Środki zewnętrzne 8 004 124,18 zł
W 2021 roku do budżetu gminy Dźwierzuty wpłynęło
8 004 142,18 zł ze środków zewnętrznych, z czego:
 706 754,51 zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej,
 1 740 356,91 zł pochodziło z budżetu państwa,
 39 861,60 zł pochodziło z samorządu województwa,
 6 000,00 zł pochodziło z budżetu pozostałych j.s.t.
 5 511 169,16 zł pochodziło z innych źródeł
(w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
Ponadto
otrzymaliśmy
promesę
z
Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3 351 895,00 zł w ramach
programu Polski Ład na inwestycję pn. „Budowa przedszkola z
dwoma oddziałami przedszkolnymi i dwiema salami nauczania dla
klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z niezbędnym
zapleczem socjalnym i administracyjnym oraz infrastrukturą
wewnętrzną i zewnętrzną”.

W ubiegłym
roku zGminy
funduszu3 sołeckiego
sfinansowano
Zarządzanie
Urzędem
444 740,32
zł
między innymi: budowę wiaty na plaży w Dąbrowie (14 671,79
zł), zakup materiałów na remont Parku Centralnego w
Dźwierzutach (13 192,95 zł), zakup i montaż lamp solarnych w
sołectwie Dźwierzuty (18 375,00 zł), remont świetlicy wiejskiej
w Giślu (17 973,51 zł), zakup materiałów do budowy chodnika
w Grądach (15 303,96 zł), wyposażenie boiska wiejskiego w
Grodziskach (9 097,04 zł), budowa dwóch przystanków
autobusowych w Jabłonce (10 492,94 zł), zakup i montaż lamp
solarnych w Jeleniowie (12 250,00 zł), zakup materiału na
naprawę dróg gminnych (15 498,00 zł), doposażenie placu
zabaw w Łupowie (19 288,16 zł), ułożenie kostki brukowej pod
wiatą w Miętkich (13 000,00 zł), zakup i montaż lamp solarnych
w Nowych Kiejkutach (25 042,40 zł), doposażenie świetlicy
wiejskiej w Olszewkach i ułożenie kostki betonowej pod altaną
na placu wiejskim (15 168,99 zł), budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych do projektowanej świetlicy wiejskiej w
Orzynach (21 737,99 zł), ułożenie opaski polbrukowej obok
świetlicy wiejskiej w Popowej Woli (20 000,00 zł), zakup
materiału do budowy altany na placu wiejskim w Rańsku
(13 000,00 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w
Rumach, zakup i montaż lampy solarnej w Rusku Małym
(6 125,00 zł), przygotowanie do budowy przyłącza
elektroenergetycznego w Julianowie (7 478,40 zł), remont
świetlicy wiejskiej w Stankowie (15 255,73 zł), zakup i montaż
lamp solarnych w Targowie (6 125,00 zł), doposażenie świetlicy
wiejskiej w Targowskiej Woli (7047,04 zł).

Koncepcja elewacji przedszkola w Orzynach

Fundusz sołecki 461 762,15 zł
Fundusz sołecki w 2021 roku został zaplanowany na
poziomie 471 065,70 zł, natomiast wykonano go w 98,02%.
Całkowita kwota jaka została wydana z budżetu gminy na zadania
zaplanowane przez poszczególne sołectwa w gminie wyniosła
461 762,15 zł.

Opisane powyżej przedsięwzięcia stanowią tylko część
zadań, zrealizowanych z funduszu sołeckiego.

Zarządzanie Urzędem Gminy 3 444 740,32 zł
Na koniec 2021 roku w Urzędzie Gminy w
Dźwierzutach zatrudniony były 33 osoby, w tym na
stanowiskach urzędniczych 29 i na stanowiskach pomocniczych
4 osoby. W trakcie całego roku prace społeczno-użyteczne na
rzecz gminy wykonywały 3 osoby, a 1 osoba była w Urzędzie na
praktykach zawodowych. Kierownikiem Urzędu Gminy w
Dźwierzutach i zwierzchnikiem służbowym wszystkich
pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych jest Wójt Gminy Dźwierzuty – Marianna
Bogusława Szydlik. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy
Sekretarza oraz Skarbnika. Pod nieobecność Wójta jego zadania
wykonuje Sekretarz w zakresie udzielonych upoważnień i
pełnomocnictw.
Pracownicy Urzędu przydzieleni są do 5 referatów,
którymi kierują Kierownicy. W Urzędzie funkcjonuje także
jedno, samodzielne stanowisko ds. kadr, które podlega
bezpośrednio pod Wójta Gminy.

W 2021 roku do Urzędu przyjęto 8245 pism
Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Krótkiej w Dźwierzutach
Gmina Dźwierzuty w kwietniu 2022 roku złożyła
wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwrot z
budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach
funduszu sołeckiego. Przewidywana kwota refundacji wynosi
18,216 %, co daje kwotę 84 114,59 zł.

Interesanci mają możliwość załatwienia spraw za
pomocą uruchomionej platformy e-Usługi.
Platforma eUsług dostępna na stronie internetowej
https://euslugi.gminadzwierzuty.pl przeznaczona jest dla
mieszkańców, którzy chcą korzystać z usług naszej jednostki
samorządu terytorialnego drogą elektroniczną.
Istnieje możliwość załatwienia spraw m.in. z zakresu
ochrony środowiska, opłat i podatków oraz planowania
przestrzennego.

