieszkańca w DPS. Wynika to z faktu 

systematycznego wzrostu najniższego wynagrodzenia, co przekłada się na koszt utrzymania 

mieszkańca dla przykładu: pełny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Kętrzyn w 2019 roku 

wynosił – 3 740 PLN, natomiast w roku 2021 – 4 616 PLN. 
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Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dwa mieszkania chronione: 

➢ mieszkanie chronione przy ul. Kaszubskiej 7/9 w Kętrzynie przeznaczone jest dla 6 osób 

starszych i somatycznie chorych. W roku 2021 w mieszkaniu tym przebywało 6 osób, 

➢ mieszkanie chronione wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi położone przy 

ul. Kaszubskiej 7/2 w Kętrzynie. Mieszkanie jest przeznaczone dla 4 osób. W 2021 r. w 

mieszkaniu tym nie przebywały osoby o wymienionych schorzeniach. 

Do mieszkania chronionego kierowane są osoby (niezdolne do pracy, niepełnosprawne, 

osoby, które nie są w stanie same funkcjonować i znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji 

zdrowotnej i mieszkaniowej). Skierowanie do mieszkania chronionego wydawane jest przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na czas określony. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest 

odpłatny i uzależniony od dochodu osoby tam zamieszkującej (jeżeli dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego pobyt jest bezpłatny). Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 

mają zapewnione usługi opiekuńcze, obiady, za które ponoszą sami odpłatność oraz wsparcie 

pracownika socjalnego.  

 

Koszty utrzymania mieszkania chronionego/PLN/: 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Kwota 20 622,68 16 683,84 25 626,15 

 

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym 

Gmina Miejska Kętrzyn zapewnia osobom bezdomnym wsparcie w postaci: 

➢ umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych,  

➢ umieszczenia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

➢ możliwości skorzystania z Ogrzewalni, która mieści się w Kętrzynie przy Placu 

Słowiańskim. Ogrzewalnia została uruchomiona po raz pierwszy w miesiącu listopadzie 

2020 r. Z Ogrzewalni miejskiej skorzystało 30 osób, w tym mieszkańcy: Miasta – 12 osób, 

powiatu kętrzyńskiego – 9 osób, innych powiatów – 9 osób. 

Ustalono, iż na dzień 31 grudnia 2021 r. w mieście Kętrzyn były 32 osoby bezdomne, w tym           

29 mężczyzn i 3 kobiety, z tego 19 osób przebywało w schroniskach.  

 

Koszty pobytu osoby bezdomnej w schronisku oraz w ogrzewalni 

Rok 

Liczba osób 
Koszt w  

za pobyt w 

schronisku 

/PLN/ 

Koszt  

za pobyt w 

ogrzewalni  /PLN/ 

Razem koszt 

/PLN/ 
schronisko ogrzewalnia 

2019 15 - 83 761,14 - 83 761,14 

2020 10 10 115 057,65 10 025,37 125 083,02 

2021 19 12 190 734,02 54 439,96 245 173,98 
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Osoba bezdomna za pobyt w schronisku pokrywa 30% swojego dochodu i opłatę wnosi 

na konto Gminy właściwej ze względu na ostatni adres zameldowania.  

W stosunku do roku 2020 zauważalny jest wzrost liczby osób bezdomnych, które 

decydują się na pobyt w schroniskach. Prawdopodobnie powodem takich decyzji są złe warunki 

pogodowe w okresie jesienno- zimowym, a głównie bardzo niskie temperatury, które wpływają 

na decyzje bezdomnych o potrzebie przetrwania aury w warunkach bezpiecznych i ciepłych. 

 

Sprawienie pogrzebu 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

zobowiązany do sprawienia pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym           

na terenie gminy, nie posiadającym osób zobowiązanych do ich pochowania, lub kiedy osoby 

zobowiązane nie mają możliwości pochowania swoich bliskich. W 2021 r. sprawiono pogrzeb        

3 osobom na kwotę 8 006 PLN.  

 

Zestawienie danych dotyczących sprawienia pogrzebu w latach 2020-2021 

Rok Ilość osób Kwota /PLN/ 

2020 4 8 553 

2021 3 8 006 

 

  

Opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego 

Osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego Gmina opłaca składki na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

Rok 
Osoby, za które MOPS opłacił 

składki 
Kwota świadczeń /PLN/ 

2019 199 120 054 

2020 198 112 715 

2021 170 97 587 

 

Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z innych ustaw niż ustawa o pomocy 

społecznej 

➢ wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych             

na terenie miasta Kętrzyn: 

• Stypendia szkolne. 

• Zasiłek szkolny. 

Gmina na realizację zadania otrzymuje dotację z budżetu Państwa, jednak musi wnieść wkład 

własny. 

Rok 
Ilość dzieci, która otrzymała 

świadczenie 
Wysokość wydatków ogólnie/PLN/ 

2019 244 
259 991,47 

( w tym wkład własny 25 999,14) 

2020 189 
248 470,22 

(w tym wkład własny 24 847,02) 
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2021 
126 

219 000,00 

(w tym wkład własny 23 398,35) 

 

➢ wypłata dodatków mieszkaniowych – koszt ich wypłaty ponosi Gmina. 

Pomoc w postaci dodatku do opłat mieszkaniowych w latach 2019 - 2021: 

Rok Ilość gospodarstw domowych Wydatkowana kwota /PLN/ 

2019 560 754 870,22 

2020 556 

 

895 989,89 

 

2021 530 934 278,24 

 

Z przedstawionych danych wynika, że liczba gospodarstw mieszkaniowych 

korzystających z tej możliwości wsparcia maleje, wzrasta natomiast kwota świadczeń. W 2021 

roku wzrost wydatków Gminy spowodowany był zmianą kryteriów przyznawania dodatków 

mieszkaniowych od 01 lipca 2021 z uwagi na zmianę przepisów prawa z tego zakresu. 

Realizacja działań związanych z obsługą dłużników alimentacyjnych  

Na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zarejestrowano w 2021 roku 398 dłużników 

alimentacyjnych, z tego wobec 321 toczą się postępowania egzekucyjne, których koszt pokrywa 

Gmina ze środków pozyskanych ze zwrotów alimentacyjnych. Koszt Gminy w tym zakresie           

w 2021 roku – 10 000,00 PLN. 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu Państwa: 

➢ wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 

➢ wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków 

opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, opłata składek zdrowotnych i społecznych za osoby 

pobierające ww. świadczenia, 

➢ wypłata świadczenia „Za życiem”, świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, 

➢ realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz Kętrzyńskiej Karty 3+, 

➢ wypłata dodatków energetycznych. 

 

7.1.2. Realizacja programów i projektów 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kętrzynie 
Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2021-2023 

Asystent rodziny 

Na jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej, spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W związku z powyższym, Uchwałą Nr 

XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. przyjęto Gminny Program 

Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

W ramach Programu dla dobra dzieci i rodziców mających trudności w wychowywaniu i opiece 

nad dziećmi oraz wykonywaniu władzy rodzicielskiej do pracy z takimi rodzinami zatrudniony jest 

w Ośrodku asystent rodziny.  
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Rok Ilość asystentów 
Ilość rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

Wysokość 

wydatków/PLN/ 

2019 1 20 52 602,24 

2020 1 18 

 

54 356,28 

 

2021 1 19 56 554,85 

 

Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny pochodzą ze środków własnych Gminy. 

 

Rodziny zastępcze 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie: orzeczenia sądu 

opiekuńczego, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka - na podstawie umowy cywilno-

prawnej, zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania rodziny. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty, których wysokość jest 

uzależniona od ilości lat pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Koszty Gminy w latach 2019 - 2021 

Rok Liczba dzieci w pieczy Koszt Gminy /PLN/ 

2019 39 266 508,30 

2020 43 309 971,24 

2021 49 328 326,02 

 

W 2021 roku nastąpił wzrost dzieci w pieczy zastępczej. Spowodowane to jest tym, że na teren 

Gminy Miejskiej Kętrzyn przybywa wiele rodzin z gmin wiejskich. Są to rodziny niewydolne 

wychowawczo, u których wsparcie asystenta w procesie wychowania dzieci już nie wystarcza, 

wówczas Sąd postanowieniem kieruje takie dzieci do pieczy zastępczej. Z uwagi na wzrost 

minimalnego wynagrodzenia wzrasta również koszt realizacji tego celu przez Gminę Miejska 

Kętrzyn. 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Gmina do realizacji programu rządowego przystępuje od kilku lat. Dzięki dotacji rządowej  

i przy 20% wkładzie własnym Gmina może sfinansować dla osób i rodzin o niskich dochodach: 

➢ posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie przedszkolnym i szkolnym oraz osobom dorosłym, 

➢ świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Pomoc może być przyznana 

osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% (kryterium 

podniesione Uchwałą Nr IV 33/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018r.) 

kwoty kryterium dochodowego: tj. kwoty 1 051 PLN w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej i kwoty 792 PLN w przypadku osoby w rodzinie. 
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Wydatki w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019 – 2021: 

Wyszczególnienie Kwota/PLN/ 

Poszczególne lata 2019 2020 2021 

Koszt programu ogółem 795 000,00 818 545,06 857 534,89 

w
 t

ym
 Środki własne 159 000,00 163 709,06 171 507,89 

dotacja 636 000,00 654 836,00 686 027,00 

 

Liczba dzieci, które mają 

opłacone posiłki w 

placówkach,  

w tym 

w ramach programu 

osłonowego 

348 

 

 

7 

228 

 

 

5 

192 

 

 

2 

Liczba osób dorosłych, które 

korzystają z bezpłatnych 

obiadów na stołówce MOPS 

153 105 86 

Liczba rodzin pobierających 

zasiłek na zakup posiłku lub 

żywności 

566 630 

 

650 

 

Ogólnie liczba osób objętych 

Programem 
1 295 1 176 1 182 

 

W 2021 roku spadła dosyć znacznie liczba dzieci korzystających z posiłków, powodem 

było zamknięcie szkół i system nauki zdalnej z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID – 

19. W okresie nauki zdalnej szkoły nie przygotowywały posiłków. Rodziny, w których dzieci nie 

miały możliwości spożycia ciepłego posiłku w szkole, pomimo wydanej decyzji na ten cel, 

otrzymywały zwiększone zasiłki na żywność z przeznaczeniem na przygotowanie samodzielnie 

ciepłego posiłku w domu. Koszty Programu rosną z uwagi na wzrost cen za artykuły 

żywnościowe. 

 

FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie od 2011 roku koordynuje wydawanie 

żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(Fund for European Aid to the Most Deprived) – FEAD. Instytucja zarządzająca Programem, tj. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację Programu na rok 2021.  

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest ograniczenie ubóstwa poprzez 

zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja 

działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i 

rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich 

produktów żywnościowych, posiłków.  

W ramach pomocy żywność otrzymało: 
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Rok Ilość osób 

 

2019 

 

959 

2020 
 

953 

2021 1 127 

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 

Celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta na terenie miasta Kętrzyn jako 

formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  

w życiu społecznym. 

Adresatem programu były pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu miasta Kętrzyn. W 2021 

roku wsparciem ze strony asystenta zostało objętych 28 uczestników, w tym 23 ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, 1 osoba z umiarowym stopniem niepełnosprawności oraz 3 dzieci 

w wieku do 16.r.ż. 

Program był realizowany z dotacji budżetu Państwa w kwocie 308 244,00 PLN. 

Opieka Wytchnieniowa 

 Celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 Ośrodek realizował Program w dwóch formach: 

▪ opieka wytchnieniowa – pobyt dzienny w miejscu zamieszkania – tą formą zostało 

objętych 9 uczestników i 1 dziecko, 

▪ opieka wytchnieniowa – pobyt całodobowy w miejscu zamieszkania – tą formą objęto 

2 uczestników Programu. 

Program był realizowany z dotacji budżetu Państwa w kwocie 52 631,56 PLN 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy              w 

Rodzinie dla miasta Kętrzyn na lata 2021-2026 

Został wprowadzony uchwałą nr XXXIII/234/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

30.12.2020r. Program ma na celu ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań 

wobec sprawców przemocy w rodzinie. Do jednych z działań wynikających z realizacji Programu 

jest prowadzenie w ramach grup roboczych procedury Niebieskiej Karty.  
 

Zestawienie wszczętych procedur Niebieskiej Karty w latach 2019-2021: 

Rok Liczba wszczętych procedur 

2019 103 

2020 65 

2021 78 
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7.2. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Kętrzynie. 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie w roku 2021 wykonywał zadania zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. 

Działania podejmowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie mają na celu 

poprawę kondycji psychofizycznej uczestników.  

 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie objęci są: 

➢ poradnictwem socjalnym polegającym na wspieraniu uczestników w działaniach 

samopomocowych w obszarze ich życia osobistego i społecznego, w szczególności           

z zakresu sfery socjalnej oraz w dziedzinie uprawnień związanych z jego 

niepełnosprawnością oraz uzyskaniu świadczeń z MOPS, GOPS, PCPR. 

➢ poradnictwem psychologicznym polegającym na objęciu uczestników poradnictwem 

indywidulnym lub grupowym; 

➢ zajęciami terapeutycznymi dostosowanymi do możliwości i potrzeb uczestników; 

➢ opieką i wsparciem pielęgniarki; 

➢ opieką i wsparciem opiekunów. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie zapewniał uczestnikom pomoc w dostępie 

do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt              u 

lekarza, ustalanie terminu rehabilitacji, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia przy 

wsparciu pracownika socjalnego, opiekuna oraz pielęgniarki.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie realizacja wyżywienia odbywa się  

w ramach treningów kulinarnych w sali kulinarnej.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie współpracował z rodzinami, osobami 

bliskimi, opiekunami prawnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Muzeum im. W. 

Kętrzyńskiego, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, pielęgniarkami środowiskowymi 

„PROMYK”, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym, 

lekarzami rodzinnymi i specjalistami (psychiatra, neurolog), poradniami rodzinnymi, 

Środowiskowymi Domami Samopomocy z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Komendą Powiatową Policji, Powiatową Strażą Pożarną. 

Efektem współpracy z osobami bliskimi, rodziną, opiekunami prawnymi uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie była pomoc w rozwiązywaniu problemów, 

załatwianiu spraw, które dotyczyły podopiecznych. 

 

Dane statystyczne:  

➢ ogólna liczba uczestników zajęć ŚDS w roku sprawozdawczym - 79 uczestników,  

➢ średnia frekwencja uczestników w roku sprawozdawczym – 23,01, 

➢ liczba uczestników, których wykreślono z ewidencji ŚDS z powodu zgonu - 20 

uczestników, 

➢ ilość osób oczekujących na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy - 3 osób, 

➢ struktura zatrudnienia pracowników ŚDS stan na 31.12.2021 r.- 19 osób, 
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➢ zaplanowane środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie ŚDS w roku 

sprawozdawczym w kwocie ogółem 1 425 914,00 PLN: 

• dotacja na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznym w wysokości  

1 261 800,00 PLN, 

• wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na 

rzecz rodzin w wysokości 525,75 PLN na jednego uczestnik – 136 695,00 PLN, 

• środki finansowe z gminy 27 419,00 PLN. 

 

7.3. Działalność w zakresie ochrony zdrowia 
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Kętrzyn na rok 2021 

Zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kętrzynie oraz Urząd Miasta w Kętrzynie prowadzone są z uwzględnieniem Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Kętrzyn na rok 2021, który stanowi załącznik do Uchwały XXXIII/236/2020 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe budżetu gminy, 

pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowano 

na profilaktykę alkoholową – 748 605,55 PLN, a na profilaktykę narkomanii – 5 000,00 PLN. 

W ramach posiadanych środków finansowych zrealizowano następujące działania: 

➢ prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin w Kryzysie tj. 

bezpłatne porady radcy prawnego, terapeuty uzależnień, psychologa i 

psychoterapeuty, 

➢ wynagrodzenia członków GKRPA (posiedzenia, podzespoły ds. leczenia, opiniowanie 

wniosków) 

➢ zobowiązania do leczenia: opinie biegłych psycholog i psychiatra, 

➢ szkolenie członków Komisji 

➢ wnioski do sądu – opłata znaczków sądowych, 

➢ wypoczynek zimowy (półzimowisko), 

➢ wypoczynek letni (półkolonie i kolonie profilaktyczne), 

➢ szkolenia i kursy na temat profilaktyki uzależnień, 

➢ koszty sądowe i leczenie, 

➢ zakup pomocy dydaktycznych (plakaty, ulotki, informatory, poradniki), 

➢ realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Realizacja poszczególnych celów głównych Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kętrzynie w 2021 r. 

przedstawiała się następująco: 

1. Umożliwienie osobom nadużywającym alkoholu, środków psychoaktywnych oraz członkom 

ich rodzin do korzystania z różnorodnych form profesjonalnych działań pomocowych odbywało 

się poprzez: 

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych: 

a) Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin w Kryzysie: 

• Dyżury Radcy Prawnego - w 2021 r. odbyły się 52 dyżury, udzielono 122 porady 

prawne  
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• Psycholog - w 2021 r. wykonał 255 godzin konsultacji dla 115 osób 

• Terapeuta uzależnień - terapeuta prowadził konsultacje dla osób uzależnionych 

od alkoholu, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Terapeuta udzielił 25 konsultacji  

• Psychoterapeuta - w 2021 r. w ramach prowadzonej działalności edukacyjno - 

terapeutycznej wykonał 398 konsultacji, w której uczestniczyło 42 osoby 

b) Udzielanie rodzinom, w których wystąpiły problemy uzależnień, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą w rodzinie - GKRPA 

prowadzi postępowanie na wniosek rodziny, sąsiadów, instytucji, policji i kuratora 

sądowego, którego celem jest udzielenie pomocy osobie bezpośrednio dotkniętej 

problemem uzależnienia oraz jej rodzinie 

c) Motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego 

procedura zobowiązania do leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających 

alkoholu rozpatrywana jest podczas zespołu motywacyjno - interwencyjnego w skład, 

którego wchodzi dwóch przedstawicieli GKRPA  

Wskaźniki oceny realizacji zadania: 

Rodzaj wskaźnika oceny realizacji zadań 2020 2021 

Ilość wniosków, które wpłynęły do GKRPA o leczenie 

odwykowe osób nadużywających alkoholu 
31 34 

Ilość spotkań podzespołu ds. leczenia 10 14 

Ilość osób z którymi przeprowadzono rozmowy 

podczas podzespołu ds. leczenia 
24 24 

Ilość osób skierowanych do terapeuty uzależnień  6 19 

Ilość osób skierowanych do biegłych 29 16 

Ilość opinii wydanych przez biegłych 7 14 

Ilość wniosków skierowanych do Sądu celem 

wydania postanowienia o zastosowanie leczenia 

odwykowego 

11 19 

Ilość wydanych przez sąd postanowień 5 10 

 

d) Finansowanie szkoleń z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy dla członków zespołu interdyscyplinarnego, nauczycieli, policji, pracowników 

pomocy społecznej. 

Wskaźnik oceny realizacji celów: 

Rodzaj wskaźnika oceny realizacji 

zadań 
Ilość Uwagi 

Liczba przeszkolonych osób 0 - 
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i przedstawicieli różnych grup 

społecznych zajmujących się 

problematyka alkoholową 

i przemocą 

Liczba przeszkolonych członków 

GKRPA 
7 

➢ aspekty prawne działalności KRPA 

➢ jak skutecznie realizować zadania KRPA  

➢ szkolenie dla nowego członka KRPA 

➢ zakres prac KRPA 

➢ profilaktyka uzależnień 

➢ zachowania suicydalne dzieci i młodzieży – 

wyzwania w profilaktyce i terapii 

Ilość rodzajów szkoleń (ich tematy) 6 

➢ aspekty prawne działalności KRPA- 

08.04.2021 

➢ jak skutecznie realizować zadania KRPA – 

12.04.2021 r. 

➢ szkolenie dla nowego członka KRPA 

➢ zakres prac KRPA 

➢ profilaktyka uzależnień 

➢ zachowania suicydalne dzieci i młodzieży – 

wyzwania w profilaktyce i terapii 

 

2. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na rzecz mieszkańców miasta Kętrzyn 

w zakresie problemu uzależnienia i nadużywania alkoholu: 

➢ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i 

socjoterapeutycznych: 

• półzimowisko dla dzieci szkół podstawowych - w półzimowisku uczestniczyło 128 dzieci w 

wieku 7 – 10 lat.  

• wypoczynek letni - półkolonie dla 114 uczniów szkół podstawowych. Półkolonie zostały 

zorganizowane w szkołach:  

- Szkoła Podstawowa Nr 5 od 05.07.2021 do 16.07.2021, 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 od 19.07.2021 do 30.07.2021.  

• kolonia w Przystani odbyła się w ośrodku wczasowym „Kętrzyńska Przystań”. W dwóch 

turnusach wzięło łącznie udział 70 dzieci w wieku 10 – 14 lat.  

• profilaktyczne zajęcia w: przedszkolu Smerfowa Kraina, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole 

Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Opiniowanie wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała 32 opinie.  

Działania Komisji z realizacji procedury Niebieskiej Karty: 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływani są do grup 

roboczych w celu realizacji procedury „Niebieskie Karty” W 2021 r. Odbyło się 253 posiedzenia 
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w 65 grupach roboczych. W 90 % w posiedzeniach grup roboczych uczestniczył przedstawiciel 

GKRPA w związku z występowaniem problemu nadużywania alkoholu. Celem powołanych grup 

roboczych jest rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem zjawiska przemocy w 

rodzinie. W skład grupy roboczej wchodzą najczęściej przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Komendy Powiatowej, Policji w Kętrzynie, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratora Sądu Rejonowego w Kętrzynie, pedagoga 

szkolnego jednej ze szkół, wychowawcy w przedszkolu. 

    

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022 

Realizatorem Programu był Punkt Szczepień Profilaktycznych w Olsztynie, który 

wyłoniony został w drodze konkursu ofert. Zgodnie z zapisami umowy i Programu – Gminny 

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2021 – został 

zrealizowany. W Gminnym Programie Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) 

w roku 2021 zaplanowano zaszczepić 105 dziewcząt. Natomiast ze względu na ograniczenia finansowe 

w ogłoszonym konkursie ofert uwzględniono zapis mówiący o tym, że decyduje kolejność zgłoszeń 

dziewcząt chętnych do zaszczepienia. W ramach Programu zaszczepiono: 

I dawką  - 42 dziewczynki 

II dawką - 42 dziewczynki 

Liczba dziewcząt kwalifikujących się do III dawki - 42 

Ogółem koszt Programu wyniósł 36.120,00 PLN. Razem podano 84 dawki szczepionek. 

 

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

 W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 Urząd Miasta realizował zlecone przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego zadania: 

1) Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych - Zadanie polegało na 

zorganizowaniu dowozu osób do punktów szczepień oraz organizacji telefonicznego punktu 

zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

oraz utworzenia stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2. W ramach zadania do punktów szczepień dowiezionych zostało 14 osób 

niepełnosprawnych oraz 14 osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów 

szczepień.  

2) Utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych – W związku ze zwiększeniem liczby 

dostarczanych szczepionek powstała konieczność rozbudowy infrastruktury i zwiększenia 

personelu szczepiącego. W ramach zadania Gmina Miejska Kętrzyn zapewniła wsparcie 

organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w Kętrzynie 

przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A utworzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie. 

3) Działania promocyjne, w tym organizacyjne i techniczne mające na celu zwiększenie liczby 

mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. W związku 

z dobrowolnym charakterem szczepień, ich promocja mająca na celu zwiększenie liczby osób 

zaszczepionych w populacji, miała zasadnicze znaczenie dla powodzenia zwalczania  

i przeciwdziałania epidemii COVID-19. W tym celu zakupiony został namiot promocyjny 

wykorzystywany do prowadzonych akcji promujących szczepienia. Podejmowana była 

współpraca z Mobilnymi Jednostkami Szczepień. Ponadto przygotowany został materiał 

promujący szczepienia przeciw COVID-19 oraz został wyprodukowany spot reklamowy mający 
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na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, którego 

emisja odbyła się w programie telewizyjnym KTK w listopadzie 2021. 

 

Koordynator do spraw dostępności  

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych został 

wyznaczony Zarządzeniem Nr 295/2020 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 24 września 2020 r.  

Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

➢ wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych 

przez Urząd Miasta w Kętrzynie, 

➢ przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  

z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi  

w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom              

ze szczególnymi potrzebami, 

➢ monitorowanie działalności podejmowanej w zakresie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w ramach powierzonych obowiązków Koordynatora ds. dostępności 

prowadzono prace nad wdrażaniem postanowień Ustawy.  

Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 15 stycznia 2021 r. powołany 

został Zespół ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kętrzyn. Priorytetowym działaniem było 

opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych na lata 2021-2022, który 

został wprowadzony i zatwierdzony Zarządzeniem Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 

03.03.2021 r.  

W ramach zaplanowanych działań w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych: 

- Przeprowadzono audyt w zakresie dostępności architektonicznej w postaci przeprowadzonej 

Ankiety Samooceny Dostępności.  

- Opracowano deklaracje dostępności, które następnie zostały zamieszczone na wszystkich 

stronach internetowych oraz BIP Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.  

- Opracowano Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych, które zostały do 31 marca 2022 r. przekazane do Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

- została sporządzona i zamieszczona na stronach internetowych i BIP informacja o działalności 

Urzędu Miasta w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagranie treści w 

polskim języku migowym oraz informacja w tekście łatwym do czytania, 

- dokonano ustaleń związanych z dostosowaniem instrukcji ppoż. w związku z obowiązkiem 

zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania ich w 

inny sposób, 

- udział w projekcie ,,Dostępność Plus w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego”, 

w ramach którego: 

• zostało przeprowadzone szkolenie dla dwóch osób w zakresie stosowania rozwiązań 

ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

• zostało przeprowadzone szkolenie dla Koordynatora ds. dostępności i informatyka 

Urzędu Miasta w zakresie stosowania ustawowych zadań, 
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• dokonano przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia 

dostępności w Urzędzie Miasta Kętrzyn w budynku przy ul. Wojska Polskiego 11 poprzez 

przeprowadzenie Ankiety samooceny dostępności urzędu 

• opracowano indywidualny Raport z audytu zawierający wnioski i rekomendacje w 

zakresie optymalizacji rozwiązań związanych z obsługą klienta w Urzędzie Miasta Kętrzyn 

• ustalono zapotrzebowanie na zakup drobnych usprawnień w celu zapewnienia jak 

największej dostępności urzędu, które zostaną zakupione w ramach projektu 

(zapotrzebowanie ustalono wraz z Zespołem ds. Dostępności). 

 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA 

 

8.1. Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn  

 Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Kętrzyńskiego Centrum Kultury               

w Kętrzynie 

 

Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta działa na podstawie Zarządzenia Nr 50/18 Burmistrza 

Miasta Kętrzyn z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta 

Kętrzyn. Rada liczy 12 członków, którzy zostali powołania Zarządzeniem Nr 133/2020 Burmistrza 

Miasta Kętrzyn w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta 

Kętrzyn. Na członków Rady powołani zostali przedstawiciele organizacji lub instytucji działających 

na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

Rada spotyka się co najmniej raz na kwartał. W 2021 r. zajmowała się głównie inicjowaniem 

działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

 

 8.2. Kętrzyńskie Centrum Kultury  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Kętrzyńskiego Centrum Kultury  w 

Kętrzynie. 

 

Kętrzyńskie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje swoją działalność 

na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.) i statutu nadanego uchwałą nr 

VI/45/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. 

Kętrzyńskie Centrum Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której 

organizatorem jest miasto Kętrzyn. KCK realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania, 

rozwijania i zaspokajania potrzeb społeczeństwa z zakresu kultury. Prowadzi gospodarkę 

finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla instytucji kultury,  

w oparciu o plan finansowy obejmujący dochody i wydatki przychody i koszty z tytułu całokształtu 

działalności. Oprócz dotacji, otrzymywanej na działalność kulturalną ze środków Gminy Miejskiej 

Kętrzyn, część środków na organizację imprez pozyskiwana jest od sponsorów, którymi są osoby 

prawne i fizyczne.   

W 2021 roku powstało nowe miejsce dedykowane ekspozycji dzieł sztuki - Galeria Sztuki 

„RastArt”, mieszczące się w lokalu Punktu Informacji Turystycznej przy Placu Piłsudskiego 10/1. 

Ze względu na panującą pandemię działalność Kętrzyńskiego Centrum Kultury od stycznia 

została częściowo realizowana w internecie (Facebook KCK i kanał Youtube KCK).  

W działalności organizowanej on-line w 26 wydarzeniach uczestniczyło 116 996 

użytkowników. 
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W 2021 roku z oferty kina GWIAZDA skorzystało 20 615 widzów na 699 seansach filmowych. 

Z powodu obostrzeń związanych z trwającą pandemią oraz zachowania ścisłego reżimu 

sanitarnego działalność kina GWIAZDA była ograniczona. W stosunku do roku 2019 czyli okresu 

przed pandemią sprzedaż biletów zmalała o 35%. 

Z prowadzonej statystyki wynika, że w 2021 roku Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 

7 805 osób w celu uzyskania niezbędnych informacji. 

W sezonie plenerowym zrealizowano zaplanowane wydarzenia na terenie amfiteatru takich 

jak Dni Miasta Kętrzyn: Smolasty, De Mono koncerty takich gwiazd jak Varius Manx i Kasia 

Stankiewicz, Grupa VOX czy Paweł Domagała. 

 

Imprezy i wydarzenia zrealizowane w 2021 r. 

Lp. Data Impreza/wydarzenie Ilość 

osób/odbiorców 

1 1.01.2021 Powitanie Nowego Roku: zespół „LOKA” 750 

2 4-9.01.2021 Feryjny Konkurs Taneczny Breakdance I/ on-line 6 345 

3 4-8.01.2021 Feryjne warsztaty fotograficzne, plastyczne i wokalne  200 

4 7.01.2021 Pokaz iluzji I – Łukasz Ogonowski/ on-line 1 229 

5 8.01.2021 Warsztat gitarowy z Krzysztofem Jaworskim I/on-line 1 547 

6 11-13.01.2021 Konkurs „ Ulep BAŁWANA”/on-line ( 62 osoby uczestniczyły) 4 307 

7 11-16.01.2021 Feryjny Konkurs Taneczny Breakdance I /on-line 5 439 

8 14.01.2021 Pokaz iluzji I I – Łukasz Ogonowski/ on-line 1 225 

9 15.01.2021 Warsztat gitarowy z Krzysztofem Jaworskim II/ on-line 724 

10 16.01.2021 „Dzień Babci i Dziadka” warsztat plastyczny/ on-line 1 531 

11 21.01.2021 „ Podaruj uśmiech dla Babci i Dziadka” / on - line 7 174 

12 14 02.2021 Koncert WALENTYNKOWY / on-line 13 694 

13 od 18.02.2021 Wystawa plenerowa malarstwa Arkadiusza Wanata  ok. 5000 

14 25.02.2021 Stand up – Brudzewski / Jaksa 60 

15 8.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / odsłona I / on-line 4 860 

16 8.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / wywiad I/ on-line 3 684 

17 8.03.2021 „TA WYJĄTKOWA” wystawa plenerowa  500 

18 9.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / odsłona II / on-line 1 711 

19 9.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / wywiad II/ on-line 2 663 

20 10.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / odsłona III / on-line 1 292 

21 10.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / wywiad III/ on-line 2 884 

22 11.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / odsłona IV / on-line 1 392 

23 11.03.2021 „ TA WYJĄTKOWA” Dzień Kobiet / wywiad IV / on-line 1 702 

24 11.03.2021 „Kobieca Przystań” - koncert Krzysztofa Antkowiaka / on-line 6 572 

25 12.03.2021 „Ta wyjątkowa” - A.Jeznach i P. Prokop / wywiad / on-line 1967 
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26 29.03 – 

1.04.2021 

Akcja „ Wspólnie ozdabiamy Kętrzyńskie Pisanki”    uczestnicy 200 

27 29-31.03.2021 „ Zgarnij Jaja”- Rodzinne Podchody Wielkanocne     uczestnicy 30 

28 2.04.2021 Międzynarodowy Dzień Autyzmu  / on-line 1 024 

29 6.04.2021 Finał Kętrzyńskich Rodzinnych Podchodów Wielkanocnych Zgarnij 

Jaja 

1 225 

30 20.04-25.05. Wystawa fotograficzna Przemysława Kocha / plener/ 2 340 

31 22.04.2021 Międzynarodowy Dzień Ziemi „ Ziemia ma mniej czasu niż nam się 

wydaje” „ Przywróć naszą ziemię” / on-line 

2 247 

32 28.04.2021 Akcja „ Kętrzyńskie Kamyki” / on-line 2 132 

33 2.05.2021 XVII Ogólnopolski Przegląd Piosenki „ KRYSZTAŁOWA NUTA” on-

line / uczestnicy : 40 osób 

36 504 

34 21.05.2021 Z cyklu ; Teatr przy stoliku „Akompaniator” 80 

35 26.05.2021 Finał konkursu „Portret mojej MAMY” / on-line/    213 

36 26.05.2021 „Życzenia na dzień matki” / on-line 1 784 

37 26.05.2021  Wystawa „ Portret mojej MAMY” / ekspozycja plener/ 4 000 

38 28-29.05.2021 Warsztaty wokalne dla młodzieży                   uczestnicy 15 

39 30.05.2021 Kętrzyński Dzień Dziecka / plener/amfiteatr/ 900 

40 5.06.2021 Regionalny Ukraiński Festiwal Folklorystyczny „ Z malowanej 

skrzyni” 

300 

41 10.06.2021 14 edycja Festiwalu GRAND OFF 30 

42 18.06.2021 Koncert „ Piosenki Agnieszki Osieckiej” 80 

43 19/20.06.2021   BREAKMANIA’2021 450 

44 25.06.2021 Wernisaż wystawy Nikifor i Prymitywiści z kolekcji Dariusza 

Matyjasa 

50 

45 26-27.06.2021 Dni Miasta Kętrzyn / plener – amfiteatr / 2 800  

46 3.07.2021 Koncert zespołu Varius Manx i Kasia Stankiewicz/ amfiteatr 900 

47 3.07.2021 Spotkanie pasjonatów GRY PLANSZOWE 20 

48 5-9.07.2021 Warsztaty wokalne                               uczestnicy 55 

49 10.07.2021 Koncert gupy VOX / amfiteatr 300 

50 13-15.07.2021 „Kamyczki – Podróżniczki” - letnie warsztaty ozdabiania kamyków 30 

51 30.07.2021 Koncert „ Musicalowa Podróż” 400 

52 2-13.08.2021 „Tańcowała igła z nitką” - warsztaty wakacyjne 110 

53 7.08.2021 Koncert coverowy „ Piosenki Krzysztofa Krawczyka” / amfiteatr 350 

54 11.08.2021 Monodram „Stopklatka” - Teatr im. Stefana Jaracza z Olsztyna 40 

55 13.08.2021 Spotkanie autorskie Franciszek Haber 15 

56 9-21.08.2021 „ Latynoskie spotkania” - warsztaty taneczne  240 

57 16-20.08.2021 „ Na tropie kętrzyńskiego misia” - warsztaty interdyscyplinarne 70 
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58 20.08.2021 Koncert „Immortal Onion” ( dziedziniec zamkowy) 60 

59 22.08.2021 „HIPHOPOWY zawrót głowy” - zawody tańca hip hop 100 

60 25.08.2021 „Portret w plenerze” warsztat fotograficzny 20 

61 27.08.2021 Koncert Pawła Domagały „ Pożegnanie wakacji” / amfiteatr 500 

62 10.09.2021 Wernisaż wystawy Adrianny Umińskiej - Galeria RastArt 30 

63 11.09.2021 Turniej szachowy HETMAN PIONIER 50 

64 16.09.2021 Gala Osobowości – podsumowanie plebiscytu 60 

65 23.09.2021 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej 200 

66 25.09.2021 Spotkanie Pasjonatów Gier Planszowych 16 

67 7.10.2021 Warsztat wokalny z Krzysztofem Antkowiakiem i Joanną Kondrat 10 

68 7.10.2021 Koncert „ Maryla lirycznie” 140 

69 14.10.2021 Koncert operetkowy „ Romantic” 96 

70 16.10.2021 Kętrzyńska Szachowa Liga Szkolna  50 

71 21.10.2021 Spektakl teatralny „ Miłosna pułapka” 120 

77 29.10.2021 Konkurs „ ZafiksLEMuj się” 30 

78 11.11.2021  Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „ Pejzaż Polski” / wernisaż 65 

79 11.11.2021 Koncert patriotyczny z okazji „Święta Niepodległości” 500 

80 13.11.2021 Kętrzyńska Szachowa Liga Szkolna 50 

81 18.11.2021 Spektakl teatralny „ Babski przekręt” 120 

82 27.11.2021 XVI Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki 200 

83 3.12.2021 Wernisaż wystawy „Heroldyfikacja” Bartosza Pawlaszka Galeria 

RastArt 

50 

84 6-23.12.2021 II Edycja akcji „ Nie wisi nam to! Kętrzyniacy wspólnie ubierają 

świerki 

200 

85 6-12.12.2021 Konkurs Bożenarodzeniowy „ Kartka świąteczna, stroik, wypiek” 130 

86 10-23.12.2021 Konkurs „Napisz LIST do Św. Mikołaja” 30 

87 10.12.2021 Warsztaty taneczne Hip Hop Dance i Hip Hop Christmas Party” 120 

88 17-19.12.2021 Jarmark Świąteczny  500 

89 19.12.2021 Wigilia Miejska 60 

 

Łącznie w roku 2021 odbyło się 89 imprez i wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ok. 

145 049 osób/odbiorców. 
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Kino w liczbach w latach 2019-2021 

Rok Ilość seansów Ilość widzów 

2019 1101 57 966 

2020 612 18 316 

2021 699 20 615 

 

W 2021 r. kontynuowane są działania online w ramach projektu „Respirator Kultury” 

promując m.in. lokalnych artystów.  

W planach jest również stworzenie w KCK internetowego radia kulturalnego z Kętrzyna.  
 Ze względu na panującą pandemię w 2021 roku zajęcia odbywały się w dwóch formach: 

tradycyjnej i on-line z przerwami w okresie: styczeń – luty – marzec. Ogółem w całym roku udział 

w zajęciach form stałych Kętrzyńskiego Centrum Kultury wzięło 231 uczestników. 

Formy nadal działające to: 

Taniec – HIP HOP ; Oldscholowa Banda, Mini Hip-hopowe Dzieciaki, Hip-Hop Boyaka, Hip-Hop 

Last Minute 30 Plus. 

Taniec  – BREAKDANCE; Black Wolves Crew, Młode Wilki I, Wilczki. 

Taniec – WSPÓŁCZESNY; z elementami baletu – grupy dziecięce. 

Taniec – LATINO SOLO – dorośli. 

Teatr – Młodzieżowa Grupa Teatralna. 

Muzyka – gra na instrumentach ( perkusja, gitara),Studio Wokalne SUKCES, chóry WRZOS           i 

MELODIA, młodzieżowe zespoły muzyczne. 

Plastyka – pracownia plastyczna w różnych kategoriach wiekowych, pracownia ceramiki, 

malarstwa, grafiki i innych sztuk plastycznych. 

FOTOGRAFIA – fotograficzne projektowanie graficzne. 

KLUBY – Klub Seniora „ Pod Niedźwiadkiem” , Klub Szachowy „ Hetman Pionier”, Kętrzyński 

Klub Gier Planszowych. 

 

Przychody i koszty działalności kina GWIAZDA w latach 2019 - 2021 

Rok 

Wydarzenia          i 

imprezy kulturalne 
Kino Gwiazda Budżet przychody Budżet koszty 

Ilość 

wydarzeń 

Ilość 

odbiorców 

ilość 

widzów 

Ilość 

seansów 

Plan 

/PLN/ 

Wykonanie 

/PLN/ 
Plan/PLN/ 

Wykonanie 

/PLN/ 

2019 125 41 420 57 966 1101 3 254 666 3 278 568 3 254 666 3 150 461 

2020 

83   

 (cześć 

online) 

62 000 18 316 612 2 798 046  2 270 924 2 798 046  2 253 643 

2021 89 29 000 2 0615 699 2 420 602 2 245 82 2 420 602 2 417 758 
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Przychody w roku 2021 

Wyszczególnienie Plan /PLN/ 
Wykonanie 

/PLN/ 
% 

Dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na 

działalność bieżącą i merytoryczną  
1 705 000,00 1 705 000,00 100 

Sprzedaż biletów / kino  390 000,00 294 124,98 75,42 

Przychody pozostałe, w tym:  325 602,00 246 257,12 75,70 

Bilety na imprezy  53 604,00 23 691,17 44,20 

umieszczanie reklam w amfiteatrze, 

kampanie reklamowe, emisja spotów 

reklamowych 

131 213,00 89 654,02 68,33 

przychody finansowe  20,00 15,90 79,50 

darowizny, akredytacje, pozostałe  130 765,00 131 644,65 100,67 

sprzedaż towarów 10 000,00 1 251,38 12,51 

Razem: 2 420 602,00 2 245 382,10 92,76 

 

Koszty w roku 2021 

Wyszczególnienie Plan /PLN/ 
Wykonanie 

/PLN/ 
% 

Zużycie materiałów i energii  306.659,43 306.647,95 100,00 

Usługi obce  850.418,00 850.412,20 100,00 

Podatki i opłaty  26.892,00 26.867,95 99,91 

Wynagrodzenia  1.007.577,00 1.007.576,06 100,00 

Świadczenia na rzecz pracowników  210.986,57 208.185,72 98,67 

Pozostałe koszty  11.612,00 11.612,00 100 

Amortyzacja  6.457,00 6.456 99,88 

Razem: 2.420.602,00 2.417.758,25 99,88 

 

W roku 2021 wkład, zaangażowanie i kreatywne działania Kętrzyńskiego Centrum Kultury 

spowodowały zwiększoną ilość i dostępność imprez kulturalnych organizowanych na rzecz 

mieszkańców i gości, a to przekłada się też na promocje naszego miasta. 
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8.3. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w 

Kętrzynie 

 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego do dnia 30 kwietnia 2021 roku działało na podstawie 

Statutu nadanego uchwałą nr XXXIV/249/2001 z dnia 8 marca 2001 w sprawie nadania Statutu 

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 

2001 r. poz. 597, oraz z 2009 r. poz. 2075 ). Od dnia 30. 04. 2021 r. obowiązuje Statut Muzeum 

im. Wojciecha Kętrzyńskiego wprowadzony na podstawie uchwały nr XXXV/255/2021 Rady 

Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2021 w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Wojciecha 

Kętrzyńskiego w Kętrzynie (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 30.04.2021 r. poz. 1651)  

W roku 2021 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, z uwagi na sytuację pandemiczną w 

Polsce i zamknięcie instytucji kultury, działalność wystawienniczą prowadziło od maja 2021 roku.   

 

Plan wydarzeń na rok 2021 Stan realizacji Wyjaśnienia dot. realizacji 

Akademia 2021, 10 spotkań 

 
Zrealizowano 5 spotkań 

Sytuacja pandemiczna, zamknięcie 

instytucji kultury do maja 2021 r. 

Noc w Muzeum zrealizowano - 

”Cenne -Bezcenne-Nieutracone” 

wystawy z okazji 75-lecia Muzeum  
Zrealizowano - 

Realizacja cyklu „Szkice z historii 

Kętrzyna”- konto muzealne you 

tube- 11 filmów 

 

Zrealizowano - 

Otwarcie Mazurskiej Manufaktury 

Tkanin 
Nie zrealizowano 

Obostrzenia sanitarne w związku z 

sytuacją pandemiczną w Polsce,  

Organizacja Jarmarku 

Średniowiecznego na Św. Jakuba 
Zrealizowano  - 

Europejskie Dni Dziedzictwa – 

Smaczki Średniowiecza 
Zrealizowano 

 
- 

Prowadzenie działalności 

edukacyjnej, planowano10 zajęć 

Zrealizowano 15 zajęć 

edukacyjnych 

Z uwagi na zamknięcie szkół i 

instytucji kultury z powodu stanu 

epidemicznego 

Prowadzenie działalności 

wystawienniczej, planowano 20.000 

zwiedzających 

 

Łączna ilość osób 

korzystających z oferty 

muzeum - 30 232 

Muzeum ze względu na sytuację 

pandemiczną otwarte było od maja 

2021  

 

Poszerzenie oferty turystycznej miasta i regionu:, 

➢ włączenie do stałej oferty ekspozycyjnej Muzeum Sali na I piętrze Zamku 

➢ otwarcie wystawy „Cenne – Bezcenne - Nieutracone” współorganizowanej z Muzeum 

Warmii i Mazur w Olsztynie, wystawa otrzymała honorowy patronat Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 
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Cel strategiczny 

Wskaźnik 

realizacji celu 

strategicznego 

w ujęciu 

procentowym 

w odniesieniu 

do planu 

działania na 

2021 r 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Nazwa 

Wartość 

osiągnięta na 

koniec 2020r. 

Wartość 

osiągnięta na 

koniec 2021r. 

Gromadzenie i opracowanie 

zbiorów muzealnych  
-10% 

Ilość zakupionych 

zabytków muzealnych  
8 5 

Ilość pozyskanych 

zabytków muzealnych na 

drodze darowizn  

2 1 

Ilość zabytków 

pozyskanych w depozyt  
10 10 

Ilość zdygitalizowanych 

zabytków muzealnych  
0 0 

Ilość zabytków 

wypożyczonych do 

innych instytucji 

muzealnych  

2 2 

Działalność 

wystawiennicza/upowszechnianie 

zbiorów  

+119% 

Liczba sprzedanych 

biletów wstępu do 

muzeum  

265 4632 

Liczba osób 

korzystających z oferty 

wystawienniczej muzeum 

bezpłatnie  

13 489 25600 

Liczba grup 

zorganizowanych 

korzystających z oferty 

wystawienniczej Muzeum  

25 40 

Ilość zorganizowanych 

wystaw czasowych w 

siedzibie Muzeum  

5 2 

Ilość wystaw czasowych 

zorganizowanych poza 

siedzibą Muzeum  

2 0 

Działalność edukacyjna  +29% 

Ilość zorganizowanych 

lekcji muzealnych  
18 10 

Ilość uczestników lekcji 

muzealnych  
540 350 

Ilość zorganizowanych 

spotkań edukacyjnych  
2 6 
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Ilość uczestników tych 

spotkań  
200 280 

Ilość zorganizowanych 

wydarzeń o charakterze 

cyklicznym 

2 3 

Ilość uczestników 

wydarzeń  
1 500 2200 

Ilość zorganizowanych 

pokazów i warsztatów  
7 10 

Ilość uczestników tych 

pokazów i warsztatów  
1 000 1200 

Ilość zorganizowanych 

koncertów i spektakli  
3 6 

Ilość odbiorców 

koncertów/spektakli  
300 550 

Prowadzenie działalności 

naukowej i wydawniczej 
+39% 

Ilość publikacji o 

charakterze 

promocyjnym  

500 

egzemplarzy 

570 

egzemplarzy 

Liczba odsłon strony 

internetowej Muzeum  
954 831 1353122 

Liczba unikalnych 

użytkowników strony 

internetowej Muzeum  

106 073 131734 

Ilość zrealizowanych 

programów badawczych  
2 2 

Ilość publikacji 

naukowych autorstwa 

pracowników Muzeum  

1 1 

Ilość konferencji/ 

sympozjów/szkoleń w 

których uczestniczyli 

pracownicy Muzeum  

1 2 

  
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego finansuje zadania własne, nie ponosi kosztów         

z tytułu realizacji zadań zleconych. Zadania statutowe Muzeum w całości realizowane były            z 

dotacji podmiotowej i przychodu z tytułu sprzedaży biletów wstępu, towarów i usług. W roku 

2021 odnotowano 10-procentowy spadek w zakresie opracowania i gromadzenia zbiorów, 

spowodowany mniejszą ilością ofert z rynku antykwarycznego na zabytki pochodzące z terenu 

powiatu kętrzyńskiego, bądź nawiązujące do statutowej działalności Muzeum. W związku ze 

zwiększoną tendencją turystów do korzystania z turystycznej oferty województwa warmińsko-

mazurskiego, odnotowano znaczny, ponad 100 procentowy wzrost odbiorców indywidualnych 

oferty wystawienniczej Muzeum jak i udziału w tej ofercie grup zorganizowanych. Z uwagi na 

częściowe zniesienie obostrzeń pandemicznych, w roku 2021 było możliwe zorganizowanie 

większej ilości spotkań oraz wydarzeń kulturalnych niż planowano. W związku z powyższym 

odpowiednio wzrosła liczba uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum 
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w Kętrzynie. Odnotowano 29% wzrost zorganizowanych zajęć edukacyjnych i ilości biorących w 

nim udział uczestników. 39% wzrost odnotowano w zakresie liczby odsłon strony internetowej 

Muzeum, w związku z zainicjowaniem cyklu Muzeum dostępnego na portalu You tube Muzeum 

 

Obszary strategiczne muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

Cel długoterminowy Cel krótkoterminowy Wskaźniki 

Rozwój oferty 

wystawienniczej 

➢ zakup zabytków do zbiorów Muzeum, 

➢ pozyskanie zabytków muzealnych na 

drodze darowizn, 

➢ digitalizacja zbiorów muzealnych, 

➢ opracowanie zbiorów muzealnych, 

➢ przygotowanie ekspozycji czasowych 

➢ uruchomienie Mazurskiej Manufaktury 

Tkanin 

 

• wzrost liczby zabytków, 

• wzrost liczby, opracowań, 

• wzrost przestrzeni 

wystawienniczej, 

• wzrost liczby 

zwiedzających w Zamku i 

oddziałach Muzeum 

(Baszta, Manufaktura) 

Rozwój oferty 

edukacyjnej i 

turystycznej 

➢ opracowanie nowej oferty turystycznej. 

Zamek-Baszta. Mury obronne. Mazurska 

Manufaktura Tkanin, 

➢ opracowanie nowej oferty edukacyjnej. 

Zamek. Baszta. Mury obronne. Mazurska 

Manufaktura Tkanin, 

➢ wdrożenie oferty warsztatów z kuchni 

średniowiecznej przy baszcie, jako 

element promocyjny do prezentowanej 

tam wystawy „W średniowiecznej 

kuchni”, 

➢ organizacja Nocy w Muzeum, 

➢ organizacja Międzynarodowego Turnieju 

Bractw Rycerskich 

➢ organizacja XVI Jarmarku 

Średniowiecznego na Św. Jakuba, 

➢ organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 

➢ Spotkanie pt” Masovia i jej autorzy”. 

Konferencja popularno-naukowa 

prezentująca literackie i naukowe 

dziedzictwo regionu 

➢ uruchomienie cyklu letnich koncertów 

na zamku w Kętrzynie. 

• liczba folderów i publikacji 

i materiałów 

promocyjnych, 

• liczba odbiorców oferty 

edukacyjnej, 

• liczba uczestników Nocy 

w Muzeum, 

• liczba uczestników 

Jarmarku 

• liczba uczestników 

Turnieju Bractw 

• liczba uczestników EDD 

• liczba uczestników 

konferencji 

• liczba koncertów i 

spektakli 

Działalność naukowo-

badawcza 

➢ przygotowanie publikacji do periodyku 

muzealnego, 

➢ kontynuacja cyklu Akademii w Muzeum, 

➢ kontynuacja cyklu „Książka o regionie”, 

➢ Realizacja nowego programu 

badawczego: opracowanie materiału 

zabytkowego z badań archeologicznych 

prowadzonych przy murach zamku wraz 

ze wstępną konserwacją 

➢ przygotowanie programu badań 

archeologicznych związanych z 

projektem rewitalizacji dziedzińca 

Zamkowego. 

• liczba wydawnictw, 

• liczba zorganizowanych 

wydarzeń, 

• liczba odbiorców 

wydarzeń 
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Inicjowanie działań 

związanych z ochroną i 

udostępnianiem 

dziedzictwa kulturowego 

miasta 

➢ przygotowanie propozycji dotyczących 

zagospodarowania międzymurza zamku, 

➢ przygotowanie propozycji dotyczących 

zagospodarowania udostępniania do 

celów turystycznych parku przy Zamku 

(Plac Zesłańców Sybiru), 

➢ opracowanie harmonogramu działań 

dotyczących rewitalizacji dziedzińca 

zamkowego- zgodnie z wydanymi 

zaleceniami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

• liczba opracowań i 

ekspertyz 

 

Perspektywa działań w roku 2022: 

➢ modernizacja wystawy z okazji 75-lecia Muzeum „Cenne-Bezcenne-Nieutracone”,  

➢ otwarcie wystawy czasowej ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku „Zdrowie 

i higiena w dawnym Gdańsku” 

➢ wdrożenie oferty warsztatów z kuchni średniowiecznej przy baszcie, jako element 

promocyjny do prezentowanej tam wystawy „ W średniowiecznej kuchni”, 

➢ uruchomienie Manufaktury Tkanin w piwnicy przy dawnym browarze w Kętrzynie. 

Utworzenie „Manufaktury tkanin” wraz z aranżacją ekspozycji poświęconej rzemiosłu 

tkackiemu i tradycji wzorniczej Warmii i Mazur. W pomieszczeniu piwnicy przy browarze 

prezentowane będą ręczne maszyny tkackie i krosna kilimowe, które posłużą do 

organizowania warsztatów tkackich oraz prezentacji dawnych technik tkackich. 

Manufaktura Tkanin, jako jedyne takie miejsce w Polsce, stanowić będzie kolejną atrakcję 

turystyczną miasta i regionu, 

➢ organizacja Europejskiej Nocy w Muzeum, Wernisaż wystawy „Masuren” (we współpracy 

z Muzeum Prus Wschodnich z Lüneburga) 

➢ organizacja Międzynarodowego Turnieju Bractw Rycerskich 

➢ wernisaż wystawy „Każdy krok zostawia ślad” ze zbiorów Muzeum Archeologicznego        

w Gdańsku 

➢ organizacja Jarmarku Średniowiecznego na Św. Jakuba w Kętrzynie, 

➢ organizacja spotkania pt” Masovia i jej autorzy”. Konferencja popularno-naukowa 

prezentująca literackie i naukowe dziedzictwo regionu 

➢ organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 

➢ uruchomienie cyklu letnich koncertów na dziedzińcu zamkowym. 

➢ Muzeum 

Przychody w roku 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie % 

Dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na 

działalność bieżącą i merytoryczną  
880 000,00 880 000,00 100,00 

Dochód ze sprzedaży biletów 40 000,00 22 558,10 56,40 

Przychody pozostałe:  40 000,00 61 213,70 153,08 

Przychody finansowe  0,00 18,26 - 

Razem: 960 000,00 963 790,06 100,39 
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Koszty w roku 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

Zużycie materiałów i energii  208 016,00 180 426,29 86,74 

Usługi obce  111 697,00 105 230,38 94,21 

Podatki i opłaty  6 000,00 5 982,15 99,70 

Wynagrodzenia  518 509,00 518 244,09 99,95 

Świadczenia na rzecz pracowników  114 708,00 114 562,53 99,87 

Pozostałe koszty  1 070,00 1 052,13 98,33 

Razem: 960 000,00 925 497,57 96,41 

 

 

8.4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  
Opracowanie :Katarzyna Kopeć Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie  

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie jest samorządową 

instytucją kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru 

samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora czyli Gminę Miejską 

Kętrzyn. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 

Olsztynie. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 

U. z 2019 r. poz.1479), ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1372 ze zm.), ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.194) oraz statutu jednostki (Uchwała Nr X/97/94 Rady Miasta 

Kętrzyn z dnia 28 grudnia 1994 r.). Głównym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz 

uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest 

gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. 

Z powodu narodowego lockdownu związanego z Covid 19 biblioteka musiała dostosować 

się do zdarzenia bez precedensu w najnowszej historii. Podobnie jak wszystkie biblioteki w kraju 

poddała się rygorom i obostrzeniom sanitarnym oraz całkowitemu zamknięciu w terminie: 03.03 

– 25.04. 2021(lockdown). 

W roku 2021 dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie i 

wypożyczonym urządzeniom, zdigitalizowano 612 obiektów w postaci powierzonych kronik, 

dokumentów, fotografii zgromadzonych w Dziale Dokumenty Życia Społecznego, które po 

uzupełnieniu o metadane docelowo wzbogacą kolekcję MBP w ramach Warmińsko-Mazurskiej 

Biblioteki Cyfrowej, dostępną dla wszystkich na stronie www.biblioteka.ketrzyn.pl – Kętrzyński w 

digitaliach. W prowadzonej od 2011 roku galerii za sprawą Covid 19 odbyła się jedynie 1 wystawa 

poprzedzona wernisażem. W wypożyczalni dla dorosłych działał punkt „książki mówionej”, 

obsługujący osoby z dysfunkcją wzroku. Biblioteka jest beneficjentem projektu „Wypożyczalnia 

odtwarzaczy cyfrowych książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niedowidzącym „LARIX” – na życzenie 

osób korzystających z czytaków, punkt został przeniesiony do Filii bibliotecznej nr 2 mieszczącej 

się przy ulicy Adama Mickiewicza 1 (Loża). W ramach Warmińsko Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej 

nasi czytelnicy mogli zapoznać się z zakupioną i opracowaną przez nas kolekcją 82 pozycji 

http://www.biblioteka.ketrzyn.pl/
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zdigitalizowanej twórczości patrona naszego miasta i biblioteki Wojciecha Kętrzyńskiego (ponad 

3 tysiące stron dokumentów). 
 

Rok 2021, to: 

1. Ponowne otwarcie Filii bibliotecznej nr 3 mieszczącej się przy ul. ul. Kazimierza Wielkiego 

12A w Kętrzyn.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Na wyremontowanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa priorytet 2 

infrastruktura bibliotek 2016-2020, klatce schodowej pojawił się ozdobny napis oraz 

replika medalionu nagrobnego patrona naszej biblioteki. 
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3. W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży stworzono "Bajkosferę" - strefę przyjazną dla 

najmłodszych z odpowiednim wyposażeniem. 

 

 

 

Czytelnicy i użytkownicy w okresie izolacji oczekiwali od nas nowości książkowych i rok 2021 

zamknięto wskaźnikiem 13,41 zakupionych książek na 100 mieszkańców. 

Pracownicy MBP w Kętrzynie włączyli się w miejski system pomocy seniorom, pełniąc 

dyżury telefoniczne mające na celu skomunikowanie seniorów z wolontariuszami organizującymi 

posiłki i zakupy. 

Formy pracy z czytelnikiem: 

➢ lekcje biblioteczne, 

➢ zajęcia biblioteczne (ferie, wakacje), 

➢ zajęcia biblioteczne w szkołach i przedszkolach, 

➢ wystawy nowości wydawniczych, 

➢ wystawy okolicznościowe, 

➢ przeglądy nowości wydawniczych, 

➢ kluby dyskusyjne, 

➢ konkursy 

➢ akcje czytelnicze. 

Działania podejmowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną kierowane do mieszkańców: 

➢ dwa spotkania autorskie,  

➢ jeden wernisaż (malarstwo), 

➢ dwanaście odsłon Konkursu Wiedzy o Literaturze Światowej, 

➢ sześć okolicznościowych wystaw, 

➢ bookcrossing, 

➢ „Dzień Babci i Dziadka w Bibliotece”, 

➢ Jasełka Bożonarodzeniowe, 

➢ ferie zimowe, 

➢ Narodowe czytanie, 

➢ 10 spotkań z najmłodszymi czytelnikami „Biblioteka w przedszkolu”, 

➢ 10 lekcji bibliotecznych. 
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Imprezy i uczestnicy w latach 2019-2021 

 
2019 2020 2021 

Liczba imprez 57 55 49 

Liczba uczestników 3 254 1 955 1 234 

 

Użytkownicy biblioteki 
 

2019 2020 2021 

Ilość zarejestrowanych czytelników 4 506 3 914 4 250 

Bibliotekę odwiedziło: 52 005 30 186 27 550 

Wypożyczając: 97 789 70 108 57 689 

Spadek ilości uczestników imprez oraz ilości wypożyczających książki w roku 2021 

spowodowany był pandemią, ograniczeniami epidemicznymi oraz faktem że Filia nr 3 była 

nieczynna w I kwartale. 
 

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia  
 

2019 2020 2021 

Księgozbiór  74 905 wol. 74 559 wol. 78 226 wol. 

 

 

Zakup nowości książkowych 

 
2019 2020 2021 

Zakupy ogółem: 

w tym: 
3 240 wol. 3 310 wol. 3 599 wol. 

Literatura dla dzieci i młodzieży 669 wol. 854 wol. 962 wol. 

Literatura piękna 1 958 wol. 2 074 wol. 2069 wol. 

Literatura popularnonaukowa 613 wol. 379 wol. 568 wol. 

 

Czytelnicy mają do dyspozycji bazy danych zgromadzonych w katalogu elektronicznym w 

systemie bibliotecznym MAK+, dostępnym na stronie internetowej biblioteki 

(www.biblioteka.ketrzyn.pl).  

Biblioteka promuje swą działalność, współpracując z lokalnymi mediami oraz na portalach 

społecznościowych. 

Wskaźnik wypożyczeń na jednego mieszkańca wynosi 2,2 wolumina. 

Zaobserwowany spadki spowodowane są pandemią, ograniczeniami epidemicznymi oraz faktem 

że Filia nr 3 była nieczynna w I kwartale. 

http://www.biblioteka.ketrzyn.pl/
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Projekty: 

➢ „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Miejska Biblioteka 

Publiczna im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w latach wcześniejszych, przystępowała do 

realizacji programu: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w 2021 

roku przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025”. Uzyskała kwotę dotacji w wysokości 24 200 PLN. Celem programu realizowanego 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmocnienie aktywności 

czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych 

publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. W roku 2021 nasza 

biblioteka z tych środków zakupiła 1064 pozycje.  

➢ „Mała Książka – Wielki Człowiek”. MBP realizuje projekt Instytutu Książki „Mała Książka 

– Wielki Człowiek” – kierowanego do trzyletnich czytelników biblioteki i ich rodziców. 

 

Przychody w roku 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie % 

Dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na 

działalność bieżącą i merytoryczną  
750 000,00 706 670,72 94,22 

Dotacja z Biblioteki Narodowej 24 200,00 24 200,00 100,00 

Przychody pozostałe:  3 818,00 7 863,82 205,97 

Przychody finansowe  0,00 14,34 - 

Razem: 778 018,00 738 748,88 94,95 

 

Koszty w roku 2021 /PLN/ 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

Zużycie materiałów i energii  188 253,31 188 055,18 99,89 

Usługi obce  36 134,24 36 109,00 99,93 

Podatki i opłaty  4 008,00 4 007,32 99,98 

Wynagrodzenia  434 647,86 414 537,73 95,37 

Świadczenia na rzecz pracowników  95 214,69 95 210,74 100,00 

Pozostałe koszty  844,00 843,60 99,95 

Amortyzacja  18 915,90 18 915,90 100,00 

Razem: 778 018,00 757 679,47 97,39 

 

8.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie  
Opracowanie: Katarzyna Kopeć - Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kętrzynie 
 

Celem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie jest realizacja zadań z 

zakresu sportu, rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz 

obiektów także urządzeń sportowych. W 2021 roku do administrowania objęto dwa nowe obiekty 

sportowe, w związku z powyższym Ośrodek zarządza następującymi obiektami znajdującymi się 

na obszarze swej działalności: 
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➢ Obiekt sportowy (basen) przy ulicy Szpitalnej 1 

➢ Obiekt sportowy (hala) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A wraz z pełnowymiarowym 

boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej oraz boiskiem wielofunkcyjnym 

➢ Obiekt sportowy (hala) przy ulicy Stanisława Moniuszki 1 

➢ Obiekt sportowy (lodowisko) przy ulicy Michała Kajki 2 

➢ Obiekt sportowy (park rozrywki) przy ulicy Poznańskiej 

➢ Obiekt sportowy (stadion) przy ulicy Bydgoskiej 20 

➢ Obiekt sportowy (pumptrack) przy ulicy Wierzbowej 

➢ Obiekt sportowy (street workout) przy ulicy Wierzbowej 

 

Priorytetowe dyscypliny sportu szkolnego i kwalifikowanego w mieście Kętrzynie: 

➢ Bilard – SEVEN Kętrzyn 

➢ Boks – LKS „Niedźwiedź” Kętrzyn 

➢ Jazda na rolkach - „Blue Bear” Kętrzyn 

➢ Koszykówka – UKS „Olimp” Kętrzyn 

➢ Piłka nożna – KKS „Granica” Kętrzyn, „Soccer” Kętrzyn 

➢ Piłka ręczna – MKS MOSIR Kętrzyn, UKS „Zryw” Kętrzyn 

➢ Piłka siatkowa – MKS MOSIR Kętrzyn, UKS „Bad-Max” 

➢ Szachy – „Hetman-Pionier” Kętrzyn 

➢ Taekwondo olimpijskie – KKT „Tygrys” 

➢ Tenis stołowy – UKS „Olimp” Kętrzyn 

➢ Zapasy – UKS „Olimp” Kętrzyn 

➢ Żeglarstwo – KKŻ „Kaper” 

➢ Lekkoatletyka – Fundacja Drużyna ML 

➢ Kettlebell – „Giria” Kętrzyn 

Najważniejsze imprezy i wydarzenia sportowe o zasięgu ogólnopolskim w 2021 roku, których 

organizatorem lub współorganizatorem był ośrodek: 

➢ XII Memoriał Adama Dydzińskiego w Piłce Nożnej – 13.02.2021 

➢ Ogólnopolski Turniej Bokserski – 20.02.2021 

➢ Wojewódzki turniej eliminacyjny Rzucanki – 13.06.2021 

➢ Grand Prix of Poland Brześć Słomka Ptysiowa Pol-Tour 10 bil – 26-27.06.2021 

➢ Mistrzostwa w Karambol 3 bandy 26-27.06.2021 

➢ Mistrzostwa Polski Freestyle Slalom 2021 – 10-12.09.2021 

➢ IV Memoriał Jerzego Polkowskiego w Piłce Siatkowej – 25.09.2021 

➢ VII Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych – 07.10.2021 

➢ Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn – 30-31.10.2021 

➢ Mistrzostwa Warmii i Mazur w Bilard z okazji Dnia Niepodległości – 11.11.2021 

➢ Weekend z Mistrzem – Marcin Możdżonek – 19-20.11.2021 

➢ Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Kinder Joy of moving – 18-19.12.2021 

Wydarzenia sportowe i rekreacyjne organizowane w mieście Kętrzyn przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Kętrzynie wspólnie z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku: 

➢ XII Memoriał Adama Dydzińskiego w Piłce Nożnej – 13.02.2021 – KKS „Granica” 

➢ Ogólnopolski Turniej Bokserski – 20.02.2021 – LKS „Niedźwiedź” 

➢ Wojewódzki Turniej Eliminacyjny Rzucanki – 13.06.2021 – UKS „BAD-MAX” 

➢ Grand Prix of Poland Brześć Słomka Ptysiowa Pol-Tour 10 bil – 26/27.06.2021 – SKB 

SEVEN 
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➢ Mistrzostwa w Karambol 3 Bandy 26/27.06.2021 – SKB SEVEN 

➢ Mistrzostwa Polski Freestyle Slalom 2021 – 10/12.09.2021 – UKS „BlueBear” 

➢ VII Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych – 07.10.2021 – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

➢ Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn – 30/31.10.2021 

– LKS „Niedźwiedź” 

➢ Mistrzostwa Warmii i Mazur w Bilard z Okazji Dnia Niepodległości – 11.11.2021 – SKB 

SEVEN 

➢ Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski Kinder Joy of Moving – 18/19.12.2021 – UKS 

„BAD MAX” 

➢ Kętrzyńska Liga Biegowa „Kętrzyński Kilometr” – 6 cykli – Fundacja Drużyna ML 

➢ Kętrzyńskie Sztafety Niepodległości – 11.11.2021 – Fundacja Drużyna ML 

Wydarzenia bilardowe w 2021 roku organizowane w bałtyckim centrum bilardowym: 

➢ Turniej open – 2 turnieje, 49 uczestników 

➢ II Polska Liga Bilardowa – 5 meczy, 50 uczestników 

➢ Grand Prix Polski Pol Tour – 1 turniej, 79 uczestnikó 

➢ Mistrzostwa w Karambol 3 bandy – 1 turniej, 12 uczestników 

Cykliczne rozgrywki ligowe kierowane do mieszkańców Kętrzyna 

➢ Kętrzyńska Liga Futsalu – 4 kolejki - około 140 uczestników 

➢ Letnia Kętrzyńska Liga Orlikowa – 6 kolejek - około 80 uczestników 

➢ Kętrzyńska Liga Biegowa „Kętrzyński Kilometr” – 6 cykli - około 500 uczestników 

➢ Turnieje siatkówki plażowej pań, panów i miksty – 4 turnieje – około 100 uczestników 

➢ Turnieje bilardowe dla osób niepełnosprawnych – 4 turnieje – około 80 uczestników 

➢ Sztafety lekkoatletyczne Dni Kętrzyna – 1 impreza – około 60 uczestników 

➢ Kętrzyńskie Sztafety Niepodległości – 1 impreza – około 60 uczestników 

➢ Jesienne Sztafety Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych – 2 imprezy – 120 uczestników 

➢ Kętrzyński Piknik Sportowy – 1 impreza – 500 uczestników 

 

Wydarzenia sportowe o zasięgu lokalnym 

W 2021 roku odbyło się 28 imprez sportowych na terenie obiektów administrowanych  

przez Ośrodek, przy współorganizacji klubów sportowych, dedykowane dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. W sportowych wydarzeniach uczestniczyło około 1000 osób. 

 

Sport dzieci i młodzieży w ramach rywalizacji warmińsko-mazurskiego szkolnego związku 

sportowego. 

Ośrodek był organizatorem rozgrywek szczebla miejskiego, powiatowego, półfinałów i 

finałów w ramach rywalizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej Warmińsko-Mazurskiego 

Szkolnego Związku Sportowego. Dotyczyło to rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki 

ręcznej, siatkówki plażowej. 

➢ Półfinał I w piłce siatkowej dziewcząt – 07.06.2021  

➢ Finał wojewódzki w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców – 15.06.2021 

➢ Finał wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt – 16.06.2021 

➢ Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt – 01.10.2021 

➢ Półfinał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt – 01.10.2021 

➢ Półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców – 05.10.2021 

➢ Finał powiatowy w piłce nożnej chłopców – 5-6.10.2021 
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➢ Finał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców – 5.10.2021 

➢ Finał wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt „4” – 11.10.2021 

➢ Finał rejonowy w piłce nożnej chłopców – 20.10.2021 

➢ Finał rejonowy w piłce ręcznej dziewcząt - 09.11.2021 

➢ Finał rejonowy w piłce ręcznej dziewcząt – 17.11.2021 

➢ Finał powiatowy w halowa piłkę nożną – 25-26.11.2021 

➢ Półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców – 10.12.2021 

➢ Finał rejonowy w halową piłkę nożną – 14.12.2021. 

We wszystkich rozgrywkach udział wzięło około 600 dzieci i młodzieży. 

 

Obsługa i zabezpieczenie rozgrywek ligowych drużyn kętrzyńskich klubów 

➢ Czwarta liga piłki nożnej mężczyzn - 31 meczów 

➢ Rozgrywki piłki nożnej – skrzat, żak x 2 grupy, orlik x 2 grupy, młodzik x 2 grupy, 

trampkarz, junior młodszy, 60 meczów 

➢ Rozgrywki piłki ręcznej chłopców młodzik– 4 turnieje 

➢ Rozgrywki piłki siatkowej młodziczki – 6 turniejów 

 

Obsługa i zabezpieczenie treningów: 

➢ Boks - 187 jednostek treningowych 

➢ Jazda na rolkach - 108 jednostek treningowych 

➢ Piłka nożna – 792 jednostki treningowe 

➢ Piłka nożna senior -132 jednostki treningowe 

➢ Piłka siatkowa - 220 jednostek treningowych 

➢ Taekwondo - 180 jednostek treningowych 

 

Korzystający z obiektów sportowych administrowanych przez miejski ośrodek sportu i rekreacji 

w 2021 roku w liczbach: 

➢ Obiekt sportowy (basen) przy ulicy Szpitalnej 1 – wejścia na basen, 12 649 osób 

➢ Obiekt sportowy (hala) przy ulicy Stanisława Moniuszki 1 – wejścia na siłownię, fitness, 

saunę, 4297 wejść 

➢ Obiekt sportowy (hala) przy ulicy Kazimierza Wielkiego 12 A – wejścia na siłownię - 102, 

wejścia związane z wynajmem hal sportowych-108 

➢ Obiekt sportowy (stadion) przy ulicy Bydgoskiej 20 – 26 115 osób 

 

Ponadto część zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są Burmistrza 

Miasta Kętrzyna:  

 

Program Lokalny Animator Sportu 

Celem Projektu „Lokalny Animator Sportu” jest upowszechnianie aktywności fizycznej  

i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach 

zadań realizowanych przez Ministra Sportu. Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów 

sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 

2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. W Kętrzynie zajęcia prowadzone 

były na boiskach typu ,,Orlik" przy Sp Nr 1, 3 i 4. Na boiskach zatrudnionych było 4 animatorów: 
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po jednym animatorze przy SP 1 i SP 4 oraz dwóch animatorów przy SP 3. W 2021 roku koszt 

zatrudnienia animatorów wyniósł 32.720,98 PLN. 

 

Stypendia i nagrody sportowe  

Przyznawane są na podstawie Uchwały Nr LIV/318/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 

pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych 

zawodnikom, instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej.  

W roku 2021 Burmistrz Miasta Kętrzyn przyznał: 

➢ 2 nagrody dla zawodników, 

➢ 7 nagród dla trenerów i instruktorów  

Stypendium sportowe otrzymało 16 zawodników, w tym: 

➢ 14 uprawiających indywidualną dyscyplinę sportową. 

➢ 2 uprawiających zespołową dyscyplinę sportową 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ORAZ KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 
Opracowanie: Karina Pac – Inspektor w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej 

 

Działalność promocyjna Gminy Miejskiej Kętrzyn ukierunkowana jest na prezentowanie 

dorobku i walorów miasta, udostępnianie i upowszechnianie informacji na rzecz społeczności 

mieszkańców i lokalnych instytucji oraz promocję wszystkich wydarzeń organizowanych przez 

Gminę Miejską Kętrzyn.  

Promocja miasta i komunikacja społeczna odbywały się w roku 2021 głównie za 

pośrednictwem mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja) i internetu. Odbyło się też szereg 

wydarzeń o charakterze ponadlokalnym. Działania promocyjne w 2021 r. koncentrowały się 

głównie na promowaniu wydarzeń kulturalnych, sportowych czy społecznych, promocji walorów 

turystycznych, kulturowych i historycznych gminy oraz realizacji przedsięwzięć kulturalno-

promocyjnych. 

 

Internet  

Profil Miasta Kętrzyn na Facebook'u obserwują 10 909 osoby. W 2021 roku przybyło 889 

obserwujących. Opublikowano 666 wpisów, co daje średnio ponad 12 wpisów tygodniowo. W 

roku poprzednim liczba tygodniowa była niższa o 1 post. Na profilu miasta Kętrzyn regularnie 

umieszczane były informacje oraz relacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, sportowych i 

rozrywkowych organizowanych przez Urząd Miasta oraz Jednostki mu podległe. Zamieszczano 

tam informacje dotyczące działań na rzecz mieszkańców i miasta. Informowano mieszkańców o 

nadchodzących oraz realizowanych inwestycjach. Strona FB służyła również do przekazywania 

życzeń Burmistrza skierowanych do lokalnej społeczności. Za pośrednictwem profilu 

społecznościowego na bieżąco prowadzona była także korespondencja z mieszkańcami miasta. 

Liczba odbiorców postów w roku 2021 wynosiła 304 tysiące, zaś w 2020 454 tysiące, co daje 

spadek o 17,7%. Przyczyną może być fakt, że rok 2020 był rokiem początku pandemii, gdzie 

odbiorcy szukali informacji dotyczących COVID właśnie na FB. W roku 2021 posty miasta 

skomentowano 5 438 razy, udostępniono 6 238. Reakcji na wstawiane posty było 39.208. 

Porównując wyniki do roku 2020 zauważamy, iż obecnie odbiorcy chętniej reagują na posty, 

wyrażając swoje zadowolenie względem tychże działań.  

Najwięcej odbiorców profil Miasta Kętrzyn ma w Kętrzynie (4581 stałych odbiorców), w Olsztynie 

(534), Warszawie (370), Gdańsku (294) i Gminie Kętrzyn (250). Odbiorcy mieszkają też za 
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granicą - Wielka Brytania (327) i Niemcy (349). Stronę głównie obserwują kobiety w wieku 25-

44 lat.  

 

 

Internet dla wielu osób jest jednym z pierwszych oraz głównych źródeł informacji. Dzięki stronie 

miasta na Facebook'u szybko, także na żywo, informowano o decyzjach kętrzyńskiego 

magistratu, planowanych, ważnych wydarzeniach miejskich, czy covidowych obostrzeniach. 

Założono także profil Miasta Kętrzyn na Twitterze, gdzie umieszczono 104 wpisy dotyczące 

najważniejszych działań oraz życzenia Burmistrza Kętrzyna.  

Zorganizowano briefingi i konferencje prasowe, na bieżąco przygotowywano plakaty 

informacyjno – promocyjne dotyczące wszystkich ważnych tematów związanych z działalnością 

Gminy Miejskiej Kętrzyn. Rozbudowano także stronę miasta o specjalne zakładki dotyczące 

szczepień.  

 

Materiały w formie video miały średnią oglądalność 3,9 tys. wyświetleń. Dotyczyły one 

podsumowania wydarzeń organizowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn, promocji miasta o 

zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz komunikowania w sprawach istotnych. Nagranie z 

koncertu legendarnej grupy „VOX” miało 60 tysięcy wyświetleń, a podsumowanie Wielkiej Trasy 

Śniadaniowej Radia Zet 5,7 tys. wyświetleń.  

W lipcu promowano Miasto Kętrzyn ustawiając stoisko, podczas Ogólnopolskiego Święta Gęsi w 

Iławie, gdzie samorządowcy gotowali pod okiem Karola Okrasy i Aleksandry Juszkiewicz. 

Wydarzenie było transmitowane na terenie Miasta Iławy oraz w telewizji KTK. 

 

Z początkiem roku zorganizowano internetową kampanią informacyjno – promocyjną dotyczącą 

szczepień przeciwko COVID 19, której celem była promocja zdrowia i zachęcenie mieszkańców 

do szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2. Na stronie oraz Facebook’u Miasta Kętrzyn 

cyklicznie pojawiały się plakaty informujące o sposobach rejestracji na szczepienia, lokalizacjach 

punktów szczepień, w tym także mobilnych – ustawianych na wydarzeniach miejskich oraz 

możliwościach przyjęcia szczepionek. W listopadzie został nagrany spot promujący szczepienia, 

który został opublikowany na FB oraz emitowany był w lokalnej telewizji. 
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Na FB oraz stronie pojawiła się także wieloetapowa kampania informacyjno – promocyjna 

dotycząca budżetu obywatelskiego. Informowano mieszkańców o każdym etapie, tj. terminie 

składania wniosków, zaakceptowanych projektach. Wyniki głosowania zakomunikowano podczas 

briefingu prasowego relacjonowanego na żywo na FB Miasta. 

Zorganizowano cykliczne Q&A Burmistrza Kętrzyna, w którym mieszkańcy zadawali pytania w 

istotnych dla siebie kwestiach dotyczących zarządzania miastem.  

  

Media tradycyjne 

Za pomocą mediów lokalnych informowano na bieżąco o planowanych i realizowanych 

inwestycjach, a także o wydarzeniach mających miejsce na terenie Miasta Kętrzyn. Rozesłano 

65 komunikatów prasowych do mediów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Część informacji 

pojawiała się w mediach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Piknik rodzinny pn. 

„Pokowidowy rozruch”, mszę ekumeniczną z beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, a także 

konferencję prasową z udziałem Posła na Sejm Michała Wypija w sprawie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej relacjonowały TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn i Radio Plus. We wrześniu na antenie 

Radia Zet na żywo prosto z Kętrzyna relacjonowana była “Wielka Trasa Śniadaniowa”. Na 

wspólnym śniadaniu spotkało się wielu mieszkańców oraz przyjezdnych. Powstał film 

promocyjny z tego wydarzenia, który obejrzało tysiące osób. 

 

Dwanaście razy w ciągu roku ukazała się gazeta w formie papierowej, pn.: „Wiadomości Lokalne”, 

o nakładzie 23500 egzemplarzy, które trafiły bezpośrednio do skrzynek mieszkańców.  

Artykuły przedstawiały działalność samorządu Miasta Kętrzyn w dziedzinach związanych               z 

promocją gospodarczą, turystyką, dziedzictwem kulturowym, sportem, innowacjami.  

 

Na łamach „Gazety Olsztyńskiej” wydano informator Urzędu Miasta Kętrzyn. Znalazły się tam 

najważniejsze telefony, do Urzędu Miasta, Kętrzyńskiej Straży Miejskiej, Infolinia dla Seniora oraz 

informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta Kętrzyn. Nakład wynosił 3000 egz. 

(dystrybucja - insert do "Gazety w Kętrzynie" Kuriera Mrągowskiego" + 1000 szt. dodruku, które 

trafiło do placówek użyteczności publiczne)j. 

 

W dniu 12 grudnia 2021 roku gościliśmy w naszym mieście oraz na terenie Powiatu 

Kętrzyńskiego ekipę programu TVP Polonia, realizującą program „Fajna Polska”. Gościem 

programu był także Burmistrz Ryszard Henryk Niedziółka. Emisja programu na cały świat odbyła 

się w styczniu 2022r. 
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Zorganizowano konferencje prasowe: 

Przeprowadzono konferencje prasowych z udziałem Burmistrza Kętrzyna, a także konferencje 

dotyczące miejskich wydarzeń. W briefingach uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm Paweł Papke, 

Poseł na Sejm Michał Wypij, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pan Gustaw 

Marek Brzezin, Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego Marcin Kuchciński, czy Członek Zarządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego Jolanta Piotrowska.  

        
 

         
 

Najważniejsze wydarzenia 

Przygotowano i relacjonowano obchody uroczystości miejskich i o charakterze patriotycznym. 

Niestety część z nich musiała być kameralna, w gronie ograniczonym do minimum. Uroczystości 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp.  Data Wydarzenie 

1. 15 stycznia 2021 103. rocznica śmierci W. Kętrzyńskiego  

2. 18 stycznia 2021 Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach 

 3. 10 lutego 2021 Dzień Sybiraka, rocznica pierwszej zsyłki Polaków na Syberię  

4. 14 lutego 2021 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej  

5. 2 kwietnia 2021 16. rocznica śmierci Jana Pawła II 

6. 1 marca 2021 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

7. 14 marca 2021 Zbiórka charytatywna na rzecz Ks. Andrzeja Preussa 

8. 10 kwietnia 2021 81. rocznica zbrodni katyńskiej i 10. rocznica katastrofy smoleńskiej  

9. 3 maja 2021 Święto Konstytucji 3 Maja  

10. 25 maja 2021 50-lecie pożycia małżeńskiego Mieszkańców Kętrzyna 
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11. 30 maja 2021 
Kętrzyński Dzień Dziecka – Rodzinny Piknik Integracyjno Sportowo- 

Profilaktyczny 

12. 24-27 czerwca 2021 Dni Kętrzyna 

13. 28 czerwca 2021 

Konferencja naukowa wieńcząca projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa 

kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego 

otoczeniem” 

14. 3 lipca 2021 Koncert Katarzyny Stankiewicz 

15. 10 lipca 2021 Koncert Grupy VOX 

16. 11 lipca 2021 183. rocznica urodzin W. Kętrzyńskiego 

17. 11 lipca2021 78. rocznica Zbrodni Wołyńskiej 

18. 18 lipca 2021 
Promocja Miasta Kętrzyn podczas Święta Gęsi w Iławie z udziałem Karola 

Okrasy 

19. 25 lipca 2021 Otwarcie kętrzyńskiego zamku 

20. 1 sierpnia 2021 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  

21. 15 sierpnia 2021 101. rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego  

22. 27 sierpnia 2021 Muzyczne zakończenie kętrzyńskiego lata - koncert Pawła Domagały 

23. 1 września 2021 82. rocznica wybuchu II wojny światowej  

24. 4 września 2021 Piknik Rodzinny inaugurujący projekt „Krokiet i Lama” 

25. 7 września 2021 Wielka Trasa śniadaniowa Radia Zet 

26. 12 września 2021 
Uroczystości związane z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego i 

matki Elżbiety Czackiej. 

27. 16 września 2021 Gala Osobowości 

28. 17 września 2021 82. rocznica agresji ZSSR na Polskę  

29. 17 września 2021 Dzień Sybiraka 

30. 17 września 2021 100. urodziny Kętrzynianki 

31. 14 października 2021 Dzień Edukacji Narodowej 

32. 27 października 2021 50-lecie pożycia małżeńskiego Mieszkańców Kętrzyna 

33. 6 listopada 2021 Dzień Seniora 

34. 11 listopada 2021 
Święto odzyskania niepodległości przez Polskę i 663. Rocznica nadania 

praw Miejskich Kętrzynowi  

35. 19 listopada 2021 Trening z Marcinem Moźdżonkiem 

36. 27 listopada 2021 Rodzinny Bal Przebierańców 

37. 4 grudnia 2021 Rodzinne Mikołajki 

38. 9 grudnia 2021 50-lecie pożycia małżeńskiego Mieszkańców Kętrzyna 

39. 13 grudnia2021 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce-  

40. 19 grudnia 2021 
Spotkanie Bożonarodzeniowe z mieszkańcami z udziałem Burmistrza 

Miasta  
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Niektóre święta o charakterze miejskim lub patriotycznym ograniczono do publikacji on-line. Wydarzenia 

przedstawiono w poniższej tabeli:  

Lp.  Data Wydarzenie 

1. 2 kwietnia 2021 Rocznica śmierci Jana Pawła II 

2. 13 kwietnia 2021 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

3. 1 maja 2021 17. rocznica wstąpienia Polski do UE  

4. 2 maja 2021 Święto Flagi 

5. 8 maja 2021 76 – lecie zakończenia II wojny światowej w Europie 

6 18 maja 2021 101. rocznica urodzin Jana Pawła II 

7. 27 maja 2021 Dzień Samorządu Terytorialnego 

8. 4 czerwca 2021 32. rocznica częściowo wolnych wyborów 

9. 14 października 2021 Dzień Edukacji Narodowej 

 

 

Współpraca międzynarodowa 

Działania związane ze współpracą z miastami zagranicznymi skupiły się na utrzymaniu                  i 

rozwijaniu dotychczas zawartych porozumień partnerskich z 4 miastami: Zlate Hory (Czechy), 

Wesel (Niemcy), Włodzimierz Wołyński (Ukraina), Svetly (Rosja). 

Współpraca Kętrzyna z niemieckim Wesel została zapoczątkowana 1990 r. Umowa partnerska 

została podpisana jednak dopiero w roku 2002, z czeskim miastem Zlate Hory zaś w 1999 r., 

umowę partnerską z Włodzimierzem Wołyńskim podpisano w 2004 r., natomiast z miastem 

Svetly w roku 2005. Miasto partnerskie w Ukrainie, 15 grudnia 2021 roku decyzją Rady 

Najwyższej Ukrainy, powróciło do historycznej nazwy miasta pozbawionej członu 

rozróżniającego „Wołyński” i obecnie nosi nazwę Włodzimierz.  

Współpraca „Miast Partnerskich" jest istotnym elementem integrującym społeczeństwa 

europejskie. Porozumienia umożliwiają współpracę w zakresie oświaty, kultury, sportu, turystyki, 

ochrony środowiska i życia gospodarczego, a także wymianę doświadczeń w zakresie 

funkcjonowania administracji samorządowej. Dzięki kontaktom możliwe staje się podejmowanie 

wielu wspólnych inicjatyw, a przede wszystkim poznania zwyczajów i kultury innych państw 

europejskich.  

Współpraca z Miastami Partnerskimi w roku 2021 ze względu na trwającą pandemię 

koronawirusa przebiegała w sposób korespondencyjny. Obostrzenia i realne ryzyko zakażenia 

COVID-19 uniemożliwiały podróżowanie, a organizowanie wizyt delegacji miast partnerskich było 
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ryzykowne, z tego względu zarówno Miasto Kętrzyn jak i Miasta Partnerskie nie decydowały się 

na takie przedsięwzięcia. 

 Ze względu na brak możliwości spotkań i wspólnego celebrowania obchodów Święta 

Miasta Włodzimierza przekazano Merowi Miasta Panu Palonka Igor Anatolijowiczowi oficjalny 

list, składając życzenia i dziękując za długoletnią współpracę. 

 We wrześniu 2021 roku Burmistrz Miasta Kętrzyn otrzymał zaproszenie od Pani 

Burmistrz Ulrike Westkamp z Miasta Partnerskiego Wesel na zaplanowane uroczystości z okazji 

XX-lecia naszego partnerstwa. Wyrażono chęć udziału i przesłano pismo wyrażające nadzieję, że 

sytuacja pandemii nie zakłóci wspólnych planów.  

 Wymiana korespondencji odbyła się również z Panią Liną Wemhoff przewodniczącą 

polsko-niemieckiej Organizacji Młodzieżowej DPJW i Stowarzyszenia partnerskiego Wesel-

Kętrzyn PVE Wesel-Kętrzyn, mającej na celu utrzymywanie przyjaźni i kontaktów między 

miastami. Listy dotyczyły planowanych jubileuszy 30-lecia wymiany uczniów i nadziei na to, że 

wkrótce te tymczasowo wstrzymane ze względu na pandemię działania, będą mogły ruszyć 

ponownie.  

 Kontakty z Włodarzami Miast Partnerskich odbywały się zarówno listownie, mailowo jak 

i telefonicznie. Otrzymano i przekazano również tradycyjne życzenia noworoczne i świąteczne. 

 

 

 

X. GOSPODARKA PRZESTRZENNA  
Opracowanie: Katarzyna Jezierska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 
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10.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kętrzyn 
Opracowanie: Katarzyna Jezierska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn 

zostało przyjęte Uchwałą Nr XV/96/99 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 27 października 1999 r. 

Studium określa kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – przestrzennego na obszarze miasta. 

Pełni ono funkcję dokumentu koordynującego, którego ustalenia stanowią kluczową rolę             w 

opracowaniu dokumentów planistycznych w gminach. Dodatkowo przyczynia się do promocji 

miasta, ponieważ jego zapisy stanowią informację zarówno o tym co gmina posiada, jak i jakie 

są jej plany odnośnie prowadzenia polityki rozwoju przestrzennego.  

W Gminie Miejskiej Kętrzyn od lat zauważa się potrzebę aktualizacji obowiązującego studium. 

Pozwoliłoby to na zwiększenie możliwości rozwoju miasta Kętrzyna oraz „uwolnienie” nowych 

terenów inwestycyjnych, m. in. przy ul. Bydgoskiej, czy Ogrodowej stanowiących obecnie tereny 

rolne.  

Dnia 29 maja 2014 r. Rada Miejska w Kętrzynie podjęła Uchwałę Nr LXV/412/14 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kętrzyn. Uchwała przewiduje kompleksową zmianę studium w pełnym 

zakresie na całym obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

We wrześniu 2021 r. przystąpiono do opracowania projektu zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w pełnym zakresie na całym 

obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn w jej granicach administracyjnych oraz rozpoczęto procedurę 

uchwalenia zmiany studium. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Obecnie na obszarze miasta Kętrzyna obowiązują 22 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które szczegółowo określają kierunki i zasady rozwoju miasta. Gmina Miejska 

Kętrzyn posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

o powierzchni ok. 820 ha co stanowi ok. 80 % powierzchni miasta Kętrzyna.  

Opracowanie nowych planów miejscowych lub ich zmiana jest w pełni uzasadniona, celem 

ułatwienia inwestowania na obszarze miasta oraz kształtowania jego rozwoju przestrzennego.  

W dniu 28 października 2021 r. Rada Miejska w Kętrzynie Uchwałą nr XLIV/313/2021 przyjęła 

miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale między Placem 

Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i Zieloną w Kętrzynie – etap 1 (Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 5277). 
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Zasięg obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Kętrzyn:
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Numery miejscowych planów wskazane na powyższym rysunku odpowiadają numerom  

z poniższej tabeli: 

Nr na 

mapie 
Nazwa planu Uchwała 

1. 
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu m. Kętrzyn przy ul. Bydgoskiej 

Uchwała nr XV/97/99 

 z dnia 27.10.1999r. 

2. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. 

Kętrzyn terenów w rejonie ulic Poznańskiej, Klonowej, Świerkowej i 

Mazurskiej oznaczonych w planie symbolem „A” 

Uchwała nr XVI/111/99  

z dnia 24.11.1999r. 

3. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Jagiełły, Królowej Jadwigi, J. 

Dąbrowskiego i Kazimierza Wielkiego oznaczonych w planie symbolem „B” 

Uchwała nr XVI/112/99  

z dnia 24.11.1999r. 

 

4. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn terenu w rejonie ul. Asnyka, ul. Traugutta, ul. Sikorskiego, Pl. J. 

Piłsudskiego, ul. Kajki, ul. Kościuszki oraz Jeziorka Miejskiego oznaczonego 

w planie symbolem „C” (częściowo zmieniony)  

Uchwała nr XVII/129/99 

z dnia 29.12.1999r. 

 

5. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn terenu w rejonie ulicy Mazowieckiej oznaczonego w planie 

symbolem „D” 

Uchwała nr XVI/113/99  

z dnia 24.11.1999r. 

 

6. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn terenów w rejonie ulic Limanowskiego, Kolejowej i Dworcowej 

oznaczonych w planie symbolem „E” 

Uchwała nr XVI/114/99  

z dnia 24.11.1999r. 

7. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn terenu w rejonie ulic Limanowskiego i Sadowej oznaczonego w 

planie symbolem „F” (częściowo zmieniony) 

Uchwała nr XVI/115/99  

z dnia 24.11.1999r. 

8. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn terenu w rejonie ulicy Bałtyckiej oznaczonego w planie 

symbolem „G” 

Uchwała nr XVIII/187/00  

z dnia 20.09.2000r. 

9. 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

m. Kętrzyn w kwartale ulic Sikorskiego, Wojska Polskiego, Kołobrzeskiej i 

Miejskiej oraz w obrębie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego 

Uchwała nr 

XXVIII/188/2000 z dnia 

20.09.2000r. 

10. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w 

rejonie ulic Bałtyckiej, Szpitalnej, Marii Skłodowskiej-Curie, Wł. Jagiełły, 

Rynkowej i granicy administracyjnej Miasta Kętrzyn (zmieniony dwa razy) 

Uchwała nr XXXIV/232/04  

z dnia 28.10.2004r. 

 

11. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w 

rejonie ulic Ogrodowej, Chopina, Dworcowej, Kraszewskiego i granicy 

administracyjnej Miasta Kętrzyn 

Uchwała nr XXXVII/240/04  

z dnia 25.11.2004r. 

 

12. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w 

rejonie ulic Wł. Jagiełły, Rynkowej, granicy administracyjnej Miasta 

Kętrzyn, Łąkowej, Rataja, Gen. Wł. Sikorskiego i Wojska Polskiego w 

Kętrzynie 

Uchwała nr LIII/335/05 

 z dnia 15.09.2005r. 

 

13. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w 

kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bydgoską, Chopina, rzeką 

Guber, Poznańską, Gdańską (od skrzyżowania z ul. Poznańską) i granicą 

adm. m. Kętrzyn (częściowo zmieniony) 

Uchwała nr LIII/336/05  

z dnia 15.09.2005r. 
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14. 

 

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w rejonie ulic Przemysłowa – Mazowiecka - Bałtycka i granica 

administracyjna Miasta Kętrzyn 

Uchwała nr XLIV/244/09  

z dnia 25.03.2009r. 

 

15. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w obszarach zlokalizowanych pomiędzy ulicami Chopina, rzeką 

Guber, Wileńską, Warmińską oraz zapleczem nieruchomości Zjazdowa 1 - 

15 w Kętrzynie 

Uchwała nr XV/80/11  

z dnia 29.09.2011r. 

 

16. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic: Poniatowskiego, Chrobrego, 

Kazimierza Wielkiego, Wierzbową, Łokietka, Jagiełły, Dolną oraz granicą 

administracyjną miasta Kętrzyn z wyłączeniem obszaru objętego planem 

miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr 

XVI/112/99 z dnia 24.11.1999 r. (częściowo zmieniony) 

Uchwała nr LIII/316/13 

z dnia 04.09.2013r. 

 

17. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w obszarze ograniczonym pasem ulic: Asnyka, Pocztową, 

Traugutta, Kaszubską wraz z terenem przy ul. Kaszubskiej 7 

Uchwała nr LXIV/405/14  

z dnia 29.04.2014r. 

 

18. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w obszarach przeznaczonych na realizację i utrzymanie usług, 

przemysłu i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i 

Rynkowej w Kętrzynie 

Uchwała nr LXV/413/14  

z dnia 29.05.2014r. 

 

19. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w 

obszarze ograniczonym pasem ulic Gen. Wł. Sikorskiego i Gdańską oraz 

granicą administracyjną miasta Kętrzyn  

Uchwała nr XIII/94/15  

z dnia 16.09.2015r. 

 

20. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w obszarze położonym w północnej części miasta przy ulicy 

Stefana Batorego i granicy administracyjnej miasta 

Uchwała nr XLV/266/17  

z dnia 30.11.2017r. 

 

21. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami M. Curie-

Skłodowskiej, M. Kajki, Pl. M.J. Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz 

Wojska Polskiego w Kętrzynie 

Uchwała nr LIX/353/18  

z dnia 29.10.2018r. 

 

22. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w 

kwartale między Placem Słowiańskim, ulicami Limanowskiego, Sadową i 

Zieloną w Kętrzynie – etap 1 

Uchwała Nr 

XLIV/313/2021 z dnia 

28.10.2021 r. 

 

Na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

inwestowanie odbywa się w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu. 

Poniższa tabela obrazuje liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji           

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w 2021 r. oraz latach poprzednich: 

Lp. Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

1. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 11 14 10 

2. 
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 
4 3 2 
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W 2021 r. wydano 170 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz 16 wypisów i wyrysów z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

10.2. Stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kętrzyn  
Opracowanie: Katarzyna Jezierska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 

 

Ogólna powierzchnia Gminy Miejskiej Kętrzyn to 1034 ha. Powierzchnia gruntów 

stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Miejskiej Kętrzyn (GMK) odpowiadająca 

wielkości posiadanego udziału w gruntach Gminy Miejskiej Kętrzyn (GMK), w tym grunty oddane 

użytkowanie wieczyste: 

W granicach GMK Poza granicami GMK 

Powierzchnia w ha 

384 

Powierzchnia w ha 

38 

Razem 

powierzchnia w ha 
422 

Stan na dzień 31.12.2021 r. 

 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Miejskiej Kętrzyn 

(GMK) odpowiadająca wielkości posiadanego udziału w gruntach Gminy Miejskiej Kętrzyn 

(GMK), z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: 

W granicach GMK Poza granicami GMK 

Powierzchnia w ha 

256 

Powierzchnia w ha 

36 

Razem 

powierzchnia w ha 
292 

Stan na dzień 31.12.2021 r. 

 

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn (GMK) oddanych            w 

użytkowanie wieczyste: 

W granicach GMK Poza granicami GMK 

Powierzchnia w ha 

127 

Powierzchnia w ha 

2 

Razem powierzchnia/ha/ 129 

Stan na dzień 31.12.2021r. 

 

Sposób zagospodarowania terenów Gminy Miejskiej Kętrzyn  

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha 

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kętrzyn 0,23 
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Powierzchnia działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn 

oddanych w trwały zarząd 
14,28 

Powierzchnia działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn 

oddanych w użytkowanie lub administrowanie 
14,70 

Powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w dzierżawę z 

przeznaczeniem na tereny zielone, uprawy warzywne i rolne, grunty 

wydzierżawiane podmiotom gospodarczym, grunty pod pawilonami 

handlowymi, pod garażami i budynkami gospodarczymi i inne na cele 

ogólnoużytkowe 

56,75 

Razem 85,96 

Stan na dzień 31.12.2021 r.  

 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn odbywa się na 

podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 r. ze zm.), zwanej 

dalej ugn oraz Uchwały Nr LVIII/438/98 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 1998r  

w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Miejskiej Kętrzyn (t. j. Dz.U. Woj. Warm.-Maz. z 2009r. poz. 190 ze zm). 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powierzchnia gruntów będących 

własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn podlegała następującym zmianom:  

Z gminnego zasobu nieruchomości ubyło z tytułu: 

• sprzedaży: 

➢ w trybie przetargowym grunt o łącznej powierzchni - 1,47 ha,  

➢ w trybie bezprzetargowym grunt o łącznej powierzchni - 0,17 ha, 

➢ w trybie przetargu sprzedaż lokali wraz z udziałem w gruncie o łącznej powierzchnia 

gruntu - 0,0047 ha, 

➢ sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie o łącznej 

powierzchni gruntu - 0,04 ha 

• przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, na mocy decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

w związku z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej grunt o łącznej powierzchni - 0,19 ha, 

• przekazanie gruntów na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu regulacji 

drogi wojewódzkiej o łącznej powierzchni - 0,06 ha, 

➢  umowy zamiany z Kętrzyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  

a następnie przeniesienie prawa własności nieruchomości aportem na rzecz Spółki SIM 

KZN-Północ gruntu o powierzchni – 0,5773 ha 

Do gminnego zasobu nieruchomości przybyły w wyniku nieodpłatnego przeniesienia prawa 

własności i przyjęcia darowizny, porozumienia i umowy sprzedaży tereny pod drogi o łącznej 

powierzchni - 1,17 ha. 

 

Nabywanie nieruchomości (pod drogi) w latach 2019-2021 

Rok Powierzchni a gruntów w ha 

2019 23,70 

2020 1,95 

2021 1,17 
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Gospodarowanie zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2021 odbywało się w oparciu o plan 

wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2019-2021. Poniżej prognoza 

udostępniania nieruchomości z zasobu i wykonanie na lata 2019-2021: 

  

Sposób udostępnienia 

nieruchomości 

 

Okres 
Prognoza Wykonanie Różnica 

Pow. /ha/ 

Sprzedaż nieruchomości 

2019 1 2,7 +1,7 

2020 1,5 1,2 -0,3 

2021 1,5 1,68 +0,18 

Dzierżawa nieruchomości 

2019 46 50,3 +4,3 

2020 48 54,42 +6,42 

2021 48 56,72 +8,72 

Użytkowanie wieczyste 

2019 153 132 -21 

2020 133 130 -3 

2021 133 129 -4 

Trwały zarząd 

2019 12 13,9 +1,9 

2020 12 14,29 +2,29 

2021 12 14,28 +2,28 

Użyczenie 

2019 - 0,29 +0,29 

2020 - 1,27 +1,27 

2021 - 1,74 +1.74 

 

W 2021 r. nastąpił wzrost zainteresowania nabywaniem gruntów komunalnych, większość 

działek stanowiących własność GMK przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu została 

zbyta. Rosnące ceny nieruchomości zachęcają do inwestowania środków finansowych  

w nieruchomości. 

Na przestrzeni lat 2019 - 2021 także widoczny jest wzrost zainteresowania mieszkańców 

miasta Kętrzyn dzierżawą gruntów. Zdecydowana większość gruntów dzierżawionych, bo ok. 

60% to tereny dzierżawione z przeznaczeniem pod uprawy warzywne, rolne i tereny zielone.  

W związku z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów         

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2040 ze zm.) oraz ujawniania tego prawa w księgach wieczystych  

na przestrzeni lat 2019-2021 ubyło gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, uprzednio 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

 W roku 2021 r. powierzchnia nieruchomości przekazanych w trwały zarząd utrzymywała się 

na takim samym poziomie. Trwały zarząd dotyczy nieruchomości przekazanych na rzecz 

miejskich szkół, przedszkoli, żłobków, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Grunty oddane  

w użyczenie dotyczą nieruchomości przekazanych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych 

tj. Muzeum im. W. Kętrzyńskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Kętrzyńskiego Centrum Kultury.  
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Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie nieruchomościami za lata 2019-2021  

Wpływy z tytułu opłat  
2019 

/PLN/ 

2020 

/PLN/ 

2021 

/PLN/ 

Użytkowanie wieczyste nieruchomości  303 498 255 389 292 094  

Przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 
55 562 55 308 34 931 

Trwały zarząd 464 10 746 14 132 

Dzierżawy 1 130 589 1 099 257      1 140 829 

 

Z porównania wynika, iż zmalały wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, a opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności utrzymały się na podobnym 

poziomie. Należy zwrócić uwagę, że w roku 2019 bonifikata od jednorazowej opłaty na podstawie 

uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r. wynosiła 98%, pod 

warunkiem wniesienia tej opłaty w 2019 r., zaś w roku 2020 na podstawie w/w Uchwały wynosiła 

50%, natomiast w 2021 r. 40%, pod warunkiem wniesienia tej opłaty w danym roku. W 2021 r. 

dokonano aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w obrębie 6 miasta Kętrzyn. Wzrost 

wpływu z opłat widoczny będzie w kolejnych latach tj.2022-2024. Jest to związane z tym, że  

w sytuacji, gdy zaktualizowana wysokość opłaty przewyższa co najmniej dwukrotnie 

dotychczasowa opłatę za użytkowanie wieczyste to zgodnie z ugn w pierwszy roku użytkownik 

wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotność dotychczasowej 

opłaty, nadwyżkę rozkłada się na dwie równe części w kolejnych latach. W roku 2022 r. 

przewiduje się aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego w pozostałych obrębach  

tj, 2,3,4,5,7,8 miasta Kętrzyn. Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w obrębie 1 

dokonano w roku 2016. 

Opłaty za trwały zarząd w roku 2021 wzrosły w związku z przekazaniem w 2020 r. nieruchomości 

w trwały zarząd na rzecz Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 
Struktura własnościowa budynków i lokali Gminy Miejskiej Kętrzyn przedstawia się następująco:  

Rodzaj lokalu 
Liczba lokali Powierzchnia w m2 

2020 2021 2020 2021 

Mieszkalne ogółem, 

w tym lokale socjalne 

588 

83 

571 

81 

25 036,00 

2 987,35 

24 498,37 

2 904,01 

Użytkowy w budynkach o funkcji niemieszkalnej 20 20 769 769 

Garaże 2 2 57 57 

Pomieszczenia Gospodarcze 129 129 894 894 

 (stan na dzień 31.12.2021 r.) 

Zmiana ilości i powierzchni lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym GMK wynika przede 

wszystkim ze sprzedaży lokali, łączenia lokali i aktualizacji inwentaryzacji mieszkań. 
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Zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Kętrzyn  

Rodzaj zasobów 
Ilość 

budynków 

Ilość lokali 

mieszkalnych 

Powierzchnia użytkowa lokali 

mieszkalnych 

[m2] [%] 

Budynki komunalne 

stanowiące własność 

miasta 

18 131 5 120 21 

Budynki wspólnot 

mieszkaniowych 

(z udziałem Gminy) 

163 440 19 378 79 

Ogółem 181 571 24 498 100 

(stan na dzień 31.12.2021 r.) 

 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kętrzyn odbywa się na 

podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001r., mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały nr XXXVI/266/2021 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn. W 2021 r. wykaz osób 

uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny obejmował 86 osób. W ciągu roku 

rozpatrzono 82 wnioski o najem lokali, w tym 71 wniosków na lokal komunalny i 11 wniosków 

na najem socjalny lokalu.  

Zgodnie z kolejnością umieszczenia na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy 

najmu na lokal komunalny na rok 2021 przyznano 21 lokali. Przeprowadzono 6 zamian lokali.  

W wyniku dobrowolnego przekazania lokalu lub po śmierci dotychczasowego najemcy 

odzyskano 25 lokali mieszkalnych. Realizacja wniosków o najem uzależniona jest częstokroć od 

liczby, wielkości i wyposażenia zwalnianych lokali. Należy stwierdzić, że zasób mieszkaniowy 

Gminy nie jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych 

o niskich dochodach. Wolne lokale wymagają wykonania remontu, co wiąże się z poniesieniem 

znacznych nakładów finansowych. GMK w miarę posiadanych środków dokuje remontów 

wolnych lokali komunalnych.  

Obecna sytuacja na rynku lokalnym wskazuje na potrzebę podjęcia działań zmierzających 

do zwiększenia dostępności mieszkań w Kętrzynie. W dniu 25 czerwca 2020 r. została podjęta 

Uchwała nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

zamiany praw do nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn, a Kętrzyńskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Działki będące przedmiotem zamiany 

stanowią w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach 

budynku lub w obiektach wolnostojących. Zamiana działek umożliwi pozyskanie obszaru  

o odpowiednich parametrach z przeznaczeniem na realizację planowanych inwestycji 

mieszkaniowych. Trwające zmiany w zakresie uregulowań prawnych oraz ustalenia z Krajowym 

Zasobem Nieruchomości zaowocowały podpisaniem w dniu 29 lipca 2020r. porozumienia           o 

wzajemnej współpracy i wymiany informacji, materiałów i dokumentów, dotyczących 

nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji na nich inwestycji mieszkaniowych 

oraz harmonogramu działań służących realizacji inwestycji mieszkaniowej w Kętrzyniu. W wyniku 

realizacji porozumienia w dniu 28 stycznia 2021r. Rada Miejska w Kętrzyniu podjęła Uchwałę         
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Nr XXXIV/244/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą 

jednostki samorządu terytorialnego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, jako formę realizacji 

przez Gminę Miejska Kętrzyn zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Złożony wniosek 

o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany, a środki finansowe w wysokości 3 mln PLN, 

przeznaczone na objęcie przez Gminę Miejską Kętrzyn udziałów w spółce zostały przekazane w 

m-cu marcu 2021r. W dniu 12 maja 2021r. została zawarta umowa spółki pod nazwą Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Północ” sp. z o.o., której celem jest budowanie domów 

mieszkalnych oraz ich eksploatacja. W dniu 22.12.2021 r. zawarto umowę przeniesienia prawa 

własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5773 ha położonych  

przy ul. Jaśminowej - Poznańskiej na rzecz Spółki z o.o. pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

„KZN-Północ”. 
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie 

Kodeksu cywilnego Uchwałą Nr XXXVI/267/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustalono „Wieloletni 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2021-

2025”.  

 

Zestawienie prognozowanej wielkości zasobu mieszkaniowego ze stanem faktycznym  

w latach 2019-2021 wygląda następująco: 

Wielkość zasobu mieszkaniowego 

Liczba 

mieszkań 

komunalnych 

2019 2020 2021 

Prognoza 
Stan 

Faktyczny 
Prognoza 

Stan 

Faktyczny 
Prognoza Stan Faktyczny 

636 603 631 588 588 571 

 

Liczba lokali będących w zasobie Gminy Miejskiej Kętrzyn maleje w związku z systematyczną 

sprzedażą mieszkań na rzecz ich najemców. 
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Sprzedaż lokali w roku 2021 utrzymuje się na średnim poziomie, przy ciągłym 

zmniejszającym się poziomie ilości lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Kętrzyn. 

  

Prognoza dotycząca stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy: 

W 2021 r. nie dokonano kompleksowych remontów budynków komunalnych, w związku 

z tym, iż znaczna ich część tj. 8 budynków komunalnych zostało wyremontowane w 2020 r.  

i wówczas dokonano remontów elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej  

z hydroizolacją fundamentów, ociepleniem ścian, piwnic i dociepleniem stropu w budynkach 

przy ul.: F. Chopina 13a, F. Chopina 19, Cukrownicza 2, Ogrodowa 1, Ogrodowa 8, Pocztowa 10, 

Zatorze 7, Zatorze 9. 

W 2021 r. nastąpiło samoistne zawalenie oficyn przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 12 i 14, 

których stan techniczny określony był jako nieodpowiedni - przeznaczony do rozbiórki. W 

związku z tym, iż wszystkie konstrukcje zostały naruszone niezwłocznie przystąpiono do rozbiórki 

obiektu ze względu na zagrożenie życia i zdrowia.  

 

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków i lokali w tyś. /PLN/ 

Zakres prac remontowych 
2019 2020 2021 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Wymiana instalacji elektrycznej  40 8 40 32 30 30 

Przestawianie pieców i zmiana 

systemu ogrzewania 
150 193 140 63 140 136 

Remonty lokali i budynków 

komunalnych 
300 141 300 30 124 117 

Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej 
130 50 120 100 70 65 

Bieżące remonty, konserwacje 

oraz rozbiórki 
220 227 210 81 277 277 

 

W roku 2021 wykonano remonty w zakresie: 

➢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - 12 lokali mieszkalnych; 

➢ przestawienia pieców – 14 lokali mieszkalnych; 

➢ wymiany instalacji elektrycznej - 9 lokali mieszkalnych; 

➢ bieżących remontów dotyczących usuwania wilgoci, wymiany podłóg, wymiany pieców 

c.o., remontów łazienek i kuchni. 

Dodatkowym działaniem mającym na celu podnoszenie stanu technicznego lokali 

komunalnych jest zabezpieczanie środków finansowych w budżecie miasta związanych  

z realizacja zadań inwestycyjnych, w tym na: 

➢ modernizację zasobu lokali komunalnych, 

➢ zmianę systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

 

Z upływem roku 2020 zostały rozstrzygnięte przetargi w ramach przedmiotowych zadań, lecz 

ich realizacja do końca 2020 r. była niemożliwa. W związku z powyższym środki zabezpieczone 

w budżecie na 2020 r. zostały ustanowione jako wydatki niewygasające z upływem roku 2020. 



               

 

 

  

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2021 

 

 

137 

 

 W wyniku realizacji zadania „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” w 2021 r. w ramach 

wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wydzielono 21 łazienek, natomiast w wyniku 

realizacji zadania „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej 

Kętrzyn” dokonano zmiany systemu ogrzewania w 10 lokalach. 

 

Nazwa zadania 

Środki 

niewygasające 

/PLN/ 

Realizacja 

/PLN/ 

„Modernizacja zasobu lokali komunalnych” 282 706,00 252 009,44 

„Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych 

Gminy Miejskiej Kętrzyn” 
179 354,00 179 353,07 

 

W 2021 r. w budżecie miasta przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z 

remontami zasobu mieszkaniowego Gminy jako zadania pod nazwą: 

➢ „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” - kwota 300 000,00 PLN, 

➢ „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych GMK” - kwota 110 000,00 

PLN. 

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych” wydzielono 

13 łazienek na łączną kwotę 248 903,81 PLN, w tym dwa lokale mieszkalne zostały objęte 

generalnym remontem. 

Natomiast w wyniku realizacji zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach 

komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” w 5 lokalach została wykonana zmiana systemu 

ogrzewania na łączną kwotę 93 597,23 PLN . 

Tabela przedstawiająca realizację poszczególnych zadań znajduje się w Dziale XII. 

Projekty i inwestycje: gospodarka mieszkaniowa. 

 

Głównym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy z opłat czynszu, które 

kształtowały się w sposób następujący: 

Rok Planowane wpływy /PLN/* Naliczenia /PLN/** Wpłaty /PLN**/ 

2019 1 326 000 1 198 644 1 193 034 

2020 1 365 000 1 103 607 1 127 308 

2021 1 100 000 1 157 173 1 203 729 

 * Dane z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Kętrzyn 

** Dane ze sprawozdań RB-27S 

 

W kolejnych latach można zaobserwować różnicę pomiędzy wpłatą z tytułu opłat 

czynszowych a ich naliczeniem. Zwiększone wpłaty wynikają z tytułu większej ściągalności 

zadłużenia z lat poprzednich wobec najemców lokali. 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy. 

Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym powierzono Kętrzyńskiemu 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie przy ul. Traugutta 27. 

Program nie przewiduje zmian w sposobie zarządzania.  
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Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania  

i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.  

Jednym z działań mających wpływ na poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy jest skuteczna realizacja polityki czynszowej polegająca na 

racjonalnej zmianie wysokości czynszu. W dniu 24 marca 2021 r. Burmistrza Miasta Kętrzyn 

Zarządzeniem Nr 79/2021 w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych 

oraz najem socjalny lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego GMK podwyższył 

stawkę bazową czynszu miesięcznego za najem lokali mieszkalnych i najem socjalny lokalu. 

Kolejnym z działań było zwiększenie windykacji należnych opłat za wynajmowane lokale 

mieszkalne. Dokonywano zamiany lokali pomiędzy najemcami celem optymalizacji zasiedlenia 

lokali oraz uwzględnienia możliwości finansowych najemców, zamiany lokali dla osób  

z występującą niepełnosprawnością na lokale dostosowane do potrzeb. Gmina uczestniczy  

w realizacji remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których jest jednym ze 

współwłaścicieli. 

Wykres zadłużenia najemców w opłatach czynszowych w latach 2019-2021  

 

 
 

W każdym kolejnym roku odnotowuje się zmniejszenie zadłużeń czynszowych, co jest związane 

ze skutecznym podejmowaniem czynności windykacyjnych. 

 

 

XI. SPRAWY KOMUNALNE I OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

11.1. Gospodarka odpadami 
Opracowanie: Monika Bepirszcz-Wingrowicz- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

  

Nowelizacja przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 poz. 

1579), dała gminom podstawę prawną do wyznaczania zasad selektywnej zbiórki i uszczelnienia 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

w tys. złotych 78120,60 62750,27 59839,15
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systemu gospodarki odpadami na swoim terenie, Rada Miejska w Kętrzynie podjęła stosowne 

uchwały: 

➢ Uchwała nr XIX/143/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 listopada 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna (DZ. URZ. WOJ. 

WARM-MAZ 2019.6310 - ogłoszony: 19.12.2019); 

➢ Uchwała nr XX/147/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXVIII/165/16 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 13 października 2016 

r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 

WARM-MAZ 2020.103 - ogłoszony: 09.01.2020); 

➢ Uchwała nr XIX/142/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 listopada 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 

r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 

2019.5653 - ogłoszony: 27.11.2019); 

➢ Uchwała nr XXIII/171/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w 

sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 

2020.1155 - ogłoszony: 03.03.2020); 

➢ Uchwała nr XXII/166/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019 

r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 

2020.1052 - ogłoszony: 24.02.2020); 

➢ Uchwała nr XIX/144/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 listopada 2019 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2019 Rady Miasta w Kętrzynie z dnia 11 lipca 2019 

roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. 

WARM-MAZ 2019.6311 - ogłoszony: 19.12.2019); 

➢ Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w 

sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/2019 Rady Miasta w Kętrzynie z dnia 11 

lipca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (DZ. 

URZ. WOJ. WARM-MAZ 2020.1051 - ogłoszony: 24.02.2020) 

 

W myśl założeń ustawy, gmina w pełni odpowiada za odpady komunalne wytwarzane 

przez mieszkańców. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina jako część usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, 

worki, służące do zbierania odpadów komunalnych. Miejsca ustawienia pojemników wskazuje i 

zapewnia właściciel nieruchomości. 

W związku z powyższym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn likwidowane są 

ogólnodostępne stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów. W zabudowie jednorodzinnej, 

właściciele otrzymali komplety worków do segregacji odpadów tj. na papier, szkło, tworzywa 
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sztuczne i metale oraz pojemniki na odpady biodegradowalne i na pozostałości po segregacji, 

które należy wystawiać przed posesję w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. 

Zarządcy budynków wielorodzinnych również zobligowani zostali do wyznaczenia miejsca 

gromadzenia odpadów komunalnych na własnym terenie oraz zabezpieczenia pojemników we 

własnym zakresie (np. poprzez wybudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej) oraz do dbania o 

czystość i porządek tych miejsc. Jest to proces długofalowy, który ze względu na sytuację 

epidemiczną w kraju i ograniczone możliwości spotkań jest sukcesywnie kontynuowany w miarę 

możliwości. Do tej pory na terenie miasta wybudowano 28 wiat śmietnikowych. Odbiór odpadów 

komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem. 

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami, na które składają się: koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, utworzenia i 

utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), edukacja 

ekologiczna oraz obsługa administracyjna systemu.  

W ramach systemu mieszkańcy Gminy Miejskiej Kętrzyn, którzy złożyli deklaracje uzyskali 

możliwość segregacji odpadów u źródła. W zamian za dokonanie opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów odbierane są odpady:  

• szkło 

• tworzywa sztuczne i metale 

• papier 

• biodegradowalne 

• pozostałości po segregacji  

• popiół 

Kolejnym filarem selektywnej zbiórki odpadów z terenów Gminy Miejskiej Kętrzyn jest 

Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych znajdujący się na ul. Budowlanej 1 w 

Kętrzynie. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00- 21.00 nieodpłatnie mogą przekazywać odpady, w tym: 

• papier 

• metale 

• tworzywa sztuczne 

• odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

• szkło 

• bioodpady 

• odpady niebezpieczne  

• przeterminowane leki i chemikalia 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 

• zużyte baterie i akumulatory 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• meble 

• odpady wielkogabarytowe 

• zużyte opony (tylko z samochodów osobowych) 

• odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z prowadzenia drobnych prac 

budowlanych ok. 0,01 m3) 

• tekstylia i odzież. 
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Stawki opłat za odpady komunalne w 2021 roku /PLN/ 

Okres obowiązywania Segregacja Brak segregacji 

2021 28,20 56,40 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Ilość odpadów odebrana od mieszkańców miasta w latach 2019 - 2021  

Lata 
Ilość odpadów 

roczna w Mg 
Ilość deklaracji 

Ilość kg na 

mieszkańca 

2019 7841,56 21 444 365,68 

2020 8347,11 20 934 398,73 

2021 8446,76 20 637 409,30 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Gospodarka odpadami w 2021 roku realizowana była zgodnie z następującymi umowami nr: 

➢ SO.272.42.2020 r. z dnia 31.12.2020 r. okres obowiązywania: od dnia 01.01.2021r. do 

dnia 30.06.2021 r.  

➢ SO.272.7.2021 z dnia 30.06.2021 r. okres obowiązywania: od dnia 01.07.2021 r. do dnia 

30.06.2022 r.  

Wartość usługi w 2021 roku - 7 148 264,38 PLN  

 

Usługę wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Budowlanej 1, 11-400 Kętrzyn. 

W celu poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn złożyło w dniu 13 lipca 2020 

r. wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 

Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów na realizację zadania p.n. 

“Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kętrzynie”. Umowa została zawarta w dniu 

17.03.2021 r.  

Całkowita wartość projektu: 1 296 932,63 PLN 

Wydatki kwalifikowalne projektu : 1 054 416,77 PLN 

Dofinansowanie na realizację projektu: 896 254,25 PLN 

Wkład własny Spółki : 158 162,52 PLN 

Realizacja została zakończona w dniu 31.03.2022 r.  

 Zadanie zostało realizowane w 2021 roku po otrzymaniu środków przez Spółkę. W ramach 

projektu wykonano wagę samochodową, monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów 

oraz zakupiono pojemniki do magazynowania odpadów niebezpiecznych. 
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Kętrzyński Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami  

    Związek Gmin "Barcja" tworzy 6 gmin: Gmina Miejska Kętrzyn, Gmina Kętrzyn, Gmina Reszel, 

Gmina Korsze, Gmina Barciany oraz Gmina Srokowo. 

Celem działania Związku jest wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu 

ochrony środowiska i przyrody. 

Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody, obejmujące między innymi: 

1. Realizację kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami, w tym: 

a) uszczelnienie systemu zbiórki odpadów tak, by wszystkie odpady trafiały do 

centrum segregacji odpadów, a następnie do odzysku i recyklingu, 

b) usprawnienie systemu transportu odpadów komunalnych celem zmniejszenia 

uciążliwości dla mieszkańców oraz zwiększenia efektywności ekonomicznej 

transportu odpadów, 

c) wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zapewniając 

odpowiednią liczbę pojemników (gniazd) do selektywnej zbiórki, 

2. Utrzymanie i eksploatację istniejących urządzeń i instalacji zagospodarowania odpadów, 

3. Zamknięcie i rekultywację starych składowisk odpadów. 

W roku w 2021 roku działania związku skupiły się na: 

1. Rozliczeniu finansowym dotacji celowej udzielonej Gminie Reszel na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Reszel- Święta Lipka 

– wykonanie dokumentacji projektowej.  

2. Złożeniu przez Związek Gmin "Barcja" wniosków o dofinansowanie budowy ścieżek 

rowerowych w pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Złożone wnioski dotyczyły budowy infrastruktury drogowej (priorytet 1, 

95% dofinansowania) dla ścieżek Kętrzyn - Gierłoż - Parcz oraz Barciany - Stara Różanka. 

Łączna przewidywana wartość inwestycji - 30 mln PLN. 

3. Przystąpieniu „Związku Gmin "Barcja" do realizacji zadania pod nazwą: „Opracowanie 

aktualizacji Strategii Rozwoju Związku Gmin „Barcja” na lata 2021 – 2030”.  

EKO - Kętrzyn 

W 2021 roku ze środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych zostało wyprodukowanych 10 

odcinków audycji telewizyjnej o charakterze informacyjnym z zakresu ekologii i gospodarki 

odpadami. Umowę nr BKO.6232.9.2021 zawarto w dniu 24.03.2021 r. ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową „Pionier” z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 23. Wartość 

umowy: 24 600 PLN.  

1. Odcinek 1 dotyczył inwestycji dofinansowanej ze środków unii europejskiej, dotyczącej 

rozbudowy Kętrzyńskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

poruszał problem segregacji odpadów oraz opisywał wystawę uczniów w związku z akcją 

„Uczniowskie Eko-nawyki”. 

2. Odcinek 2 obejmował tematykę związaną z kętrzyńską zbiórką elektrośmieci oraz „ptasim 

bufetem”, który został ustawiony wokół jeziorka miejskiego. 
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3. Odcinek 3 zawierał informację o możliwości dofinansowania na wymianę źródeł ciepła z 

Programu Czyste Powietrze, funkcjonalności aplikacji EcoHarmonogram oraz 

prawidłowym oddzielaniu papieru od innych frakcji odpadów. 

4. Odcinek 4 omówiono temat testów elektrycznych autobusów na ulicach Kętrzyna oraz 

pokazano testowy autobus elektryczny. Recykling szkła oraz dbania o lokalne ekosystemy 

podczas przebywania na wyjazdach wakacyjnych to dalsze tematy odcinka.  

5. Odcinek 5 przedstawiał informację na temat nowych nasadzeń kwiatów na terenie miasta, 

bioodpady oraz o walce ze smogiem.  

6. Odcinek 6 dotyczył tematu segregacji śmieci w związku z nowo postawionymi koszami 

ulicznymi na śmieci na terenie miasta, informował o definicji odpadów zmieszanych i 

nowej inwestycji w ekologie, tj. zakup nowego sprzętu przez firmę zajmującą się 

gospodarką odpadami.  

7. Odcinek 7 obejmował omówienie 28. akcji „sprzątania świata”, która jak co roku odbyła 

się w dniu 17-19 września, przedstawiona została także definicja i sposób postępowania 

z odpadami wielkogabarytowymi występującymi na terenie miasta.  

8. Odcinek 8 to jesienne porządki działkowiczów a także przedstawiona była definicja 

odpadów niebezpiecznych, specyfikę postępowania i utylizacji tego rodzaju odpadów. 

9. Odcinek 9 to przedstawienie historii i obchody 10-lecie Schroniska w Pudwągach a także 

omówienie definicji odpadów budowlanych wraz z instrukcją postępowania.  

10. Ostatni 10 odcinek poruszył temat żywności, sposoby na nie marnowanie żywności oraz 

bardzo ważny temat dla mieszkańców a przede wszystkim dla zwierząt. Omówiono 

zagrożenia wynikające z wystrzału petard w noc sylwestrową oraz rozwiązania 

alternatywne dla tego typu działalności. 

 

Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata w Kętrzynie 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi Burmistrz Miasta przy 

współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. zorganizował 

zbiórkę elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektroniczny przez całą dobę mieszkańcy mogli wrzucać do 

specjalnych pojemników, które ustawiono w 10 punktach na terenie całego miasta. Podczas 

akcji zebrano ogółem 6 ton elektroodpadów. 

Sprzątanie Świata w 2021 r. było realizowane w dniach 17-19 września. Jednak z powodu 

złych warunków atmosferycznych dopiero 20 września odbyła się w Kętrzynie 28 akcja 

Sprzątania Świata Polska 2021 pod hasłem – myślę, więc nie śmiecę. W wydarzeniu udział wzięli: 

pracownicy urzędu i miejskich jednostek, nauczyciele, uczniowie szkół oraz przedszkolaki. 

Pierwsze dwie grupy uczestników sprzątały teren miejski przy ul. Rynkowej, z którego zebrano 

ponad 15 ton odpadów. Nauczyciele, uczniowie oraz dzieci z przedszkoli porządkowali tereny 

wokół swoich obiektów.  

 

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników i 

transportu nieczystości ciekłych określone są w Uchwale Nr X/250/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych 

i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 



               

 

 

  

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2021 

 

 

144 

 

W 2021 roku do Urzędu Miasta w Kętrzynie nie wpłynął żaden wniosek o wydanie 

powyższego zezwolenia. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn  

posiadało 5 podmiotów. 

 

Rejestr działalności regulowanej. 

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.) Burmistrz prowadzi rejestr działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

W 2021 roku do Urzędu Miasta w Kętrzynie nie wpłynął żaden wniosek o wpis do rejestru 

działalności regulowanej. Na dzień 31.12.2021 r.  w rejestrze wpisanych jest 7 podmiotów. 

 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

W zakresie „Profesjonalne odławianie i transport zwierząt bezpańskich, kompleksowa 

opieka na zwierzętami bezpańskimi, utylizacja zwierząt padłych oraz usługi towarzyszące” w 2021 

roku obowiązywały dwie umowy. Realizowane były przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn:  

➢ BKO.6140.8.2020 z dnia 30.06.2020 r. – wartość umowy: 74 151,23 PLN okres 

obowiązywania od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., 

➢ BKO.6140.9.2021 z dnia 29.06.2021 r. – wartość umowy: 91 843,64 PLN okres 

obowiązywania 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.  

➢ Łączna wartość: 165 994,87 PLN 

 

Informacja w sprawie zwierząt bezpańskich przyjętych do schroniska w 2019-2021 latach: 

Lp. Wyszczególnienie 
Psy Koty 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 
Przywiezione do 

schroniska 
52 38 24 52 55 57 

2 Adoptowane 32 26 54 47 36 57 

3 Odebrane przez właściciela 16 15 17 3 0 4 

4 Zgony, eutanazje 8 1 6 1 10 10 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Sieć kanalizacji deszczowej 

Zadanie polegające na konserwacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej 

Kętrzyn w 2021 roku realizowane było przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w ramach 

umowy nr SOO.272.28.2018 obowiązującej od 14.09.2018 do 13.09.2022 roku. Wykonawca 

zobowiązany był do utrzymania w stałej drożności, systematycznego oczyszczania oraz 

konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn wraz z załadunkiem i 

wywozem nieczystości. Wartość umowy: 825 645,24 PLN brutto w tym za rok 2021: 210 414,36 

PLN. 

 

Sieć wodociągowa 

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do 2025 roku przyjęta Uchwałą Nr XII/91/15 Rady 

Miejskiej w Kętrzynie z dnia 31.08.2015 r., to scenariusz osiągania celów, do których dąży 
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wspólnota samorządowa. Cel to rozwój miasta uwzględniający zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej oraz rozwój gospodarczy. 

Cele określone w Strategii m.in. „Modernizacja, przebudowa, rozbudowa i remont sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej  

w powiązaniu z przebudową dróg”, „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i remont systemu 

kanalizacji deszczowej” spowodowały, że w mieście wykonano inwestycje, podnoszące komfort 

życia mieszkańców. 

Inwestycje wodociągowe realizowane były przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 

o.o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn. 

 

Zestawienie wybudowanej i przebudowanej długości sieci wodociągowej 

Rok Długość sieci w metrach Wartość robót /PLN/ 

2021 300,60 86 850,99 

2020 1 601,10 308 469,25 

2019 1 534,9 474 518,20 

Opracowanie własne na podstawie danych z MWiK Sp. z o.o.  

 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Inwestycje dot. sieci kanalizacji sanitarnej realizowane były przez Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn. 

 

Zestawienie wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 

Rok Długość sieci w metrach Wartość robót /PLN/ 

2021 495,00 308 664,86 

2020 541,21 570 659,83 

2019 873 167 929,07 

Opracowanie własne na podstawie danych z MWiK Sp. z o.o. 

 

Taryfy za wodę i ścieki. 

Rok 2018 

Woda – 3,25 zł brutto z 1 m3 

Ścieki – 3,89 zł brutto z 1 m3 

Rok 2019 

Woda do dnia 22.05.2019r. – 3,25 zł brutto z 1 m3 

Woda od dnia 23.05.2019r. – 3,27 zł brutto z 1 m3 

Ścieki do dnia 22.05.2019r. – 3,89 zł brutto z 1 m3 

Ścieki od dnia 23.05.2019r. – 4,16 zł brutto z 1 m3 

Rok 2020 

Woda do dnia 22.05.2020r. – 3,27 zł brutto z 1 m3 

Woda od dnia 23.05.2020r. – 3,27 zł brutto z 1 m3 

Ścieki do dnia 22.05.2020r. – 4,16 zł brutto z 1 m3 

Ścieki od dnia 23.05.2020r. – 4,21 zł brutto z 1 m3 

Rok 2021 

Woda do dnia 20.04.2021r. – 3,27 zł brutto z 1 m3 

Woda od dnia 21.04.2021r. – 3,50 zł brutto z 1 m3 
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Ścieki do dnia 20.04.2021r. – 4,21 zł brutto z 1 m3 

Ścieki od dnia 21.04.2021r. – 4,36 zł brutto z 1 m3 
Opracowane przez MWiK Sp. z o.o. w Kętrzynie 

 

Sprzedaż wody i ścieków odbiorcom miasta Kętrzyn (gospodarstwa domowe, instytucje, 

przedsiębiorstwa). 

 

Usługa zbiorowego dostarczania wody:  

Rok 2019 – 1.044.210 m3/rok, w tym gospodarstwa domowe 805.274 m3/rok - liczba 

mieszkańców 26.292, 

Rok 2020 – 1.027.837 m3/rok, w tym gospodarstwa domowe 819.745 m3/rok - liczba 

mieszkańców 26.014. 

Rok 2021 – 1 010 171 m3/rok, w tym gospodarstwa domowe 795 621 m3/rok - liczba 

mieszkańców: 25.457 

 

Usługa zbiorowego odbioru ścieków: 

Rok 2019 –  988.954 m3/rok, w tym gospodarstwa domowe 797.833 m3/rok - liczba 

mieszkańców 26.292, 

Rok 2020 –  976.563 m3/rok, w tym gospodarstwa domowe 812.497 m3/rok - liczba 

mieszkańców 26.014. 

Rok 2021 –  959 632 m3/rok, w tym gospodarstwa domowe 786 812 m3/rok - liczba mieszkańców 

25.457 

 

11.2. Komunikacja miejska i transport zbiorowy w mieście 
Opracowanie: Monika Bepirszcz - Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

W roku 2021 transport zbiorowy realizowany był przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie na podstawie 

umowy nr BKO.7243.92.2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie bezpośredniego 

powierzenia wykonania zadań własnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w zakresie lokalnego 

pasażerskiego transportu zbiorowego. Wartość usługi za 2021 rok: 1 334 232,94 PLN 

 

Zestawienie danych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego: 

 2019 2020 2021 

1 Łączna ilość przejechanych kilometrów 126 501 112 204 129 091 

2 Łączna ilość sprzedanych biletów 204 660 119 843 133 112 

3 Łączna ilość przewiezionych pasażerów 270 850 155 211 177 292 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną (Covid-19) w Polsce, wprowadzone 

ustawowo zakazy spowodowały zmniejszenie ilości sprzedanych biletów i przewiezionych 

pasażerów w stosunku do lat ubiegłych.  
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11.3.  Ochrona środowiska naturalnego.  
Opracowanie: Monika Bepirszcz-Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Dotacja celowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne. 

Gmina Miejska Kętrzyn udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego 

ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na podstawie Uchwały Nr 

XLV/269/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn, zmienionej 

Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019r. (Dz. U. Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r., poz. 4920; zm.: z 2018 r. poz. 2713 oraz z 2019 r. poz. 676.). 

Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Kętrzyna  

w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych, kominków oraz niskowydajnych, 

nieekologicznych kotłów i pieców węglowych tzw.”kopciuchów”.  

System ogrzewania proekologicznego obejmuje ogrzewanie gazem, energią elektryczną, 

olejem opałowym, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie pompy 

ciepła.  

Dotacje na zmianę systemu ogrzewania w latach 2019-2021 finansowane były ze 

środków, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. 

systemu ogrzewania w latach 2019-2021 finansowane były z opłat, które wpływają z 

Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z tytułu kar środowiskowych. 

Efektem udzielanych dotacji celowych na zadanie związane ze zmianą systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn 

jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. 

Jednocześnie wymiana ogrzewania węglowego w szczególności z pieców kaflowych, kominków 

oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów na ogrzewanie proekologiczne przyczynia się do 

poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych  

i wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

 

Zestawienie ilości wniosków i kwota dotacji 

Lata 
Ilość wniosków 

złożonych ogółem 

Ilość wniosków na 

które udzielono 

dotacji 

Łączna kwota 

udzielonej dotacji 

2019 22 13 29 000 

2020 25 8 16 000 

2021 23 12 23 677 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Ochrona powietrza - program „Czyste powietrze” 

Program „Czyste Powietrze” organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej od 2018 r. Celem programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji 
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pyłów i innych zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery między innymi na drodze spalania paliw 

stałych w piecach i kotłach domowych, poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Nabór nie dotyczy 

budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. 

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z 

wyodrębnioną księgą wieczystą.  

W programie dotacje można uzyskać na następujące przedsięwzięcia: 

➢ Wymianę z nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła: 

• pompa ciepła powietrze/woda, 

• pompa ciepła powietrze/powietrze, 

• gruntowa pompa ciepła, 

• kocioł gazowy kondensacyjny (kotłownia gazowa- przyłącze gazowe, montaż 

kotła gazowego kondensacyjnego oraz wykonanie niezbędnej instalacji 

projektowej), 

• kocioł olejowy kondensacyjny, 

kocioł zgazowujący drewno,  

• kocioł na palet drzewny, 

• ogrzewanie elektryczne, 

• przyłączenie do sieci ciepłowniczej 

• kocioł dwupaliwowy spalający pellet i zgazowujący drewno. 

➢ Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. 

➢ Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (mikroinstalacja fotowoltaiczna). 

➢ Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator). 

➢ Docieplenie budynku: 

• ocieplenie przegród budowlanych, 

• ocieplenie dachu/ stropodachu/ strop pod nieogrzewanym poddaszem, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych/ przegrody pionowe, 

•  ocieplenie podłogi na gruncie/ stropu nad piwnicą, 

• wymiana stolarki okiennej, 

• wymiana stolarki drzwiowej. 

➢ Opracowanie dokumentacji dotyczącej zakresu przedsięwzięcia: 

• audyt energetyczny – pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród 

budowlanych, 

• dokumentacja projektowa, 

• ekspertyzy. 

W 2020 roku Burmistrz Miasta Kętrzyn przekazał pracownikom Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. 

Zaświadczenia są załącznikami do wniosków o przyznanie dotacji z programu „Czyste Powietrze”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku wydał 38 zaświadczeń. 

Gmina Miejska Kętrzyn w dniu 02 lutego 2021 r. podpisała Porozumienie  z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,  

w zakresie realizacji programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie określa zasady 

promocji oraz realizacji programu na terenie Kętrzyna, w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców 

programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskanie i jego rozliczanie. W 
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ramach programu, zgodnie z warunkami porozumienia, raz na kwartał, odbyły się spotkania z 

mieszkańcami w celach informacyjnych. 

 

11.4. Pozostała działalność: 
 Monika Bepirszcz - Wingrowicz - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 
 

Cmentarze komunalne 

Gmina Miejska Kętrzyn posiada 2 cmentarze komunalne: 

➢ ul. Cmentarna w Kętrzynie o łącznej powierzchni 7ha 

➢ Mała Nowa Wieś o łącznej powierzchni 9 ha 

 

Realizację zadania p.n. „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy 

Miejskiej Kętrzyn przy ul. Cmentarnej w Kętrzynie o powierzchni 7ha oraz w Małej Nowej Wsi o 

powierzchni 9ha” w 2021 roku wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Komunalnik” Sp. z o. o. w Kętrzynie na podstawie umów:  

➢ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. SO.272.18.2020 z dnia 30.06.2020r. – 

wartość usługi: 155 165,99 PLN 

➢ w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021r. SO.272.8.2021 z dnia 1 lipca 2021r. – wartość 

usługi 179 457,18 PLN (umowa obowiązuje do 30 czerwca 2022r.) 

 

W roku 2021 na cmentarzu w Małej Nowej Wsi wybudowano drugą (dwustronną) ścianę 

kolumbarium, mieszczącą w sobie 36 nisz. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie za kwotę 91 549,97 /PLN/, w tym 

prace budowlane i dokumentacja  75 549,97 PLN.  

Ilość pochowanych osób na cmentarzach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w latach 2019 

- 2021 

Wyszczególnienie  2019 2020 2021 

Cmentarz Komunalny w 

Kętrzynie 
218 237 274 

Cmentarz Komunalny Mała 

Nowa Wieś 
159 197 191 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

Zieleń miejska 

Na utrzymanie zieleni miejskiej w 2021 roku wydano 738 546,18 PLN  

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z 

o.o. w Kętrzynie na podstawie umowy nr: SO.272.1.2021 z dnia 09.01.2021 „Utrzymanie zieleni 

terenów komunalnych”. Umowa obowiązywała od dnia 9 stycznia 2021 do 8 stycznia 2022 r. 

Nasadzenia na terenach miasta w latach 2019-2021: 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Rośliny jednoroczne 6 285 4 000 6 319 

Drzewa 4 4 22 

Byliny i krzewy 1 122 1 722 373 

Opracowanie własne: Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 
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Place zabaw i tereny rekreacyjno-sportowe (siłownie napowietrzne na terenie miasta) 

➢ ul. Powstańców Warszawy 6 – 8 

➢ ul. M. Konopnickiej 

➢ ul. R. Mielczarskiego 2-4 

➢ ul. Mazowiecka 8a 

➢ ul. A. Asnyka 5 

➢ ul. Wojska Polskiego 19-21 

➢ ul. B. Limanowskiego 14 

➢ ul. K. Il. Gałczyńskiego 

➢ ul. S. Wyspiańskiego 1 

➢ ul. Parkowa (plac zabaw i siłownia na powietrzu) 

➢ ul. F. Chopina 15 (plac zabaw i siłownia na powietrzu) 

➢ ul. St. Moniuszki 

➢ ul. Gen. Wł. Sikorskiego 76 

➢ ul. Wł. Reymonta 3 

➢ ul. Górna 8a 

➢ ul. Ogrodowa 19a 

➢ ul. M. Kajki (siłownia na powietrzu). 

➢ ul. S. Żeromskiego 

W 2021 roku place zabaw i tereny rekreacyjno-sportowe poddawane były bieżącym naprawom 

i konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwego stanu estetycznego. 

 

 

XII. INWESTYCJE I PROJEKTY  
Opracowanie: Dariusz Buczyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Karol Lizurej – p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta 

 

Projekty i inwestycje w dziale : Oświata i wychowanie  
 

Projekt pn. „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”. 

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta w punkcie 1.3 Zapewnienie odpowiednich warunków na wszystkich 

poziomach edukacji.  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów i 

nauczycieli tych przedmiotów, w tym w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 

a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia niezbędne do realizacji 

programów nauczania w szkole z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

Projekt skierowany jest do 48 uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie oraz 

20 nauczycieli.  

W ramach projektu realizowane były m.in. zajęcia oraz zakupiony został sprzęt i pomoce 

dydaktyczne do pracowni m.in. meble, mapy, mikroskopy, globusy, atlasy, bryły magnetyczne, 

sprzęt komputerowy, monitory interaktywne itp. 

Podjęte działania w ramach projektu znacząco wpłynęły na poprawę jakości procesu 

dydaktycznego w szkole. Zdobyta wiedza w wyniku realizacji kół rozwijających kompetencje 

matematyczno-przyrodnicze oraz w ramach zajęć lekcyjnych na zakupionym sprzęcie i 

pomocach dydaktycznych pozwala na osiągnięcie lepszych wyników w nauczaniu oraz umożliwia 
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uczestnikom projektu łatwiejsze wejście na rynek pracy. Zakupione narzędzia, sprzęty i pomoce 

dydaktyczne wzbogacają ofertę edukacyjną, kształtując kompetencje kluczowe, matematyczno-

przyrodnicze oraz umiejętności uniwersalne uczniów.  

 

Wartość ogółem: 356 596,91 PLN  

Dofinansowanie: 338 767,06 PLN  

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 

Wykonanie 

/PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie 

/PLN/ 

2021 332 422   235 858,70  224 065,77 

 

Projekt pn. : „Sportowy Kętrzyn – utworzenie placu do street workout'u” 

Zadanie wpisało się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta w punkcie 1.5 Rozwój oferty opiekuńczej i aktywizującej dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców, oraz celu priorytetowego 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.3 Zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców 

turystów i inwestorów i 2.4 Poprawa standardu obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

oraz zwiększenie oferty. 

Zadanie miało na celu poprawę stanu i rozwój infrastruktury sportowej w województwie 

warmińsko-mazurskim poprzez zakup elementów wyposażenia sportowego służącego rozwojowi 

aktywności fizycznej.  

W ramach zadania w sąsiedztwie Pumptracku rowerowego powstał plac do Street Workout'u. 

Realizacja zadania uatrakcyjniła ofertę sportową w Gminie Miejskiej Kętrzyn poprzez rozwój 

dyscyplin sportowych: sporty wyczynowe, rowerowe i rolkarstwo oraz wzbogaciła kalendarz 

imprez sportowych poprzez organizację zawodów na poziomie krajowym w Gminie Miejskiej 

Kętrzyn. 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie 

/PLN/ 

2021 74 000 73 994,56 36 994,56 

 

Projekt pn. „Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”.  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 - Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta, w punkcie 1.3 Zapewnienie odpowiednich warunków na wszystkich 

poziomach edukacji oraz w Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-2025, Cel – 

Wzmocnienie polityki prorodzinnej na obszarze rewitalizacji. 

Projekt rozpoczęty 16 października 2018 roku. Zakończenie planowane jest na dzień 

31.08.2021r. W roku 2020 złożono wniosek o możliwość wykorzystania powstałych 

oszczędności na utworzenie nowej grupy przedszkolnej. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-

2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania 
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przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kętrzyn poprzez utworzenie 115 miejsc wychowania 

przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym "Smerfowa Kraina" przy ul. Wierzbowej 

2 w Kętrzynie i wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe dzieci 

objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 2,5-5 lat oraz dzieci 6-letnich, a także 

podniesieniu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego niezbędnych w procesie 

wspierania rozwoju dziecka. W ramach projektu zakupiono meble, zabawki, pomoce edukacyjne, 

materiały oraz wyposażenie i pomoce do prowadzenia zajęć logopedycznych, z integracji 

sensorycznej, fizjoterapii, logopedii. Oprócz realizacji obowiązkowej podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, dzieciom wymagającym specjalnego wsparcia zapewniono zajęcia 

wyrównujące deficyty rozwojowe (logopedyczne, z fizjoterapeutą dla dzieci z problemami ruchu, 

z integracji sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjne z oligofrenopedagogiki dla dzieci 

niepełnosprawnych w ramach zajęć rewalidacyjnych), 10 nauczycieli ukończyło studia 

podyplomowe (7 z oligofrenopedagogiki, 2 z integracji sensorycznej, 1 z pedagogiki specjalnej- 

tyflopedagogiki) oraz 1 osoba nabyła kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego. 

Pierwotnie realizacja projektu zaplanowana była do 31 lipca 2020r. jednakże Urząd 

Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego wyraził zgodę na wykorzystanie 

powstałych oszczędności na utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu 

Integracyjnym „Smerfowa Kraina” i tym samym wydłużenie realizacji projektu do 31 sierpnia 

2021 roku. Projektem zostało objętych 20 dzieci. Zakupiono pomoce dydaktyczne, meble        i 

wyposażenie do sali przedszkolnej, szatni oraz doposażono kuchnię i plac zabaw. Doposażony 

zostanie również plac zabaw w nowe zabawki. 

 

Wartość projektu : 1.829.220 PLN,  

dofinansowanie 1.554.837PLN 

Realizacja finansowa :  

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2018 805 716,00 362 609,39 306 790,02 

2019 1 401 633,00 732 032,37 621 282,30 

2020 406 359,00 154 118,25 131 000,51 

2021 280 537,00 262 696,01 225 664,79 

Razem : 1 511 456,02 1 284 737,62 
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Projekt pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie”  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta w punkcie 1.3 Zapewnienie odpowiednich warunków na wszystkich 

poziomach edukacji. Zadanie wpisuje się w Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2015-

2025, Cel – Wzmocnienie polityki prorodzinnej na obszarze rewitalizacji. 

Projekt rozpoczęty 01.07.2020 roku, planowane zakończenie na dzień 30.06.2022r.  

i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla gospodarki”, działania 2. 2 „Podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, poddziałania 

2.2.1. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów - projekty konkursowe”. 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 292 uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie oraz doposażenie sal, a także podniesienie 

kompetencji/kwalifikacji 18 nauczycieli i zapewnienie wsparcia 20 rodzicom poprzez spotkania z 

psychologiem w okresie 01.07.2020-30.06.2022. 

W ramach projektu realizowane będą pozalekcyjne zajęcia dodatkowe oraz zakupiony 

zostanie sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni m.in. meble, mapy, monitory interaktywne, 

tablety, mikroskopy, globusy, atlasy, bryły magnetyczne. Nauczyciele podniosą swoje 

kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z metody eksperymentu oraz studiach 

podyplomowych. 

W roku 2021 zrealizowano wszystkie zaplanowane działania na ten rok.  

 

Wartość ogółem : 427.225,00 PLN,  

dofinansowanie : 405.863,75 PLN 
Realizacja finansowa : 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie/PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie/PLN/ 

2020 328 142,00 48 992,36 300 000 

2021 367 995,00 260 501,32 105 863,75 

 

Projekt pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”  

Projekt wpisuje się w szczegółowe w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii 

Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta w punkcie 1.3 Zapewnienie odpowiednich warunków 

na wszystkich poziomach edukacji. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 „Kadry dla 

gospodarki”, działania 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów”, poddziałania 2.2.1. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe”. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,  

w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych  

i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania 
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przedmiotowego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez realizację koła informatycznego oraz uzupełnienie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz 

narzędzia TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w szkole. 

Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkoły, nauczycieli i uczniów poprzez 

realizowanie niżej wymienionych zadań: 

➢ Dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie  

z obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, 

➢ podniesienie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli, 

➢ realizację zajęć - koła informatycznego, 

➢ wycieczki edukacyjne do Warszawy i Gdyni 

W ramach projektu zakupione zostaną m.in. komputery, stół multimedialny, rzutnik, 

urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny oraz meble. 

W roku 2021 zrealizowano wszystkie zaplanowane działania na ten rok. 

 

Wartość ogółem : 384.923,75 PLN,  

dofinansowanie : 365.677,55 PLN 
Realizacja finansowa : 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2020 29 938,00 2 040,00 25 000 

2021 359 634,00 254 740,23 340 677,55 

 

Projekty i inwestycje w dziale : gospodarka mieszkaniowa 
 

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych                

w Gminie Miejskiej Kętrzyn”  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.2 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej oraz 2.5 zapewnienie wysokiej jakości stanu 

środowiska naturalnego.  

Projekt rozpoczęty 27 września 2018 roku, planowane zakończenie 31 maja 2021 roku. 

Celem projektu jest wzrost oszczędności energii w budynkach i redukcja emisji CO2. Projekt 

współfinansowany z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu objęto termomodernizacją 8 

wielorodzinnych budynków komunalnych, będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn. Zakres 

prac obejmuje m.in.: remont elewacji wraz z wymianą stolarki, ocieplenie ścian piwnic, 

docieplenie stropu oraz w 6 budynkach wymiana oświetlenia klatki schodowej. Budynki objęte 

termomodernizacją zlokalizowane przy ulicy Zatorze 7 i 9, Cukrowniczej 2, Ogrodowej 1 i 8, 

Pocztowej 10 oraz Chopina 13a i 19. 

Wszystkie remonty budynków zostały wykonane w 2020r. natomiast w 2021r. dokonano 

odbiorów budynków przy ul.: F. Chopina 13a, Ogrodowej 1, Ogrodowej 8, Pocztowej 10,           

F.Chopina 19. 
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Koszt całkowity projektu : 2 110 223,88PLN,  

dofinansowanie :  1 369 112,90 PLN  

Realizacja finansowa : 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały budżetowej 

/PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2018 6 000,00 6 000,00 0,00 

2019 449 434,00 0,00 0,00 

2020 2 045 559,00 1 557 069,07        833 693,42 

2021 458 000,00 456 993,25 0,00 

Razem : 2 020 062,32 833 693,42 
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Inwestycja pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych ” 
sporządziła: K.Jezierska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki 

 

W ramach zadania w lokalach GMK wydzielono pomieszczenia i urządzono łazienki. W 

roku 2021 realizowano to zadanie w ramach środków niewygasających oraz w ramach budżetu 

na rok 2021 .  

Realizacja finansowa : 

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy.  

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały budżetowej 

/PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

2020 500 000,00 297 205,38 

2021 300 000,00 248 903,81 

 

 

1. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020, w 2021 r. wydzielono łazienki 

w 21 lokalach mieszkalnych GMK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

  

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2021 

 

 

157 

 

2. W 2021 r. w ramach bieżących środków finansowych przeznaczono na ww. inwestycję kwotę 

300 000,00 PLN - wydzielono w lokalach komunalnych 13 łazienek ( w tym 2 lokale w całości 

objęte remontem) . 

Koszt realizacji inwestycji: 

• wydzielenie łazienek w 11 lokalach - 166 403,81 /PLN/; 

• remont całego lokalu z wydzieleniem łazienki - 41 500,00/PLN/ 

• remont całego lokalu z wydzieleniem łazienki i dostosowaniem lokalu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - 41 000,00 /PLN/. Jest to pierwszy lokal znajdujący się w zasobie 

mieszkaniowym GMK dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, które poruszają 

się na wózku. 
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Projekty i inwestycje w dziale : kultura fizyczna 

 

Projekt pn. „Pumptrack dla każdego – rowerowy plac zabaw w Kętrzynie”  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta w punkcie 1.5 Rozwój oferty opiekuńczej i aktywizującej dostosowanej do 

potrzeb mieszkańców, oraz celu priorytetowego 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych  

w punkcie 2.3 Zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców 

turystów i inwestorów i 2.4 Poprawa standardu obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

oraz zwiększenie oferty. 

Pierwotnie wniosek wskazywał lokalizację pumptracku przy ul. Obr. Westerplatte. Jednak z uwagi 

na warunki gruntowo wodne i brakiem grawitacyjnego odwodnienia obiektu zakres prac w tym 

terenie znacznie przekraczał przyjęte środki. W związku z tym w porozumieniu  

z pomysłodawcą i wnioskodawcą przedmiotowego zadania rozpatrywano możliwość lokalizacji 

rowerowego placu zabaw w parku przy ul. Szpitalnej albo w terenie zielonym  

u zbiegi ulic Wierzbowej i Łokietka. Docelowo wybrano teren u zbiegu ulic Wierzbowej i Łokietka 

z uwagi na mniejsze różnice terenu co znacznie zmniejszy roboty ziemna i da możliwość 

wykonania jak największego pumptracku. Projekt rozpoczęto w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2020 r. w dniu 09.10.2020 r. Rozpoczęcie nastąpiło w opóźnionym terminie z uwagi na powyższe 

oraz wprowadzane obostrzenia w związku z sytuacją COVID-19 dotyczącą zamykania obiektów 

sportowych, parków oraz ogólnego braku wiedzy co z tymi obiektami będzie w obecnej sytuacji. 

Decyzję o realizacji podjęto na koniec września 2020 r. Roboty budowlane wykonuje firma 

BTProjekt Sp. z o.o. wyłoniona na podstawie procedury przetargu nieograniczonego w systemie 

zaprojektuj i wybuduj za kwotę 298.890,00 PLN brutto. W związku z pozostałym terminem 

niewystarczającym do zakończenia zadania spowodowaną wystąpieniem okoliczności COVID-19, 

a mającym wpływ na termin realizacji, został zawarty Aneks do umowy podstawowej, 

wydłużający termin realizacji do dnia 30.04.2021 r. Oficjalne otwarcie odbyło się 1 maja 2021 r. 

 

Wartość inwestycji : 298.890,00 PLN,  

finansowanie ze środków własnych Gminy. 

Realizacja finansowa : 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2020 300 000,00 298 890,00 0 

2021 0 0 0 
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Inwestycja pn. „Zakup traktorka na potrzeby działalności MOSIR w Kętrzynie” 

Zakup traktorka ogrodniczego - traktorek zakupiono na potrzeby koszenia boisk 

piłkarskich oraz zabiegów pielęgnacyjnych stadionu przy ulicy Bydgoskiej 20. 

 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2020 15 000,00 15 000,00 0 

2021 106 000,00 106 000,00 0 

 

 
Projekty i inwestycje w dziale : gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

Projekt pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w 

miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”.  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej 2.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców turystów i inwestorów 2.5 

Zapewnienie wysokiej jakości stanu środowiska naturalnego. Zadanie wpisuje się również do 

celu priorytetowego 3 Rozwój gospodarczy miasta przy wykorzystaniu potencjału lokalnego 

punkt 3.3 Zwiększenie atrakcyjności ofert turystycznej oraz okołoturystycznej. 

Projekt rozpoczęty 1 sierpnia 2020 roku, planowane zakończenie 31 lipca 2022 roku. Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020”. 

Beneficjentem wiodącym projektu była Gmina Miejska Kętrzyn, partnerem zaś 

Administracja Miasta Kaliningrad.  

Głównym celem projektu był wzrost ochrony czystości zbiorników wodnych. Wśród celów 

szczegółowych wyróżniamy: poprawę infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury 

hydrotechnicznej, oczyszczenie zbiorników wodnych oraz zagospodarowanie terenów na cele 



               

 

 

  

RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN ZA ROK 2021 

 

 

160 

 

rekreacyjne, rozwój współpracy na obszarze transgranicznym w zakresie ochrony zbiorników 

wodnych i ich wykorzystania dla rozwoju społecznego i gospodarczego. 

W ramach projektu wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej  

i infrastruktury drogowej wokół Jeziora Kętrzyńskiego. Zakres prac obejmował: roboty 

instalacyjne sanitarne związane z przebudową kanalizacji deszczowej wokół Jeziorka 

Kętrzyńskiego oraz roboty drogowe. Wykonano operat wodno-prawny kętrzyńskiego jeziorka. 

 

Wartość zadania ogółem: 1.986.495,52 euro (9.167.279,52 PLN),  

w tym Gmina Miejska Kętrzyn: 1.045.124,06 euro (4.823.038,51 PLN),  

dofinansowanie 940.611,65 euro (4.340.734,64 PLN) 

 
Realizacja finansowa : 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ Otrzymana zaliczka /PLN/ 

2020 3 600 000,00 99 569,47 2 763 795,29 

2021 4 690 648,00 4 386 651,46 0 

 

  

 
Ul. Asnyka- zdjęcia sprzed realizacji            Ul. Asnyka – zdjęcia po realizacji 

 

    
Ul. Kajki przed realizacją                      Ul. Kajki- – zdjęcia po realizacji 
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Kaliningrad – jezioro w Czkałowsku 

  
 

Projekt pt.: „Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie” 

Celem zadania była poprawa ładu przestrzennego na terenie ROD im. M. Kopernika w Kętrzynie 

poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku, stworzenie miejsca do 

spędzania czasu z dziećmi oraz ćwiczeń i rehabilitacji. 

Przedmiotem zadania było utwardzenie terenu gniazda śmietnikowego wraz z ogrodzeniem, 

zaprojektowanie atrakcyjnej szaty roślinnej oraz umieszczenie wolnostojących urządzeń fitness 

wraz z huśtawką dla dzieci. 

W ramach zadania dokonano nasadzeń, dostosowanych do istniejącej roślinności co pozwoliło 

uatrakcyjnić miejsce relaksu i odpoczynku po męczącej pracy. Została utworzona siłownia z 

wolnostojącym sprzętem fitness. Obok postawiona została ławka oraz stojak na rowery.  

 

Wartość ogółem: 24 997,00 /PLN/ – dofinansowanie 14 997,00 /PLN/ (wykorzystane 14 989,48 

/PLN/);  

wkład własny Gminy - 5 000,00 /PLN/ 

wkład własny ROD  - 5 000,00 /PLN/ 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie 

/PLN/ 

2021 25 000,00 24 989,48 14 989,48 

 
Projekty i inwestycje w dziale : kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z 

jego otoczeniem”.  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta w punkcie 1.4 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o 

tożsamość i tradycje lokalne oraz celu priorytetowego 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.3 Zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców 

turystów i inwestorów i punkcie 2.4 Poprawa standardu obiektów kulturalnych i sportowo-

rekreacyjnych oraz zwiększenie oferty. Zadanie wpisuje się również w celu priorytetowej. 3 
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Rozwój gospodarczy miasta przy wykorzystaniu potencjału lokalnego w punkcie 3.3 Zwiększenie 

atrakcyjności oferty turystycznej i okołoturystycznej. 

Projekt rozpoczęty 27 października 2017 roku, planowane zakończenie 30 czerwca 2021 

roku. Projekt współfinansowany z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest ochrona 

zachowania dziedzictwa kulturowego miasta i regionu oraz rozwój turystyki poprzez wzrost oferty 

turystycznej w oparciu o dziedzictwo kulturowe. W roku 2020 miasto dodatkowo zaangażowało 

z własnych środków ok. 1 mln PLN na remont zamku wewnątrz, który nie był objęty zakresem 

renowacji na etapie składania wniosku aplikującego o dofinansowanie. Renowacja i remont 

wnętrza była konieczna z uwagi na zły stan techniczny powłok wykończeniowych ścian, sufitów 

oraz podłóg. W ramach inwestycji zaplanowano konserwację murów obronnych zamku 

krzyżackiego, roboty remontowo-budowlane zamku w tym m.in. ocieplenie stropu pod 

poddaszem, ocieplenie dachu, wymiana okien, remont drzwi zewnętrznych, modernizacja 

instalacji c.w.u. i c.o. budynku, prace elektryczne, zakup wyposażenia, promocję, nadzór 

inwestorski. 

 

Koszt całkowity projektu: 9 398 689,82 /PLN/,  

dofinansowanie: 5 216 693,31 /PLN/ 

Realizacja finansowa : 

Rok 

budżetowy 

Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2018 6 970 772,00 1 193 050,59 580 745,07  

2019 6 200 687,00 4 963 714,36 2 654 002,32  

2020 3 361148,00 2 976 590,55 1 730 493,62  

2021 380 756,00 265 334,32 0,00 

Razem : 9 378 689,82 4 965 241,01 

 

 

    

Widok elewacji bocznej   -    Dziedziniec  
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Projekty i inwestycje w rozdziale : drogi publiczne gminne 

Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” 

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej 2.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców turystów i inwestorów. 

Opis projektu: Przedmiotem zadania jest przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. Jest to zamierzenie budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej 

ulicy Ogrodowej nr 208124N w Kętrzynie. Zakres obejmuje: wykonanie dokumentacji 

technicznej, przebudowę jezdni na długości około 0,860 km, budowę/przebudowę chodnika, 

oświetlenia, zjazdów, zatok autobusowych, miejsc parkingowych oraz skrzyżowań. Ponadto 

przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Całkowita wartość projektu 10 494 549,15 /PLN/ 

 

Przyznane dofinansowanie : 

- 2 000 000,00 /PLN/ RFIL  

- 8 061 912,66 /PLN/ promesa Polski Ład  

Rok 

budżetowy 

Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2021 1 000 0 0 

 

Inwestycja pn. „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Mielczarskiego w Kętrzynie’’ 

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej 2.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców turystów i inwestorów 

Zadanie polegało na budowie jezdni, zjazdów, chodników, miejsc postojowych i odwodnienia 

drogi. W latach wcześniejszych z tego projektu wykonano oświetlenie terenu oraz budowę 

kolektora deszczowego. Budowa drogi miała na celu unormowania ruchu pieszych i pojazdów 

oraz ich parkowania w ogólnodostępnych terenach zurbanizowanych(centrum). Inwestycję 

zakończono w dniu 4 marca 2022r. 

 

Rok 
budżetowy 

Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2021 527 500,00 421 783,55 0 

 

Inwestycja pn. ,,Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Klonową 

do parku rozrywki w Kętrzynie w Kętrzynie’’. 

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 
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podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej 2.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców turystów i inwestorów 

Zadanie zostało umieszone w budżecie miasta w trakcie roku budżetowego, z uwagi na duży 

ruch pieszych po stronie południowej ul. Poznańskiej komunikujący osiedle Klonowa, 

Świerkowa, Brzozowa, Sosnowa, Jaśminowa z parkiem rozrywki przy ul. Poznańskiej w 

Kętrzynie. Zadanie zakończono w dniu 25 kwietnia 2022r. 

 

Rok 
budżetowy 

Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2021 125 000 125 000 0 

 

Inwestycja pn. ,,Budowa odcinka chodnika ul. Poznańskiej w obrębie skrzyżowania z ul. 

Moniuszki w Kętrzynie”. 

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz sieciowej 2.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców turystów i inwestorów. Zadani8e 

polegało na budowie krótkiego odcinka w celu zachowania ciągłości dla ruchu pieszych. Zadanie 

zakończono w dniu 11 lutego 2022r. 

 

Rok 
budżetowy 

Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie /PLN/ 

2021 11 000 10 764 0 

 

Projekty i inwestycje w dziale : pomoc społeczna 

 

Projekt pn. „Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne – Kętrzyński Dom Wsparcia”  

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 1 Wyższym poziomie zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców miasta w punkcie 1.2 Poprawa poziomu opieki zdrowotnej dla mieszkańców i osób 

przyjezdnych 1.5 Rozwój oferty opiekuńczej i aktywizującej dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców. W celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury podnoszącej 

komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w punkcie 2.3 

Zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla mieszkańców, turystów i 

inwestorów. 

Umowa o dofinansowanie podpisana 29 grudnia 2020r, planowane zakończenie 31 

sierpnia 2022r. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach 

Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 
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Celem zadania jest utworzenie na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn ośrodka wsparcia, 

który zapewni pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ((Dz. U. z 2021 poz. 573 z 

późn. zm.) poprzez usługi pobytu dziennego i zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem 

wyżywienia.  

Zakres rzeczowy zadnia obejmuje adaptację i dostosowanie budynku po               

Niepublicznym Przedszkolu „Puchatek” w Kętrzynie do potrzeb funkcjonowania Centrum 

Opiekuńczo- Mieszkalnego- Kętrzyński Dom Wsparcia. Budynek zostanie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowana zostanie winda. W budynku będą 

pomieszczenia zapewniające miejsca dla 7 osób niesamodzielnych, wymagających szczególnej 

całodobowej opieki w pomieszczeniach pobytu całodobowego i dla 15 osób pobytu dziennego. 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane, 

nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia. 

 

Wartość ogółem: 4 041 853,13 /PLN/,  

w tym, dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Centra 

opiekuńczo - mieszkalne” – 2 001 944,00 /PLN/,        

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 900 844,13 /PLN/. 

Realizacja finansowa : 

Rok 
budżetowy 

Plan wg uchwały 
budżetowej /PLN/ 

Wykonanie /PLN/ 
Otrzymane 

dofinansowanie 
/PLN/ 

2020 280 000,00 117 000,00 0 

2021 3 517 328,00 1 349 103,93 1 246 364,99 

 

 

             Elewacja frontowa  
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Projekty i inwestycje w dziale : administracja publiczna 

 

Projekt pn. „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”. 

Projekt wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 

Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej infrastruktury 

podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w 

punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i sieciowej. 

Umowa o dofinansowanie została podpisana 16 grudnia 2020r. Termin realizacji 4 maja 

2020r., zakończenie zadania planowane jest na 31 grudnia 2022r. W wyniku postępowania 

przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. Umowę podpisano dnia 28 października 2021r. 

Zadanie realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region” Działania 3.1 – 

„Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) poprzez wprowadzenie e-usług w Gminie 

Miejskiej Kętrzyn po roku 2022. 

Cele szczegółowe projektu: 

➢ rozwój usług publicznych w Gminie Miejskiej Kętrzyn po roku 2022, 

➢ poprawa jakości i dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego 

w Gminie Miejskiej Kętrzyn po roku 2022, 

➢ podniesienie poziomu zaawansowania istniejących e-usług oraz wdrożenie nowych, niezbędnych 

w Gminie Miejskiej Kętrzyn po roku 2022. 

 

Wartość ogółem: 1.418.620,50 PLN, w tym dofinansowanie 1.181.131,10 PLN 

Realizacja finansowa : 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

Otrzymane 

dofinansowanie 

/PLN/ 

2020 10 000,00 10 000,00 8 415,00 

2021 688 652,00 11 670,00 9 919,50 

 

 

Projekty i inwestycje w dziale : bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Inwestycja pn. „Budowa kompleksowej sieci monitoringu  w mieście Kętrzyn”.  

Inwestycja wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju 

Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej 

infrastruktury podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji 

turystycznych w punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i sieciowej. 

Dokumentację na realizację zadania pracowano w roku 2020.  

W celu poprawy bezpieczeństwa w Mieście Kętrzynie w roku 2021 zrealizowane zadanie 
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polegające na budowie sieci monitoringu obejmującego 14 punktów, na których zainstalowano 

74 nowoczesne kamery. Dodatkowo kompleksowo wyposażono centrum monitoringu, 

znajdujące się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.  

 

Łączny koszt realizacji 772 500,00 /PLN/ 

Realizacja finansowa : 

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy.  

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały 

budżetowej /PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

2020 130 500,00 9 225,00 

2021 772 500,00  772 500,00 

 

 
 

Inwestycja pn. "Budowa miejskiej sieci kanalizacyjnej na działce 32/2 obr. 3 w Kętrzynie” 

Inwestycja wpisuje się w szczegółowe kierunki działań zawartych w Strategii Rozwoju 

Gminy Miejskiej Kętrzyn do roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej 

infrastruktury podnoszącej komfort życia mieszkańców i dostępność miejsc oraz atrakcji 

turystycznych w punkcie 2.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i sieciowej. 

Zadanie rozpoczęto 4 listopada 2021 roku (data podpisania umowy) , zakończono 23 

grudnia 2021 roku. Zakres robót obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie 

przelewu awaryjnego urządzeń podczyszczających, roboty odtworzeniowe przy ul. Bolesława 

Chrobrego 8 w Kętrzynie. 

 

Realizacja finansowa : 

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy. 

Rok budżetowy 
Plan wg uchwały budżetowej 

/PLN/ 
Wykonanie /PLN/ 

2021 120 000,00 115 476,63  
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Widok by-passu kolektora deszczowego 

 

Wnioski o dofinansowanie przygotowane i złożone w 2021 roku. 

 

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie” 

Zakres zadania obejmuje: oczyszczenie ogrodu, 

wykonanie nasadzeń, budowę alejek spacerowych 

wraz z miejscami odpoczynku, ścieżkę 

sensoryczną, ekologiczny plac zabaw dla dzieci, 

miejsce spotkań dla młodzieży, dla seniorów 

ławki, warzywniak, powstaną łąki kwietne, miejsce 

na ule, wykonanie małej architektury, system 

monitoringu przyrodniczego. 

326 558,43  1.850.497,79  2 177 056,22  

Zadanie wpisuje się w szczegółowe kierunki działań 

zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn do 

roku 2025 w celu priorytetowym 2 Rozbudowa technicznej 

infrastruktury podnoszącej komfort życia mieszkańców i 

dostępność miejsc oraz atrakcji turystycznych w punkcie 2.1 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej oraz 

sieciowej 2.3 Zapewnienie odpowiednich warunków 

infrastrukturalnych dla mieszkańców turystów i inwestorów 

2.5 Zapewnienie wysokiej jakości stanu środowiska 

naturalnego. Zadanie wpisuje się również do celu 

priorytetowego 3 Rozwój gospodarczy miasta przy 

wykorzystaniu potencjału lokalnego punkt 3.3 Zwiększenie 

atrakcyjności ofert turystycznej oraz okołoturystycznej. 

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Konkurs grantowy „Cyfrowa Gmina” 

Dofinansowanie w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy 

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
0,00 803 640,00  803 640,00 
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zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Ideą projektu 

Gminy Miejskiej Kętrzyn jest skrócenie dystansu 

do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu 

realizacji usług publicznych w oparciu o nowocze-

sne narzędzia teleinformatyczne. Jest to kolejny 

komplementarny projekt uzupełniający deficyt 

gminy w obszarze infrastruktury IT. Wyzwanie 

związane z systemową zmianą wpisuje się wprost 

w cele V oś priorytetowej POPC oraz cele działania 

określone w SZOOP POPC 2014-2020 dla 

Konkursu Grantowego, gdzie wskazano że wspar-

ciem zostaną objęte projekty JST w zakresie 

realizacji usług publicznych na drodze teleinforma-

tycznej związane z progresem cyfryzacji instytucji 

samorządowych oraz jednostek im podległych i 

nadzorowanych. 

 

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty 

PPGR”  

Celem konkursu ogłoszonego przez Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa jest wsparcie rodzin 

popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do 

sprzętu komputerowego oraz dostępu do 

Internetu - wniosek złożono na komputery dla 645 

uczniów na podstawie dostarczonych oświadczeń 

rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich 

uczniów szkół ponadpodstawowych. 

0,00 2 256 850,00  2 256 850,00  

 

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Polski Ład - Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście 

Kętrzyn  

Kompleksowa inwestycja drogowa zapewniająca 

komunikację, bezpieczeństwo w całym kwartale 

miasta. Zadanie obejmuje: - wykonanie 

dokumentacji technicznej -budowę drogi klasy Z  

(ul.Ogrodowa) dł. 0,86km -budowę chodników, 

zatok parkingowych i autobusowych - przebudowę 

skrzyżowań -instalacji drogowych oznaczeń 

pionowych i poziomych -przebudowę sieci 

deszczowej z przykanalikami -instalację oświetle-

nia -wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych 

2 550 000  8 450 000  11 000 000 

      Pozyskano  

zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 
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Polski Ład - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum 

przestrzeni miejskiej Kętrzyna nad jeziorkiem 

Kompleksowe i symbiotyczne rozwiązanie dot. 

Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej miasta 

Kętrzyn z wykorzystaniem istniejącego potencjału 

infrastruktury kulturalnej i rekre-acyjnej. Zadanie 

obejmuje: -budowę ciągu komunikacyjnego 

(kładka piesza) łączącego amfiteatr z jeziorkiem 

miejskim -budowę pomostów rekreacyjnych -

zagospodarowanie brzegu jeziora budowę tarasów 

rekreacyjnych wraz z elementami małej 

architektury użytko-wej -hybrydowe oświetlenie z 

wykorzystaniem energii OZE – I etap rekultywacji 

jeziorka  

950 000  8 550 000  9 500 000  

Wniosek na to zadanie w rozpatrzeniu.  

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Polski Ład - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z modernizacją urządzeń przesyłu, uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków miasta i gm. Kętrzyn 

Kompleksowe zadanie  wod.-kan. obejmuje: 

- wykonanie dokumentacji technicznej 

- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej obrębu ulic 

Górna-Rynkowa, ul. Jagiełły (powyżej ul. 

Batorego) 

- przebudowę nieefektywnych przepompowni 

ścieków na tłocznie ze zdalnym monitoringiem 

- modernizację oczyszczalni ścieków Trzy Lipy 

- modernizację stacji uzdatniania wody ,,Wschód’’ 

w Karolewie i ,,Zachód’’ w Jeżewie 

-budowę instalacji OZE do zasilania obiektów 

technicznych projektu 

1 075 000  20 425 000  21 500 000  

Nie przydzielono 

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Dzienny Dom Senior +  

Realizacja zadania miała pozwolić wyposażyć 

pomieszczenia Loży Masońskiej w Kętrzynie w 

niezbędne meble, sprzęt oraz pomoce 

rehabilitacyjne i dydaktyczne celem utworzenia 

Dziennego Domu Senior + dla 30 osób, który miał 

działać od poniedziałku do piątku po minimum 8 

godzin dziennie. 

74 000  294 700  368 700  

Pozyskano , ale ze względu na brak dostępności 

lokalu funduszy nie wykorzystano  

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Projekt pn. : „Sportowy Kętrzyn – utworzenie placu do street workout'u” 
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Realizacja zadania miała pozwolić wyposażyć 

pomieszczenia Loży Masońskiej w Kętrzynie w 

niezbędne meble, sprzęt oraz pomoce 

rehabilitacyjne i dydaktyczne celem utworzenia 

Dziennego Domu Senior + dla 30 osób, który miał 

działać od poniedziałku do piątku po minimum 8 

godzin dziennie. 

37 000 37 000 74 000 

Pozyskano 

Zakres zadań 
Wkład własny 

/PLN/ 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

/PLN/ 

Kwota całkowita 

/PLN/ 

Projekt pt.: „Uatrakcyjnienie ROD im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie” 

Celem zadania była poprawa ładu przestrzennego 

na terenie ROD im. M. Kopernika w Kętrzynie 

poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

do odpoczynku, stworzenie miejsca do spędzania 

czasu z dziećmi oraz do ćwiczeń i rehabilitacji. 

Przedmiotem zadania było utwardzenie terenu 

gniazda śmietnikowego wraz z ogrodzeniem, 

zaprojektowanie atrakcyjnej szaty roślinnej oraz 

umieszczenie wolnostojących urządzeń fitness 

wraz z huśtawką dla dzieci. 

Zadanie polegało na uzupełnieniu nasadzeń, 

dostosowanych o istniejącej roślinności co 

pozwoliło uatrakcyjnić miejsce relaksu i 

odpoczynku po męczącej pracy. Została 

utworzona siłownia z wolnostojącym sprzętem 

fitness. Obok postawiona została ławka oraz stojak 

na rowery. Umożliwi to spotkania w gronie 

znajomych.  

Poprawa warunków estetycznych jak i 

użyteczności ROD będzie od teraz stanowiła 

odskocznie od codzienności oraz pozwoli aktywnie 

spędzać czas.  

Wartość ogółem: 24 997,00 PLN – 

dofinansowanie 14 997,00; wkład własny Gminy- 

5 000,00 PLN; 

wkład własny ROD – 5 000,00 PLN  

5 000 14 997 24 997 

Pozyskano 

 

 

XIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
Opracowanie: Mirosław Dworak - Komendant Straży Miejskiej w Kętrzynie  

 

Zadania gmin w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizuje Straż Miejska  

w Kętrzynie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 

(j.t. DZ. U. z 2021 r. poz. 1763) i Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Miasta w Kętrzynie z dnia 03 

stycznia 1992 r. do zadań Straży Miejskiej należą czynności z zakresu: 

➢ kontrola ruchu drogowego, min.: parkowanie  
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➢ utrzymania czystości na terenie miasta Kętrzyn, min. segregacja odpadów komunalnych, 

odśnieżanie chodników, usuwanie zalegającego śniegu na dachach, kontrola umów na 

wywóz nieczystości; 

➢ ładu i porządku publicznego, min.: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, 

używanie słów powszechne uznanych na wulgarne (nieprzyzwoitych), nieobyczajne 

wybryki, wspólne patrole z policją, wspólne patrole ze Strażą Graniczną; 

➢ zdrowia - dbania o bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców z uwagi na pandemię COVID 

19 – dostarczanie maseczek, kontrola sklepów i ludności w sprawie przestrzegania zasad 

pandemicznych, kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych (pustostany, tereny 

ogródków działkowych), kontroli punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych – 

sklepów i innych podmiotów gospodarczych pod względem informacji 

 o szkodliwości spożywania alkoholu; 

➢ nadzoru nad Strefą Płatnego Parkowania w Kętrzynie; 

➢ ochrony zwierząt domowych i dziko żyjących, min. interwencje w sprawach bezpańskich 

zwierząt, interwencje w sprawach dotyczących dziko żyjących zwierząt, 

➢ ochrona środowiska, min. spalanie nieczystości i części zielonych na ogrodach 

działkowych, parkowanie pojazdów na trawnikach i zieleni, posesjach prywatnych, mycie 

samochodów w miejscach niedozwolonych, kontrola materiałów opałowych w 

budynkach wielorodzinnych i prywatnych posesjach. 

 

Lp. 
Rodzaj wykroczeń        

zawartych w: 

Środki 

oddziaływania 

wychowawczego  

(art. 41 KW) 

Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego 

Liczba Kwota /PLN/ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2019 2020 2021 

1. Ustawie – Kodeks wykroczeń: w tym 

a) 

wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

38 56 107 1 3 1 300 1 500 100 

b) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

41 16 18 4 1 3 500 500 350 

c) 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu  

i porządkowi w komunikacji 

58 36 328 16 12 52 1 500 1 100 6 400 

d) 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

34 26 56 2 9 17 100 600 1 020 

2. 

ustawie o wychowaniu  

w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

29 18 26 9 8 12 900 800 1 200 

3. ustawie o odpadach 94 17 120 0 3 10 0 350 650 

4.  

Ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminie  

0 17 76 0 3 5 0 350 420 

OGÓŁEM 294 186 731 32 39 100 3 300 5200 11040 
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Lp. Pozostałe wyniki działania 
Liczba  

2019 2020 2021 

1. 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 520 440 1 200 

a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 197 139 177 

b) zagrożeń w ruchu drogowym, 88 74 382 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 73 60 263 

d) zagrożeń życia i zdrowia, 36 51 109 

f) awarii technicznych, 2 2 104 

g) zwierząt 138 114 165 

2. Konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych na potrzeby gminy - 145 218 

 

W miesiącu grudniu 2021r. uruchomiono po kompleksowym remoncie sieć monitoringu w 

mieście Kętrzyn. Ilość kamer zwiększyła się z 13 do 72. Wpłynęło to na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

 

Wyposażenie Straży Miejskiej. 

   
 

Działania w terenie 
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XIV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

 

14.1. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Miasta.  
Opracowanie: Izabela Piechna – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

 

W bazie rejestrów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 

Krajowego Rejestru Sądowego znajdują się wpisy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą (w tym spółek cywilnych) oraz spółki osobowe: jawna, partnerska, 

komandytowa i komandytowo-akcyjna, i kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, 

a także stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej. 

 Na koniec 2021 roku w rejestrach przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą, dla których głównym miejscem działalności jest miasto Kętrzyn, widniało 1804 

podmiotów. Dla porównania na koniec 2020 r. było ich 1705. 

W 2021 roku powstało 89 nowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 

mieście Kętrzyn, natomiast w roku 2020 - 76.  

Lp. Wyszczególnienie Rok 2020 
stan na 31.12.2020  

Rok 2021 
stan na 31.12.2021 

1. 
Ilość podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą 
1705 1804 

2. Ilość nowych podmiotów 76 89 

 

14.2. Struktura podmiotów gospodarczych.  

 

 Udział % poszczególnych sekcji działalności gospodarczej, zgodnie z klasyfikacją PKD, 

kształtuje się następująco: 

Symbol Sekcja prowadzonej działalności gospodarczej % 

A Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo i Rybactwo 0,7 

C Przetwórstwo Przemysłowe 6,6 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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D 
Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz, Parę Wodną, 

Gorącą Wodę i Powietrze do Układów Klimatyzacyjnych 
0,2 

E 
Dostawa Wody; Gospodarowanie Ściekami i Odpadami Oraz Działalność 

Związana z Rekultywacją 
0,1 

F Budownictwo 14,0 

G 
Handel Hurtowy I Detaliczny; Naprawa Pojazdów Samochodowych, 

Włączając Motocykle 
21,2 

H Transport i Gospodarka Magazynowa 8,3 

I Działalność Związana z Zakwaterowaniem i Usługami Gastronomicznymi 2,2 

J Informacja i Komunikacja 2,8 

K Działalność Finansowa i Ubezpieczeniowa 2,7 

L Działalność Związana z Obsługą Rynku Nieruchomości 1,6 

M Działalność Profesjonalna, Naukowa i Techniczna 9,1 

N Działalność w Zakresie Usług Administrowania i Działalność Wspierająca 4,2 

P Edukacja 3,9 

Q Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna 13,2 

R Działalność Związana z Kulturą, Rozrywką i Rekreacją 0,9 

S Pozostała Działalność Usługowa 8,3 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w 

systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i 

Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296). 

Rejestr jest ewidencją osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dostępną w 

formie jawnej, co oznacza, że każdy zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej 

zawartymi. 

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Burmistrz Miasta 

Kętrzyn, wypełniając ustawowe dyspozycje wynikające z art. 8 ust. 7 ustawy o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w 

2021 roku przyjął, zweryfikował i przesłał do CEIDG 1124 wnioski złożone przez przedsiębiorców. 

Poniższy raport tabelaryczny przedstawia dane ilościowe z uwzględnieniem rodzaju 

składanych wniosków w Urzędzie Miasta w Kętrzynie w 2021 roku.  

 

Lp. Rodzaj wniosku Liczba wniosków złożonych w 

Urzędzie Miasta Kętrzyn w 2021 r. 

1. Założenie działalności gospodarczej  105 

2. Zmiana wpisu w CEIDG 618 

3. Zawieszenie działalności gospodarczej 182 

4. Wznowienie działalności gospodarczej  116 

5. Wykreślenie wpisu w CEIDG  103 

Razem: 1124 
Dane opracowano na podstawie raportu wygenerowanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

 

 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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14.3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

Zgodnie z uchwałą Nr LVI/328/18 Rady Miasta Kętrzyn z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej, 

zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie: Nr XIV/107/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.; Nr 

XXXV/259/2021 z dnia 25 marca 2021 r.; Kętrzyn ustalono liczbę 247 zezwoleń na sprzedaż i 

podawanie napojów alkoholowych odrębnie dla: 

1. Poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: 

➢ 91 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,  

➢ 81 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z 

wyjątkiem piwa),  

➢ 75 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, 

Punktów sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:  

➢ 199 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,  

➢ 48 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXV/259/2021 z dnia 25 marca 2021r. 

zmieniająca uchwałę Nr LVI/328/18 z 5 lipca 2018 r. była odpowiedzią na wnioski 

przedsiębiorców zgłaszających chęć rozszerzenia działalności w zakresie sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz tych realizujących nowe inwestycje, tworząc tym samym kolejne obiekty 

handlowe, albowiem na skutek poprzedniego stanu prawnego, wyczerpany limit zezwoleń taką 

możliwość wykluczał.  

Poniższe zestawienie danych prezentuje problematykę kształtowania się rynku 

alkoholowego w mieście Kętrzyn na przełomie zmiany uchwał RM w przedmiocie ustalenia liczby 

zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 
Liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

określona uchwałą nr 

XIV/107/2019 Rady Miejskiej w 

Kętrzynie (zapis uchwały, w 

zakresie ilości zezwoleń  

obowiązywał do 21.06.2021 r.)  

Liczba wydanych 

zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych (stan 

na dzień 

31.12.2020 r.) 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

określona uchwałą nr 

XXXV/259/2021 Rady Miejskiej 

w Kętrzynie (uchwała 

obowiązuje od 22.06.2021 r.) 

 

Liczba wydanych 

zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych (stan 

na dzień 

31.12.2021 r.) 

poza miejscem sprzedaży (sklepy) poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

do 4,5% oraz piwo 54 53 do 4,5% oraz piwo 69 54 

powyżej 4,5% do 18% 

9z wyjątkiem piwa) 
52 52 powyżej 4,5% do 18% z 

wyjątkiem piwa) 
67 52 

powyżej 18% 48 48 powyżej 18% 63 48 
razem 154 153 razem 199 154 

w miejscu sprzedaży (gastronomia) w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

do 4,5% oraz piwo 22 18 do 4,5% oraz piwo 22 19 

powyżej 4,5% do 18% 

9z wyjątkiem piwa) 
14 11 powyżej 4,5% do 18% 

9z wyjątkiem piwa) 
14 11 

powyżej 18% 12 10 powyżej 18% 12 10 
razem 48 39 razem 48 40 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

spożycie poza 

miejscem sprzedaży 

(sklepy) 

53 spożycie poza 

miejscem sprzedaży 

(sklepy) 

54 
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spożycie w miejscu 

sprzedaży 

(gastronomia) 

18 spożycie w miejscu 

sprzedaży 

(gastronomia) 

19 

Uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie zwiększająca liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, umożliwiła powstanie nowego podmiotu w Kętrzynie, innym przedsiębiorcom 

natomiast pozwoliła rozszerzyć działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Na 

uwagę, zasługuje również fakt, iż aktualnie realizowane są inwestycje zmierzające do powstania 

nowych obiektów handlowych w mieście Kętrzyn. Obecny stan prawny uwzględniający „limit 

wolnych zezwoleń” nie przyczynił się do masowego powstawania punktów i zwiększenia 

dostępności alkoholu, natomiast umożliwił przedsiębiorcom działającym w przedmiocie 

zezwoleń, na rozszerzenie działalności czy np. zmianę lokalu handlowego. Nowym podmiotom 

natomiast, chcącym inwestować w mieście Kętrzyn w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 

zapewnia bezpieczne planowanie i rozwój. 

 

14.4. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką. 

Opracowanie: Urszula Matukiewicz – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką. Przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność związaną z transportem osób taksówką 

są zobowiązani spełnić szczególne warunki będące podstawą do udzielenia licencji. Wymagania 

związane z podjęciem i wykonywaniem krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie przedmiotowej licencji musi spełniać zarówno kryterium 

zdrowotne, jak i techniczne związane z dostosowaniem pojazdu do celów wykonywania 

działalności w zakresie przewozu osób taksówką. Licencja udzielana przez Burmistrza Miasta 

Kętrzyn obowiązuje tylko na obszarze Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

 

Wykaz liczbowy licencji udzielonych przez Burmistrza Miasta Kętrzyn na obszar Gminy Miejskiej Kętrzyn, 

stan na dzień 31.12.2021 r. 

Status licencji Liczba przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

Aktywna 48 

Zawieszona 0 

 

Przedsiębiorcy mają możliwość, na swój wniosek, spełniając określone wymagania 

wynikające  z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ubiegać się o udzielenie 

licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, jak również mają obowiązek zgłosić 

zmianę danych zawartych w licencji oraz zmianę zezwolenia w regularnym przewozie osób. Na 

wniosek przedsiębiorcy również przysługuje prawo zrzeczenia się licencji, natomiast wygaśnięcie 

lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka następuje z urzędu i 

wynika z przepisów ww. ustawy. 

Liczba wydanych decyzji przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w zakresie wykonywania 

 transportu drogowego  

Rodzaj działania 2020  2021  

Udzielenie licencji 3 1 

Zmiana licencji 4 9 
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Wygaśnięcie licencji 1 2 

Zrzeczenie się licencji 4 3 

Cofnięcie licencji  0 0 

 

14.5. Działania miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości.  
Opracowanie: Karol Lizurej – Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta 

 

W Urzędzie Miasta Kętrzyn działa Punkt Obsługi Inwestora, który w roku 2021 udzielił 

wsparcia 15 podmiotom w zakresie usług doradczych związanych z pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych. Jest to o około 3 podmiotów więcej jak w roku 2020.  

Punkt Obsługi Inwestora działa w zakresie; 

• Pomoc przy pisaniu oraz rozliczaniu projektów; 

• Pomoc w zakresie wyboru dogodnej lokalizacji inwestycyjnej; 

• Pomoc w zakresie przejścia przez wszystkie przeszkody administracyjne 

Dodatkowo udzielane jest wsparcie zainteresowanym potencjalnym inwestorom w 

zakresie informacji o terenach inwestycyjnych, zgodności zamierzeń inwestycyjnych z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jak również informacji o wszystkich 

przyłączach znajdujących się w okolicy działek inwestycyjnych. 

Ponadto Gmina Miejska Kętrzyn w roku 2021 udzieliła czterem podmiotom gospodarczym ulg  

w spłacie zobowiązań podatkowych oraz w związku z uchwałą nr XXXV/258/2021 wsparto 

kolejnych 18 przedsiębiorców. 

W dniu 17 stycznia 2019r. Burmistrz Miasta Kętrzyn zarządzeniem Nr 17/2019 powołał 

Radę Biznesu. Rada reprezentuje środowisko przedsiębiorców działających na terenie Kętrzyna 

i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i 

regionu. Powołana jest w celu wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw w sprawach 

dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Kętrzyn, szczególnie w kwestii 

prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. 

W roku 2021 spotkania Rady Biznesu były znacznie ograniczone w związku z sytuacją 

pandemiczną panującą w kraju. 


