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I. WSTĘP 

 

 

 

 Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz 

przedstawia do 31 maja radzie Miejskiej raport o stanie gminy. W założeniach ustawodawcy 

dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. Raport rozpatrywany jest na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności i wymaga 

przeprowadzenia debaty. 

 Przy sporządzaniu raportu starano się, aby opisywane działania były odnoszone do 

ogólnej sytuacji  gminy, powiatu, województwa czy nawet kraju, tak aby rzetelnie i kompleksowo 

informować o jakości życia i poziomie rozwoju gminy oraz wskazywać na mocne strony i 

problemy do rozwiązania w każdej sferze, za którą samorząd odpowiada lub może mieć na nią 

jakiś wpływ.  Przy sporządzaniu raportu kierowano się również następującymi założeniami: 

 priorytetyzacja – z uwagi na bardzo wiele obszarów, w których działa samorząd 

gminny, skoncentrowano się na najważniejszych z nich, gdyż omawianie wszystkich 

obszarów każdego roku byłoby nierealne;  

 raport roczny, ale perspektywa wieloletnia – mimo, że raport odnosi się do działań 

podjętych w roku poprzednim to większość informacji na temat stanu danego 

samorządu będzie służyć jako wartościowa podstawa do debaty tylko wtedy, gdy 

będzie przedstawiona w formie zestawienia wieloletniego. Dzięki temu mieszkańcy i 

radni mogą otrzymać informację na temat postępu/regresu i trendów w danej 

dziedzinie.   

 odmienność od istniejących dokumentów planistycznych, strategii, sprawozdań z  

wykonania budżetu – przy sporządzaniu raportu starano się nie zamieszczać 

informacji w sposób w jaki są one zaprezentowane  

w istniejących już dokumentach strategicznych, planistycznych czy sprawozdaniach z 

wykonania budżetu.  
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.    Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Janowiec Wielkopolski jest gminą typu miejsko-wiejskiego. Jest jedną z 6 gmin 

położonych w Powiecie Żnińskim oraz jedną ze 144 gmin tworzących  województwo kujawsko-

pomorskie. Gmina Janowiec Wielkopolski sąsiaduje od północnej strony z gminą Damasławek 

(województwo wielkopolskie), od wschodniej z gminą Żnin i Rogowo, od południowej z gminą 

Mieleszyn (województwo wielkopolskie), a od zachodniej z gminą Mieścisko (województwo 

wielkopolskie). Południowa i zachodnia granica gminy stanowi także granicę województwa 

kujawsko - pomorskiego. 

Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Janowiec Wielkopolski, w którym 

zlokalizowane są również podstawowe podmioty z zakresu usług socjalnych, ochrony zdrowia, 

kultury, oświaty oraz przemysłu, handlu i usług. 

Powierzchnia gminy Janowiec Wielkopolski wynosi 130,73 km2 , z czego miasto Janowiec 

Wielkopolski zajmuje 3,04 km2. Sieć osadnicza gminy składa się z miasta oraz 27 miejscowości 

wiejskich, z których utworzone są 22 sołectwa. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gminę 

Janowiec Wielkopolski zamieszkiwało 8 651 mieszkańców (dane z gminnej ewidencji ludności). 

Gęstość zaludnienia na koniec 2021 r. wynosiła 66 osób na 1 km 2 .  

 

Lata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba ludności 9 162 9 105 9 074 9 007 8 919 8 778 8 651 

Kobiety 4 649 4 624 4 598 4 557 4 403 4 455 4 397 

Mężczyźni 4 513 4 481 4 476  4 450 4 516 4 323 4 254 

 

W 2021 r. w gminie urodzeń żywych było 68, zgonów 131. Przyrost naturalny wyniósł  

-63.  

Na przełomie lat 2015-2021 liczba ludności w gminie zmniejszyła się o 511 osób. Na 

przełomie badanego okresu ubyło 252 kobiet oraz 259 mężczyzn.  
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III. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

 

 1. Finanse gminy 

 

 W 2021 r. Gmina Janowiec Wielkopolski dysponowała budżetem, którego dochody 

wyniosły 52.604.402,32 zł, wydatki 49.602.166,16 zł, deficyt wyniósł 3.002.236,16 zł. Dla 

zobrazowania finansów Gminy poniżej zaprezentowano zestawienie podstawowych wielkości 

budżetu w latach 2019-2021. 

Wskaźniki 2021 2020 2019 

Dochody własne 14 926 481,57 13 360 832,10 13 088 956,46 

Dochody ogółem 52 604 402,32 45 760 215,34 44 849 540,40 

Dochody własne/dochody ogółem (%) 28,37 29,20 29,18 

Wydatki majątkowe 4 470 379,15 4 294 543,59 3 926 964,89 

Wydatki ogółem 49 602 166,16 47 215 695,28 43 029 957,77 

Wydatki majątkowe/wydatki ogółem 9,01 9,10 9,13 

Wynik budżetu 3 002 236,16 - 1 455 479,94 1 819 582,63 

Zadłużenie ogółem 4 283 550,22 4 415 499,11 3 846 379,39 

Obsługa zadłużenia 56 905,43 54 312,97 102 002,09 

Środki bezzwrotne z UE 727 229,80 480 219,07 1 474 591,64 

Środki bezzwrotne krajowe 3 691 848,41 411 375,47 916 308,08 

Wpływy z udziału w PIT 5 827 133,00 5 205 283,00 5 742 580,00 

Dynamika wzrostu udziału w PIT w % 11,95 -9,36 10,65 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych 7 663 948,02 6 569 833,71 5 871 351,28 

Dynamika w podatkach i opłatach w % 16,65 11,90 5,08 

 

 Jak wynika z przedstawionych danych rok 2021 był kolejnym rokiem wzrostu dochodów 

ogółem. Dochody własne Gminy także odnotowują wzrost w odniesieniu do 2020 r. oraz 2019 r.  

W analizowanym okresie wydatki majątkowe  budżetu także odnotowują wzrostowa tendencje. 

Wydatki ogółem  znacznie wzrosły w 2020 w stosunku do roku poprzedniego oraz w 2021 w 

odniesieniu do 2020r. W  2021r. budżet zamknął się znaczną nadwyżką w kwocie 3.002.236,16 zł, 

co spowodowane zostało głównie przez środki z programów rządowych, które zasiliły budżet 

2021r. kwotą 3.246.277,18 zł. Środki bezzwrotne z UE zasiliły budżet w 2021r. kwotą wyższą niż w 

roku poprzednim. Dużą zmiennością w każdym z roku wykazują się bezzwrotne środki krajowe 
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pozyskiwane przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz bieżących. W roku 2021 

widoczny jest znaczny wzrost tych środków. Z uwagi na uruchomienie licznych programów 

rządowych dla gmin do budżetu wpłynęło ponad 3,5 mln złotych. 

Na szczególną uwagę zasługuje dynamika wpływów dwóch podstawowych źródeł w dochodach 

własnych budżetu jakimi są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz 

wpływy z podatków i opłat lokalnych. Pierwsze ze źródeł dochodów odnotowuje w roku 2021 

znaczny bo blisko 12% wzrost do roku poprzedniego. Natomiast w roku 2020 widzimy znaczący 

spadek bo o 9,36% tego źródła dochodu, co jest skutkiem epidemii COVID-19 oraz 

wprowadzonych zwolnień w tym podatku. W ujęciu nominalnym z wydajnością udziału w PIT 

cofnęliśmy się o 2 lata, wpływy z roku 2021 są na zbliżonym poziomie roku 2019. We wpływach z 

podatków i opłat lokalnych z roku na rok widoczna jest stała tendencja wzrostowa. Wpływ na to 

miała głównie opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, która wpłynęła w kwocie 

blisko 1.000.000,00 zł większej niż w roku 2019. 

 W gospodarce finansowej gminy wskazuje się na dwa zasadnicze czynniki, które 

charakteryzują jej możliwości rozwojowe. Są to:  

 dochody własne gminy – świadczą one o zapobiegliwości organów gminy oraz 

aktywności gospodarczej mieszkańców i ich stanu posiadania (poziom podatków i opłat 

lokalnych), 

 wydatki inwestycyjne – świadczą one o dążności gminy do powiększenia swego stanu 

posiadania, przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz do ogólnego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Dla zobrazowania potencjału dochodowego Gminy Janowiec Wielkopolski poniżej 

zaprezentowano kształtowanie się na przełomie lat 2004-2020 wskaźników G i Gg. Jak stanowi 

ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik G 

oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy, uzyskanych w roku poprzedzającym 

rok bazowy, przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźnik Gg oblicza się natomiast dzieląc sumę 

dochodów podatkowych wszystkich gmin, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez 

liczbę mieszkańców kraju. Wartości wypisane na krzywej o kolorze zielonym obrazują wskaźnik  

G dla Gminy Janowiec Wielkopolski w poszczególnych latach, natomiast wartości na krzywej o 

kolorze czerwonym obrazują wysokość wskaźnika Gg dla całego kraju w poszczególnych latach. 

W pierwszym roku prezentacji czyli 2004 wskaźnik dla Gminy wynosił 533,99 zł, a średni dla kraju 

793,49 zł. Różnica pomiędzy nimi wynosiła 259,50 zł. Po upływie 16 lat, w roku 2020 dla Gminy  
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wskaźnik G wyniósł 1.307,25 zł, a średni dla kraju wskaźnik Gg wyniósł 2.122,33 zł. Różnica 

pomiędzy wskaźnikami wyniosła 815,08 zł. Wielkości te jak i nachylenie krzywych pokazują, że 

dochody własne Gminy Janowiec Wielkopolski w przeliczeniu na 1 mieszkańca rosną ok. 2,5 razy 

wolniej niż rośnie średnia krajowa dla tych dochodów.  

Kształtowanie się wskaźników w ostatnich dwóch latach odzwierciedla wpływ pandemii COVID-

19 na stan finansów publicznych. W okresie tym widoczny jest mocne wyhamowanie tendencji 

wzrostowej wskaźnika Gg  dla całego kraju oraz przejście ze wzrostu w spadek wskaźnika G dla 

Gminy Janowiec Wielkopolski, który w roku 2020 jest niższy o 36,45 zł niż w roku 2019. 

Zadłużenie Gminy na koniec  2020 r. wyniosło 4.283.550,22 zł. Spłaty kredytów, pożyczek, 

wykupionych wierzytelności oraz zobowiązania z tytułu modernizacji oświetlenia ulicznego  

w okresie sprawozdawczym wyniosły 918.803,89 zł, co łącznie z kosztami obsługi zadłużenia 

(odsetki od kapitału), które wyniosły 56.905,43 zł, daje wartość 975.709,32 zł i stanowi 3,89% 

wobec 13,86% wskaźnika limitującego możliwość zadłużania się Gminy, o którym mowa w art. 

243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Analiza indywidualnego wskaźnika 

długu Gminy na koniec 2021 r. wskazuje, że poziom jej zadłużenia jest na bezpiecznym, niskim 

poziomie. 

Poniżej zaprezentowano harmonogram spłat zadłużenia Gminy na lata 2021-2026. 

Tytuły dłużne 2022 2023 2024 2025 2026 

Kredyty 528 571,44 528 571,44 528 571,44 528 571,44 264 285,64 

Pożyczki 152 399,00 77 364,00 77 364,00 77 364,00 77 364,00 

Zobowiązanie ENEA 329 669,12 337 129,95 344 183,81 0,00 0,00 

Razem 1 010 639,56 943 065,39 950 119,25 605 935,44 341 649,64 

 

Rozwój samorządu wymaga posiadania środków na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

Najważniejszym  wyzwaniem dla finansów Gminy na najbliższe lata będzie przede wszystkim 

konieczność  zapewnienia środków  własnych niezbędnych do dalszego pozyskiwania środków 

zewnętrznych na inwestycje. Nie bez znaczenia będzie przy tym rozsądna polityka zadłużania się 

Gminy uwzględniająca nowy sposób kalkulacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia, w którym 

nie uwzględnia się już dochodów ze sprzedaży majątku, a także wydłużono z 3 do 7 lat okres, z 

którego uwzględnia się dane do wyliczenia średniej arytmetycznej na potrzeby indywidualnego 

wskaźnika zadłużenia.  

 



Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 r. 

9 

 

 

2. Oświata i edukacja 

W roku 2021 Gmina Janowiec Wielkopolski była organem prowadzącym dla jednego 

przedszkola oraz trzech szkół podstawowych: 

 Przedszkole Samorządowe w Janowcu Wielkopolskim, 

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim, 

 Szkoła Podstawowa im Powstańców Wielkopolskich w Żernikach, 

 Szkoła Podstawowa w Świątkowie, 

Na terenie gminy znajdują się również dwie niepubliczne szkoły podstawowe oraz jedna 

niepubliczna szkoła średnia – wszystkie prowadzone przez stowarzyszenia: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Laskowo prowadzi Niepubliczną Szkołę 

Podstawową w Laskowie, 

 Stowarzyszenie ”Integracja Społeczna” w Sarbinowie Drugim prowadzi Niepubliczną 

Szkołę Podstawową w Sarbinowie Drugim, 

 Zespół Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego  w Janowcu Wielkopolskim  

(organem rejestrowym dla Zespołu jest Starostwo Powiatowe w Żninie). 

W roku 2021, na skutek trwającego stanu epidemii, nadal wykorzystywana była nauka zdalna 

przez szkoły. 

 

Stan organizacji szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w roku 

2021/2022 
 

    Dane wg SIO wrzesień 2021 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła Podstawowa 

w Janowcu 

Wielkopolskim 

28 545 - 63 69 64 70 56 20 102 101 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Żernikach 
10 129 45 14 6 10 11 10 9 13 14 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Świątkowie 
10 98 18 11 10 9 2 12 8 18 10 

Razem 48 772 63 

88 85 83 83 78 37 130 125 

709 
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Stan organizacji przedszkola publicznego w roku 2021/2022 
Dane wg SIO wrzesień 2021 

Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba uczniów 

1. 
Przedszkole Samorządowe 

w Janowcu Wielkopolskim 

Poniżej „0” 6 131 

„0” 3 63 

Ogółem: 9 194 

 

Finansowanie oświaty i edukacji 

 

Poniżej zaprezentowano wydatki na oświatę w podziale na szkoły gminne, szkoły 

prowadzone przez stowarzyszenia, przedszkole oraz pozostałe zadania w zakresie oświaty. 

Ponadto zaprezentowano wysokość wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych 

jednostkach w 2021 r. 

 

L.p. Jednostka Liczba uczniów Roczne wydatki 
Wydatki na 1 

ucznia 

1. SP Janowiec Wielkopolski 545 7 148 075,88 13 115,74 

2. SP Żerniki 129 2 131 355,96 16 522,14 

3. SP Świątkowo 98 1 781 116,94 18 174,66 

 Razem szkoły gminne 772 11 060 548,78 14 327,14 

4. Stowarzyszenie w Laskowie 56 554 674,76 9 904,91 

5. Stow. w Sarbinowie Drugim 71 919 646,82 12 952,77 

 Razem stowarzyszenia 127 1 474 321,58 11 608,83 

6. Finansowanie oświaty - 12 534 870,36 - 

6.1. Subwencja oświatowa - 9 883 265,00 - 

6.2. Środki własne gminy - 2 651 605,36 - 

7. Przedszkole samorządowe 194 2 021 513,05 10 420,17 

8. Pozostałe zadania oświatowe - 605 782,13 - 

 Ogółem wydatki 1 093 15 162 165,54 13 872,06 

 

Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu, szkołach podstawowych prowadzonych 

przez gminę pracowało 106 nauczycieli oraz 42 pracowników administracji i obsługi. 
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Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2021/2022 
Stan wg SIO wrzesień  2021 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 
Przedszkole Samorządowe 

w Janowcu Wielkopolskim 
25,79 27 12,07 13 13,75 14 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Janowcu Wielkopolskim 
69,36 72 53,36 56 16 16 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Żernikach 
22,26 26 16,76 20 5,5 6 

4. 
Szkoła Podstawowa 

W Świątkowie 
19,81 24 14,31 18 5,5 6 

Ogółem 137,22 149 96,50 107 40,75 42 

 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że wielu nauczycieli posiada już 

kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest również grupa 

nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów i więcej. Efektem 

podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo 

dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki „wachlarz” form i 

metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów. 

 

Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 
Stan wg SIO wrzesień 2021 

Jednostki oświatowe 
Poziom wykształcenia (w osobach) 

Magister Licencjat Inne Razem 

Przedszkole Samorządowe  

w Janowcu Wielkopolskim 
12 1 0 13 

Szkoła Podstawowa 

w Janowcu Wielkopolskim 
54 2 0 56 

Szkoła Podstawowa 

w Świątkowie 
17 1 0 18 

Szkoła Podstawowa 

w Żernikach 
20 0 0 20 

Razem 103 4 0 107 
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Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 
Stan wg SIO wrzesień 2021 

Jednostki oświatowe 

Stopień awansu zawodowego (w osobach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

Przedszkole Samorządowe  

w Janowcu Wielkopolskim 
0 4 6 3 13 

Szkoła Podstawowa  

w Janowcu Wielkopolskim 
0 6 5 45 56 

Szkoła Podstawowa w 

Świątkowie 
0 4 5 9 18 

Szkoła podstawowa w 

Żernikach 
0 3 5 12 20 

Razem 0 17 21 69 107 

 

Poziom nauczania 

 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 

zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych  

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki sprawdzianu ósmoklasistów w roku szkolnym 

2020/2021 zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Wyniki sprawdzianu ósmoklasistów w roku szkolnym 2020/2021 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

uczniów 

% punktów 

język polski 

% punktów 

matematyka 

% punktów 

język angielski 

1. 
Szkoła Podstawowa  

w Janowcu Wielkopolskim 
50 53 45 59 

2. 
Szkoła Podstawowa 

w Świątkowie 
14 bez średniej bez średniej bez średniej 

3. 
Szkoła Podstawowa 

w Żernikach 
13 52 29 bez średniej 

4. 
Gmina Janowiec 

Wielkopolski 
77 50,5 37,5 50 

 
- w tym miasto 

- w tym obszar wiejski 

50 

27 

53 

48 

45 

30 

59 

41 

5. Powiat żniński 566 55 39 55 

6. 
Województwo Kujawsko-

Pomorskie 
18 421 57 43 62 

7. Polska 357 060 60 47 66 
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Stypendia socjalne 

 

Zgodnie z dyspozycją art.  90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie 

gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 

528,00 zł na członka rodziny.  

Stypendia szkolne przyznawane były w kwotach 130,00 zł i 170,00 zł miesięcznie za okres 

styczeń–czerwiec 2021 roku oraz w kwotach 186,00 zł i 248,00 zł miesięcznie za okres wrzesień–

grudzień 2021. W tym czasie ze stypendium szkolnego skorzystało 162 uczniów, przyznano 

również 3 uczniom zasiłki szkolne. Na powyższe zadanie wykorzystano środki w kwocie 

196.212,00 zł (w tym: 80% z dotacji – 156.969,60 zł oraz 20% ze środków własnych gminy – 

39.242,40 zł). 

 

Stypendia za osiągnięcia 

 

W 2021 r. w Gminie Janowiec Wielkopolski wprowadzono stypendia za osiągnięcia dla 

najlepszych uczniów. Zasady ich przyznawania zostały określone w uchwale Nr XXV/200/21 Rady 

Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2021 r.  w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postepowania w 

ramach „Gminnego Programu wspierania Uczniów Uzdolnionych.” Pierwsze wypłaty stypendiów 

nastąpią w roku 2022. 
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3. Polityka społeczna 

 

 Polityka społeczna w Gminie Janowiec Wielkopolski realizowana jest przez Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim. Jednostka ta posiada własny 

plan finansowy, z którego finansuje wszystkie swoje działania w zakresie polityki społecznej. 

Środki finansowe na te zadania pochodzą z: 

 z budżetu gminy, 

 z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 

 z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, 

Poniżej przedstawiono finansowanie MGOPS w latach 2021-2017. 

Źródła finansowania 

MGOPS 

Lata 

2021 2020 2019 2018 2017 

Budżet gminy 2 310 406,79 2 198 271,45 2 070 818,78 1 903 668,73 1 762 467,04 

Dotacje z budżetu 

państwa, w tym: 
14 880 095,05 14 991 483,30 12 903 815,25 11 470 761,83 11 861 462,67 

- na zadania własne 957 863,00 975 405,49 967 787,56 1 023 836,43 1 100 870,96 

- na zadania zlecone 13 922 232,05 14 016 077,81 11 936 027,6 10 446 925,40 10 760 591,71 

Razem 17 190 501,84 17 189 754,75 14 974 634,03 13 374 430,56 13 623 929,71  

 

Powyższe zestawienie pokazuje znaczny wzrost nakładów na politykę społeczną. Na 

przełomie ostatnich 5 lat wzrost ten wyniósł ok  26,18%.  Tak znaczny wzrost nakładów na 

politykę społeczną spowodowany został przede wszystkim wdrożeniem od 1 lipca 2016 r.  

programu rządowego 500+ (rozszerzony od 1 lipca 2019 r. na pierwsze dziecko)  czy „Dobry 

Start” – jednorazowa wypłata 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny (bez 

względu na wysokość dochodu w rodzinie). Znacząco wzrasta również finansowanie polityki 

społecznej z budżetu gminy, które w analizowanym okresie rośnie średnio co roku o 10%  

w stosunku do roku poprzedniego. Polityka społeczna realizowana przez MGOPS obejmuje 

działania z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny.  
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Pomoc społeczna 

 

Poniżej przestawiono informacje o liczbie  osób, które korzystały ze świadczeń z zakresu 

pomocy społecznej w latach 2021-2018 r. 

Świadczenie 
Liczba osób korzystających z pomocy w latach: 

2021 2020 2019 2018 

Zasiłek stały 50 47 54 46 

Zasiłek  okresowy 130 140 157 176 

Zasiłek celowy 192 199 197 212 

Dodatki mieszkaniowe 117 113 82 90 

Dodatki energetyczne 68 40 51 59 

Usługi opiekuńcze 33 28 35 35 

Dzieci korzystające z posiłku 76 94 110 121 

Dorośli korzystający z posiłku 34 41 41 49 

Sprawienie pogrzebu 0 0 1 3 

Opłaty za pobyt w DPS 14 17 16 15 

Osoby z opłac.  składkami na ubezp. zdrowotne 40 42 46 52 

Ogółem liczba osób korzystających z pomocy 754 761 790 858 

 

Ze świadczeń pieniężnych skorzystało 239 osób (233 rodziny), liczba osób w tych rodzinach 483. 

Ze świadczeń niepieniężnych skorzystało 150 osób (113) rodzin. Liczba osób długotrwale 

korzystających ze świadczeń  - 220 osób, w tym 155 kobiet. 

Główne przyczyny udzielania świadczeń w pomocy społecznej w 2021 r. to ubóstwo, bezrobocie,  

długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Projekty realizowane w 2021 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to:  

1) Program „Asystent rodziny” 

2) Program Opieka 75+ 

W 2021 roku dwie osoby zostały skierowane do schroniska dla osób bezdomnych   

w Kołaczkowie. Jedna osoba została skierowana do Domu samotnej Matki. Gmina Janowiec 

Wielkopolski ma podpisane porozumienie z Noclegownią w Kołaczkowie na gotowość na pobyt 

w noclegowni. 
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Liczba osób bezdomnych, za których główne miejsce przebywania uznaje się Gminę Janowiec 

Wielkopolski – 2 osoby. Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem w Gminie wynosi 

2,563%. Liczba lokali socjalnych, którymi dysponuje Gmina wynosi 14. Liczba oczekujących na 

mieszkanie socjalne –  2 osoby. 

Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wynika, że na terenie Gminy 

Janowiec Wielkopolski następuję spadek liczby osób bezrobotnych w stosunku do lat ubiegłych. 

Większość zarejestrowanych nadal stanowią kobiety. W Powiecie Żnińskim  stopa bezrobocia  

w ostatnich latach kształtowała się następująco:  

 w 2021 r. - 9,0%,    

 w 2020 r. – 10,1%, 

 w 2019 r. -  9,3%,  

 w 2018 r. - 10,7%,  

 w 2017 r. - 12,1%, 

 w 2016 r. 15,9%, 

Liczba gospodarstw domowych bez osób pracujących: 140. Bezrobocie w Gminie Janowiec 

Wielkopolski wg. stanu na koniec grudnia 2021 r. przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 
Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni 

Miasto 130 95 35 17 11 6 

Obszar Wiejski 193 136 57 26 14 12 

Ogółem 323 231 92 43 25 18 

W tym 

niepełnosprawni 
9 8 1 1 1 0 
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Świadczenia rodzinne 

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego w latach 2020-2018 została przestawiona  

w poniższej tabeli. 

Świadczenie 

Korzystający w latach: 

2021 2020 2019 

Liczba osób 

(rodziców) 

Liczba osób 

uprawnionych 

(dzieci) 

Liczba osób 

(rodziców) 

Liczba osób 

uprawnionych 

(dzieci) 

Liczba osób 

(rodziców) 

Liczba osób 

uprawnionych 

(dzieci) 

Fundusz 

alimentacyjny 
47 76 49 82 56 94 

Świadczenia rodzinne 515 815 523 848 564 881 

Świadczenie 

wychowawcze (500+) 
1060 1706 1021 1696 1024 1643 

Dobry Start (300+) 0 0 778 113 780 1140 

Zasiłek dla opiekuna 0 0 6 6 9 9 

Składka społeczna 45 45 33 33 31 31 

Składka zdrowotna 28 28 23 23 23 23 

 

Prowadzona polityka społeczna przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Janowcu Wielkopolskim przynosi zamierzone efekty.  Dane liczbowe ukazują, że zarówno skala 

potrzeb społecznych jak i skala możliwości ich zaspakajania utrzymuje się w zasadzie na 

niezmienionym poziomie z lekką tendencją zwyżkową w ostatnim roku, na co wpływ miało 

zwiększenie wysokości kryterium dochodowego w pomocy społecznej oraz rozszerzenie 

programu 500+. Lata następne będą dla MGOPS kontynuacją realizowanych zadań  

i prowadzonych działań oraz podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych, które są niezbędne by instytucja pomocy społecznej była skuteczna, 

efektywna i nowoczesna. Należy zwrócić szczególną uwagę na działania ukierunkowane na 

ochronę i polepszenie warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności wynikające z bezrobocia, długotrwałej 

choroby, uzależnień, przemocy w rodzinie, jak również borykających się z bezradnością  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Problemy te są ze sobą powiązane i często występują 

łącznie. Analizując wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń należy zwrócić uwagę na znaczny 

wzrost kosztów utrzymania osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz pieczy 

zastępczej. W miarę możliwości finansowych samorządu zabezpieczane są również środki na 

realizację zadań o charakterze fakultatywnym.  
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Na podstawie przedłożonych danych dotyczących pomocy społecznej w Gminie Janowiec 

Wielkopolski rekomenduję zadania do wdrożenia i realizacji w latach 2022-2023: 

1. Zapewnienie odpowiedniej opieki zwiększającej się liczbie osób długotrwale chorych, 

niepełnosprawnych, starszych, samotnych w miejscu zamieszkania oraz zabezpieczenie 

środków finansowych na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej i zabezpieczenie 

usług opiekuńczych ( zwiększenie zaplecza kadrowego realizującego usługi opiekuńcze). 

2.  W dalszym ciągu ważnym problemem społecznym rodzin z dziećmi jest ich niewydolność 

wychowawcza. Takie rodziny muszą zostać objęte wsparciem asystentów rodziny, bowiem 

pozostawienie rodzin bez pomocy może skutkować odbieraniem dzieci z rodzin 

biologicznych i umieszczeniem w pieczy zastępczej. Współfinansowanie pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej wiąże się ze wzrostem wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

Rekomendowane są wszelkie działania służące udzieleniu wszechstronnej pomocy rodzinie 

niewydolnej opiekuńczo- wychowawczej, tak aby mogła ona sobie poradzić z doznawanymi 

trudnościami i w efekcie by nie doszło do interwencji w postaci umieszczenia dzieci w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Potrzeba zapewnienia opieki dzieciom i młodzieży 

pozbawionym opieki rodzicielskiej uzasadnia konieczność utrzymania aktualnej liczby 

asystentów rodziny.  

3. Rozwój form zatrudnienia takich jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, w których 

mogliby uczestniczyć klienci ośrodka pomocy społecznej. 

4.  Rozwijanie i doskonalenie metod współpracy samorządu lokalnego instytucji pomocy 

społecznej z organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze 

polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zadań realizowanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny. 

5. Zapewnienie własnych środków finansowych na dożywianie dla dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych , którzy tej formy pomocy potrzebują. 

6.   W celu poprawienia jakości pracy pracowników Ośrodka, konieczne jest systematyczne 

szkolenie pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych i 

asystentów rodziny. Od wysokiej jakości pracy oraz aktywności pracowników socjalnych , 

którzy wykonują bardzo trudny zawód zależą wyniki działań pomocy społecznej, która 

zmierza poprzez udzielaną pomoc do usamodzielnienia korzystających z pomocy 

społecznej. Oceniając efekty dotychczasowych działań samorządu lokalnego oraz poziom 

zaangażowania w realizację nałożonych na samorząd zadań wszystkich podmiotów lokalnej 
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polityki społecznej wnioskuję, że rekomendowane w niniejszym dokumencie zadania 

zostaną przyjęte i wdrożone do dalszej realizacji. 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat zostały zrealizowane założenia zawarte w ocenie zasobów 

pomocy społecznej Gminy Janowiec Wielkopolski i są na bieżąco wdrażane. Gmina dysponuje 

nie tylko środkami własnymi, ale otrzymuje także środki w ramach dotacji. Obserwuje się, że 

świadczenia z pomocy społecznej utrzymują się na porównywalnym poziomie z lekką  tendencją 

zniżkową w stosunku do 2020r. Wzrastają natomiast wydatki na odpłatności za pobyt w Domach 

Pomocy Społecznej oraz na odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Natomiast można zaobserwować systematyczny spadek wydatków na świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego  wynika to z niskiego kryterium dochodowego osób 

ubiegających się o te świadczenia. Widoczny jest wzrost wydatków na świadczenia 

wychowawcze, spowodowany rozszerzeniem programu na pierwsze dziecko w rodzinie dla 

wszystkich beneficjentów. 

Obserwujemy nieznaczny spadek liczby świadczenia w formie jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia się dziecka. W 2021 roku świadczenie w formie zasiłku dla opiekuna  

i specjalnego zasiłku opiekuńczego wykazało tendencję spadkową  z uwagi na zmniejszenie się 

liczby osób uprawnionych do tego świadczenia.  

Ponadto zaobserwowano wzrost wydatków na świadczenie pielęgnacyjne. Sytuacja ta 

spowodowana jest coroczną waloryzacją świadczeń oraz wzrostem liczby osób korzystających. 

Konieczna jest też w najbliższych latach poprawa warunków lokalowych, w których funkcjonuje 

MGOPS w Janowcu Wielkopolskim. Wpłynęłoby  to na lepszą dostępność usług dla 

podopiecznych ośrodka oraz na poprawę warunków pracy pracowników jednostki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 r. 

20 

 

4. Kultura 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolski 

 W Gminie Janowiec Wielkopolski do realizacji zadań z zakresu kultury powołany jest 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Jego zaplecze infrastrukturalne stanowi świetlica miejska przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich, świetlica na Stadionie Miejskim oraz 12 świetlic wiejskich w 

sołectwach: 

 Bielawy    ●  Kołdrąb 

 Brudzyń    ●  Ośno 

 Chrzanowo   ●  Posługowo  

 Gącz    ●  Sarbinowo Drugie 

 Juncewo    ●  Świątkowo   

 Laskowo    ●  Tonowo      

Podstawowym źródłem finansowania bieżącej działalności kulturalnej jest dotacja podmiotowa 

dla MGOK,  otrzymywana co roku  z budżetu gminy oraz dotacja celowa na inwestycje. Poniżej 

przedstawiono wysokość dotacji przekazanych dla MGOK w latach 2016-2021. 

Dotacje 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Podmiotowa 695 000,00 682 000,00 680 000,00 610 000,00 587 000,00 590 000,00 

Celowa 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

Razem 695 000,00 737 000,00 680 000,00 610 000,00 587 000,00 610 000,00 

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim organizował lub 

współorganizował w 2021 roku ponad 50 wydarzeń. Wśród największych były m.in. Dożynki 

Powiatowo-Gminne, liczne koncerty, Rajdy Piesze. W związku z brakiem możliwości 

organizowania wydarzeń stacjonarnych, z udziałem publiczności niektóre działania zostały 

przeniesione do Internetu. 

Janowiecka instytucja kultury współpracowała z organizacjami takimi jak: Szkoły 

Podstawowe z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski, Przedszkole Samorządowe  

w Janowcu Wielkopolskim, Zespołem Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, klubami 

sportowymi oraz  klubami seniora. W roku 2021 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  

w Janowcu Wielkopolskim działało 20 sekcji/kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych  

i seniorów. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim nadal ma zamiar kreować 

rozwój kultury w naszej Gminie i rozszerzać oraz urozmaicać działalność kulturalną w miarę 

możliwości finansowych, czasowych i lokalowych.  

Obecnie działają następujące sekcje i zespoły:  

 chór „Harmonia”,  

 zespół folklorystyczny „Folk-Rom”,  

 zespół folklorystyczny „Pałuczanie”,  

 zespół taneczny „Bellissima”, 

  koło nauki gry na instrumentach perkusyjnych,  

 koło SKKT-PTTK,  

 koło krawiecko-hafciarskie,  

 koło teatralno-kabaretowe dla dorosłych, 

  koło teatralna dla dzieci i młodzieży, 

 sekcja wokalna, 

  nauka gry na gitarze, 

  zajęcia ART-PLAST – zajęcia plastyczne,  

 Uniwersytet Trzeciego Wieku,  

 zajęcia językowe TEDDY EDDY, MELI-MELO,  

 Ekspresowy Powrót do Formy, 

  taniec HIP-HOP,  

 taniec latynoamerykański,  

 Janowiecka Aktywna Młodzież,  

 Klub Gier Planszowych,  

 Zespół satyryczny ADHD. 

 Janowiecka Liga Tysiąca. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim stara się pozyskiwać 

zewnętrzne środki finansowe oraz brać udział w kursach/szkoleniach. W roku 2021 dzięki 

pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymaliśmy 

dofinansowanie na zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz lupy elektronicznej. 

W ramach realizowanego projektu „Sieć na kulturę” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

nieodpłatnie otrzymał sprzęt komputerowy. 
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Biblioteka im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim 

Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek realizuje w gminie Janowiec Wielkopolski 

zadania z zakresu kultury.  Biblioteka Główna mieści się w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 3a.  

W skład Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim wchodzą dwie filie 

biblioteczne: Filia w Sarbinowie Drugim oraz Filia w Żernikach. Podstawowym źródłem 

finansowania bieżącej działalności kulturalnej jest dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 

im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim, otrzymywana co roku z budżetu gminy. Poniżej 

przedstawiono wysokość dotacji przekazanej dla Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek  

w Janowcu Wielkopolskim w latach 2017-2021. 

 

Dotacje 2021 2020 2019 2018 2017 

Podmiotowa 277 000,00 295 000,00 262 000,00 260 000,00 255 000,00 

Celowa od 

organizatora 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 277 000,00 295 000,00 262 000,00 260 000,00 255 000,00 

 

 Biblioteka  Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim zorganizowała dwie 

imprezy kulturalne dla seniorów gminy Janowiec Wielkopolski. Zorganizowany został ,,Piknik 

Seniorów”, który odbył się nad jeziorem w Laskowie. 12 listopada z okazji  Światowego Dnia 

Seniora obył się koncert Jakuba Herforta – zwycięzcy 9. edycji programu telewizyjnego Mam 

Talent. 

 Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim otrzymała 

dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, 

priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 

do nowości wydawniczych w kwocie 4.700,00 zł. Ze środków tych zostały zakupione 223 książki, 

które wzbogaciły księgozbiór książnicy.  Z budżetu od organizatora zostały zakupione 384 

książki. 
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5.  Turystyka, sport i rekreacja 

 

Przy obiektach podległych gminie Janowiec Wielkopolski znajdują się  3 sale 

gimnastyczne oraz 8 boisk, z czego 2 asfaltowe, 2 trawiaste i 4 ze sztuczną nawierzchnią.  

W tabeli zaprezentowano lokalizację w/w obiektów sportowych i ich powierzchnię. 

 

Obiekty Sportowe w Gminie Janowiec Wielkopolski 

Lp. Obiekt sportowy Powierzchnia 

1.  
Szkoła Podstawowa 

Janowiec Wielkopolski 

sala gimnastyczna 174 m
2
 

sala gimnastyczna 59 m
2
 

sala gimnastyczna 800 m
2
 

boisko asfaltowe 2 800 m
2 

boisko asfaltowe 2 475 m
2 

bieżnia prosta 100 m 

2.  
Stadion Miejski 

Janowiec Wielkopolski 

boisko trawiaste 7 200 m
2
 

boisko trawiaste 6 080 m
2 

boiska do siatkowej piłki plażowej 256 m
2 

3.  
Orlik  

Janowiec Wielkopolski 

boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej 1 860 m
2 

boisko wielofunkcyjne 613 m
2 

4.  Żerniki boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 1 035 m
2 

5.  Sarbinowo Drugie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 1 035 m
2
 

 

Przy Szkole Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim zlokalizowane jest miasteczko ruchu 

drogowego dla dzieci. Ponadto w Gminie Janowiec Wielkopolski zorganizowano dla dzieci place 

zabaw, zlokalizowane w większości miejscowości gminy: Sarbinowo Drugie, Świątkowo, Laskowo, 

Włoszanowo, Żerniki, Obiecanowo, Gącz, Ośno, Brudzyń, Miniszewo, Tonowo i Park Miejski w 

Janowcu Wielkopolskim oraz siłownie zewnętrzne z Otwartą Strefą Aktywności w Sarbinowie 

Drugim. W gminie funkcjonuje również przystań kajakowa w Janowcu Wielkopolskim przy ul. 

Śniadeckich oraz kąpielisko w Laskowie nad jeziorem Łopienno.  

Na terenie gminy w 2021 roku działało 5 stowarzyszeń dotowanych ze środków budżetowych. 

(szerzej w punkcie 13 na stronach 50-51). 
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6.  Drogi gminne 

 

Łączna długość dróg w gminie Janowiec Wielkopolski wynosi 95,717 km.  W chwili 

obecnej przeważająca część dróg ma nawierzchnie  bitumiczną,  z czego 38,586 km nawierzchni 

asfaltowej wykonano na terenie wiejskim i 13,938 km jest w mieście. W większości inwestycje 

drogowe w zakresie modernizacji dróg były przeprowadzone przy udziale środków 

zewnętrznych. W 2021 gmina wybudowała 1,575 km dróg z masy bitumicznej za kwotę 

797.708,81 złotych, która była zlokalizowana na terenie wiejskim.   Na pozostałe drogi gmina 

corocznie w okresie wiosennym zakupuje kruszywo w ilości około 1150 ton w celu poprawy 

przejezdności.  

Drogi 
Rodzaj 

nawierzchni 

Długość km 

2021 2020 2019 2018 2017 

Utwardzone 

Bitumiczna 52,524 50,949 54,140 52,800 46,100 

Ulepszona - 

kruszywo 
28,015 29,590 9,550 10,600 17,000 

Brukowa/betonowa 1,342 1,342 2,200 2,200 2,500 

Nieutwardzone 

- gruntowe 
Grunt  rodzimy 13,836 13,836 23,000 23,000 23,000 

Razem 95,717 95,717 88,89 88,600 88,600 

Wartość inwestycji drogowych 797 708,81 2 168 283,91 1 419 559 4 563 867 2 831 601 

Wydatki na remonty i konserwacje 249 948,00 314 040,88 459 401 433 297 457 937 

 

Ponadto z budżetu gminy udzielana jest pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego oraz 

innych j.s.t. na zadania w zakresie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie 

Gminy Janowiec Wielkopolski. Wysokość tej pomocy w latach 2017 -2021  kształtowała się 

następująco: 

Beneficjent pomocy 2021 2020 2019 2018 2017 

Powiat Żniński 46 112 226 557 172 290 70 934 35 217 

Województwo 

Kujawsko-Pomorskie 
- 174 720 - - - 

Razem 46 112 401 277 172 290 70 934 35 217 
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7.  Gospodarka komunalna 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, 

którego koszty funkcjonowania w założeniach ustawodawcy mają być pokrywane z opłaty z 

tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.  W systemie tym funkcjonują dwie 

podstawowe stawki opłaty, kalkulowane na osobę: niższa w przypadku deklaracji śmieci 

segregowanych i wyższa przy deklaracji śmieci niesegregowanych. Na koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się: 

 koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

 koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 koszty obsługi administracyjnej systemu,  

Poniżej w tabeli przedstawiono podstawowe wielkości dotyczące funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Janowiec Wielkopolski w latach 

2014-2021. 

Dane o systemie 
Lata 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Opłata za odpady 

segregowane (zł) 
30,00 27,00 

(30,00) 
15,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 

Opłata za odpady 

niesegregowane (zł) 
60,00 54,00 

(60,00) 
30,00 18,00 18,00 18,00 18,00 14,00 

Ilość osób w 

systemie  wg 

deklaracji (zł) 

7302 7335 7309 7297 7426 7463 7527 7606 

Ilość odebranych 

odpadów 

komunalnych (w 

tonach), w tym: 

2 972,84 2 657,04 2 756,87 2 759,75 2 733,97 2 519,29 2 183,80 1 984,30 

 - odpady 

segregowane 
469,85 392,74 326,115 274,16 263,76 258,20 231,80 211,20 

- odpady zmieszane 2 047,35 1 980,62 2 207,72 2 246,76 2 230,20 2 056,36 1 869,6 1 675,5 

- pozostałe odpady 

(leki, metale) 
48,07 10,36 10,977 0,28 1,43 0,275 82,40 97,60 

- ilość odpadów 

ulegających 

biodegradacji 

185,07 96,94 99,44 127,86 125,42 98,46 112,80 84,6 

- ilość odpadów 

odebranych z PSZOK 
222,50 176,38 151,293 110,69 113,16 105,995 82,40 97,60 
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W 2021 r. obowiązywały stawki opłaty 27,00 zł za odpady segregowane  

i 54,00 zł za odpady niesegregowane – do 30 kwietnia 2021r. Od 1 maja 2021r. stawki te wzrosły 

odpowiednio do 30,00 zł od osoby za odpady segregowane oraz 60,00 zł za odpady 

niesegregowane. Osoba deklarująca zagospodarowanie bioodpadów na kompostowniku 

korzysta ze zmniejszonej stawki o 1 zł, tj. 29 zł. Znaczny wzrost opłat spowodowany został 

zwiększonym kosztem odbioru odpadów przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. Odpady zebrane z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski przekazywane są do 

RIPOK prowadzona przez NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin.   

 

  Zaopatrzenie w wodę  

Zaopatrzenie w wodę w Gminie Janowiec Wielkopolski realizuje Zakład Usług Miejskich w 

Janowcu Wielkopolskim, który jest jednostką organizacyjną gminy (samorządowy zakład 

budżetowy) powołany do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Na terenie gminy 

Janowiec Wielkopolski eksploatowanych jest pięć komunalnych ujęć wody podziemnej, przy 

których funkcjonują stacje uzdatniania wody. Obiekty, których właścicielem jest Gmina Janowiec 

Wielkopolski zlokalizowane są w następujących miejscowościach: 

 Janowiec Wielkopolski,  

 Laskowo,  

 Tonowo,  

 Obiecanowo,  

 Bielawy, 

Poniżej zaprezentowano zestawienie danych dotyczących wielkości poboru wód 

podziemnych na terenie gminy Janowiec Wielkopolski w poszczególnych stacjach uzdatniania 

wody, w latach 2017 – 2021, w m3. 

Lokalizacja SUW 
Ilość pobranej wody w m

3 

2021 2020 2019 2018 2017 

Janowiec Wielkopolski 353 482 311 026 322 394 389 112 349 529 

Laskowo 49 611 54 303 71 711 91 630 72 054 

Tonowo 139 770 169 722 151 247 96 467 56 583 

Obiecanowo 73 920 76 900 91 795 69 188 76 080 

Bielawy 37 709 40 353 43 991 49 617 27 656 

Ogółem 654  492 652 304 681 138 716 014 591 902 

 



Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 r. 

27 

 

 Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski na dzień 

31.12.2021 r. wynosiła 152,50 km. Poniżej przedstawiono rozmieszczenie sieci wodociągowej 

oraz ilość przyłączy wodociągowych. 

Wyszczególnienie Długość sieci wodociągowej [km] Ilość przyłączy [szt.] 

Teren wiejski 134 963 

Teren miejski 18,5 1065 

Gmina 152,50 2 028 

 

Zwodociągowanie terenu Gminy Janowiec Wielkopolski jest na bardzo wysokim 

poziomie i sięga 100%. Nowe sieci wodociągowe oraz przyłącza budowane są na bieżąco w 

odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez inwestorów budujących nowe budynki 

mieszkalne lub użytkowe. Nadzór nad siecią wodociągową w Janowcu Wielkopolskim sprawuje 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie. 

Ceny wody (netto) w zł.  za m3 obowiązujące w latach 2017-2021 w Gminie Janowiec 

Wielkopolski  przedstawiały się następująco: 

Gmina Janowiec Wielkopolski 

Cena netto za 1m
3
  wody  w zł 

2021 2020 2019 2018 2017 

2,44 2,42 2,38 2,35 2,30 

 

Dla zobrazowania poziomu cen wody przedstawiono również ceny wody za  1 m3 , które 

obowiązywały w latach 2019-2020 r. w gminach ościennych. 

 

Cena za wodę (netto) 

Gminy ościenne 2021 2020 2019  

Żnin 4,30 4,30 3,31 

Rogowo 2,77 2,74 2,73 

Mieleszyn 2,58 2,32 2,32 

Mieścisko 4,50 4,18 3,75 

Damasławek 3,42 3,03 3,15 

 

Jak wynika z przedstawionej informacji cena wody za 1 m3 w Gminie Janowiec 

Wielkopolski była zbliżona do ceny w gminie Mieleszyn oraz niższa od cen obowiązujących w 

pozostałych gminach ościennych. Charakteryzuje ją też najniższa dynamika wzrostu na 

przełomie ostatnich 3 lat (podobnie jak w Rogowie). 
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Kanalizacja ściekowa  

Na terenie gminy Janowiec Wielkopolski funkcjonuje system zbiorowego odprowadzania 

ścieków komunalnych poprzez system kanalizacji eksploatowany przez Zakład Usług Miejskich  

w Janowcu Wielkopolskim. Zgodnie z danymi Zakładu z 2021 roku na terenie analizowanej 

jednostki funkcjonuje 38,5 km kanalizacji sanitarnej oraz 14 przepompowni, z których ścieki 

surowe spływają do centralnej przepompowni, skąd trafiają do sieci technologicznej 

oczyszczalni.  Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie miejscowości Flantrowo. 

Obszar jej działania obejmuje części miejscowości: Janowiec Wielkopolski, Włoszanowo, 

Brudzyń, Bielawy, Miniszewo, Sarbinowo Drugie, Gącz, Flantrowo. 

Poniżej zaprezentowano dane dotyczące ilości wprowadzonych ścieków do wód lub do ziemi w 

latach 2016-2021. 

Ścieki i osady 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Ilość oczyszczonych  

ścieków w m3 
196 840 205 299 194 968 213 887 243 124  195 025 

Osady  Ściekowe (w t.) 

Wytworzonych osadów 674,84 720,84 818,94  706,42  762,30  811,80 

 

Ceny (netto) za odprowadzone ścieki w zł. za m3 obowiązujące w latach 2017-2021 w Gminie 

Janowiec Wielkopolski  przedstawiały się następująco: 

Gmina Janowiec Wielkopolski 

Cena netto za1m3 ścieków w zł 

2021 2020 2019 2018 2017 

7,29 5,58 5,48 5,39 5,25 

 

W gminie Janowiec Wielkopolski funkcjonuje dopłata w wysokości 0,50 zł do 1m3
 ścieków 

wprowadzonych do urządzeń komunalnych na terenie miejskim i wiejskim z gospodarstw 

domowych, placówek użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych nie 

prowadzących działalności przemysłowej.  Dopłata powoduje, że dla mieszkańca cena ścieków 

jest niższa o 0,50 zł. Dla zobrazowania poziomu cen za odprowadzanie 1 m3 ścieków socjalno-

bytowych w latach 2019-2021r.  przedstawiono również ceny za odprowadzanie ścieków   

w gminach ościennych. Jak wynika z przedstawionej informacji cena za oczyszczone ścieki w 

gminie Janowiec Wielkopolski jest na zbliżonym poziomie do ceny obowiązującej w gminie Żnin 

oraz jest niższa od cen obowiązujących w pozostałych gminach ościennych. 
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Cena za ścieki (netto) 

Gminy ościenne 2021 2020 2019 

Żnin 6,75 6,14 5,58 

Rogowo 12,29 11,88 11,84 

Mieleszyn 8,60 8,11 8,13 

Mieścisko 13,10 12,49 8,95 

Damasławek 7,55 7,19 7,47 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono kształtowanie się zaległości w opłatach za wodę i ścieki  

w Zakładzie Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim w latach 2019-2021 oraz czynności 

windykacyjne podejmowane przez wierzyciela (Zakład).  

L.p. Wyszczególnienie 
Lata 

2021 2020 2019 

Wartość zaległości za wodę i ścieki na koniec 

roku 
70 460,43 96 208,30 88 92,65 

Ilość kontrahentów z zaległościami 273 440 307 

1. Ilość wystawionych nakazów zapłaty 43 54 76 

2. Wartość na jaką wystawiono nakazy zapłaty 26 915,48 18 680,33 37 640,15 

3. Ilość nakazów skierowanych do egzekucji 17 20 46 

4. Wartość wyegzekwowanych zaległości 13 862,18 13 555,12 11 941,97 

 

Zbiorowy system odprowadzania ścieków nie obejmuje terenu całej gminy. Stąd na terenie 

gminy nadal stosowane są indywidulane systemy odprowadzania ścieków. Należą do nich: 

 szamba – w 2021 r. było ich  577, z tego w mieście 21 i na terenach wiejskich 556 sztuk, 

 przydomowe oczyszczalnie ścieków – w 2021 r. było ich 204, z tego  w mieście 4, 

Gmina Janowiec Wielkopolski ujęta jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych na podstawie uchwały nr IX/163/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Janowiec 

Wielkopolski. Rzeczywista Liczba Mieszkańców (RLM) na podstawie obowiązującej uchwały – 

9770. Podstawowym założeniem jest dalsza budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Janowiec Wielkopolski w następnych latach, zgodnie z założeniami i zasadami przyjętymi w 

KPOŚK.  
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W 2021 r. wpłynęło do budżetu 900.000,00 zł środków z rządowego programu wspierania 

budowy kanalizacji sanitarnej, które Gmina musi wydać do końca 2024. 

 

           8.  Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

 

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski wchodzi 55 mieszkań. 

Znajdują się one w starym budownictwie, z czego 41 to lokale mieszkalne/komunalne 

zarządzane przez administratora (Zakład Usług Miejskich), a pozostała część – 14 lokali będące 

przedmiotem najmu socjalnego pozostawione w zarządzaniu gminy. Poniżej szczegółowy 

podział lokali: 

 lokale mieszkalne (komunalne) ogółem  41, w tym: 

- 20 lokali mieszkalnych w 9 budynkach na terenie miasta, 

     - 21 lokali mieszkalnych w 16 budynkach na terenie wiejskim, 

Średnia powierzchnia lokalu  komunalnego wynosi: 43,52 m2. 

 lokale socjalne ogółem 14, w tym: 

-1 lokal socjalny na terenie miasta, 

- 13 lokali socjalnych w 5 budynkach na terenie wiejskim. 

Średnia powierzchnia lokalu socjalnego wynosi: 42,43 m2. Lokale zlokalizowane w mieście są 

wyposażone w sieć wodociągową i kanalizacyjną, natomiast na terenie wiejskim z 37 lokali 

posiadających sieć wodociągową  20 przyłączona jest do kanalizacji.   

Gmina Janowiec Wielkopolski posiada również 5 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 

740,80 m2. Prowadzona jest w nich działalność w zakresie opieki zdrowotnej oraz handlowa i 

biurowa. Są to:   

 budynek przy ul. Gnieźnieńskiej, w którym funkcjonuje NZOZ w Janowcu Wielkopolskim, 

 lokal przy ul. Gnieźnieńskiej, w którym funkcjonuje Apteka Eskulap, 

 lokal przy ul. Gnieźnieńskiej, w którym funkcjonuje punkt AA, 

 lokal przy ul. Gnieźnieńskiej, od 2021 r. użytkowany przez Gminną Spółkę Wodną, 

 lokal przy ul. Szerokiej, w którym funkcjonuje Cech Rzemiosł Różnych, 

 Na koniec 2021r.  złożonych było 7 wniosków o przydzielenie lokalu komunalnego. Jeśli 

Gmina posiada wolny lokal to jest on przyznawany niezwłocznie  po uzyskaniu opinii Komisji 

Mieszkaniowej. W przypadku jego braku lokal przydzielany jest po jego pozyskaniu. 

Pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu mają osoby z wyrokiem sądu o eksmisję. 
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  9. Rozwój gospodarczy 

 

W gminie Janowiec Wielkopolski w roku 2021 do Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej wpisanych było 529 przedsiębiorców, w tym o statusie aktywny – 432. Spośród 

wszystkich działalności 9 prowadzonych jest w formie spółki/spółek cywilnych. Pozostałe 

stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Struktura branżowa działalności 

gospodarczej przedstawia się następująco: 

 produkcja  - 7%, 

 handel   - 21%, 

 usługi   - 72%, w tym m. in.: 

- usługi remontowo-budowlane   - 27%, 

- usługi w zakresie transportu drogowego  - 7%, 

- usługi w zakresie naprawy urządzeń  - 10%, 

- usługi fryzjerskie i kosmetyczne   - 10%, 

W 2021 roku powstało 38 nowych przedsiębiorstw – 19 w Janowcu Wielkopolskim oraz 

19 na terenie wiejskim. W analizowanym roku zamknięto 75 działalności gospodarczych, głównie 

z kodem PKD 89.2.Z związanym z pakowaniem. 

 

Gazyfikacja 

 

Na mocy  listu intencyjnego sporządzonego w dniu 27 marca 2017 roku pomiędzy Polską 

Spółką Gazownictwa sp. z o.o.  z siedzibą  w Warszawie  a Gminą Janowiec Wielkopolski  w 

związku z planowanym przez PSG  rozwojem  sieci gazowej przystąpiono do gazyfikacji miasta i 

gminy Janowiec Wielkopolski. Obecnie na wniosek inwestora prowadzone jest postępowanie 

administracyjne w zakresie  zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania  pozwolenia na 

budowę gazociągów średniego ciśnienia o  łącznej długości  ca 25 km.  Lokalizacja sieci 

obejmuje ulice miasta oraz zabudowę jednorodzinną  wsi Bielawy, część obrębu Włoszanowo i 

Janowca – Wsi.   

Z uwagi na niską rentowność planowanej inwestycji w 2021r. odstąpiono od realizacji 

inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.  
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  Światłowody 

 

W gminie Janowiec Wielkopolski rozpoczęła się realizacja budowy przyłączy 

światłowodowych do gospodarstw domowych w ramach realizacji rządowego Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agendy Cyfrowej w 

2020 roku każdy obywatel UE ma znajdować się w zasięgu łącza internetowego nie wolniejszego 

niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż 100 

Mb/s. W 2017 roku firma NEXERA wygrała konkurs na budowę sieci min. w województwie 

kujawsko-pomorskim. Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski firma rozpoczyna budowę 

dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100Mb/s) i będzie jej 

hurtowym operatorem. 

Do 2021 roku sieć firmy NEXERA w czterech regionach Polski obejmie swym zasięgiem 

ponad 530 000 gospodarstw domowych. Tym samym umożliwi gospodarstwom domowym 

dostęp do bardzo szybkiego internetu, nowoczesnej telefonii stacjonarnej oraz bogatych 

pakietów telewizji cyfrowej. Z uwagi na okres pandemii pierwotny termin ulegnie przedłużeniu. 

 

Kawerny – bezzbiornikowe podziemne magazyny gazu ziemnego 

 

W 2018 r.  firma Gaz-System S.A. zakończyła badania otworowe prowadzone w złożach 

soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek, zlokalizowane w Świątkowie w gminie Janowiec 

Wielkopolski. Polegały one na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych do głębokości ok. 1800 

metrów pod poziomem terenu, podczas których wykonano szereg badań i pomiarów mających 

na celu dostarczenie wiedzy na temat budowy geologicznej, w tym właściwości chemicznych i 

fizycznych soli oraz warunków hydrogeologicznych.    

Spółka Gaz-System S.A. należy do Skarbu Państwa. Powołana została dla bezpieczeństwa 

energetycznego kraju w zakresie przesyłu gazu ziemnego. Firma planuje rozszerzenie swoich 

usług o obszar magazynowania paliw gazowych i wybudowanie bezzbiornikowego 

podziemnego magazynu gazu ziemnego w złożu soli kamiennej. Po zakończeniu wszystkich prac 

badawczo-rozpoznawczych oraz po wykonaniu wszystkich analiz geologicznych i ekonomiczno-

inwestycyjnych w 2021 r. spółka Gaz-System nie podjęła nadal decyzji co do budowy 

Podziemnego Magazynu Gazu na terenie Świątkowa.  
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10. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki 

pomocnicze) 

 

Stowarzyszenia 

 

 W gminie funkcjonuje 18 stowarzyszeń (2 oświatowe rejestrowane w gminie, 16 

pozostałych rejestrowanych w starostwie powiatowym), z którymi Gmina Janowiec Wielkopolski 

współpracuje w celu realizacji  zadań samorządowych z zakresu sportu, oświaty czy ochrony 

zdrowia. Gmina wybiera do realizacji danego zadania oferty zgłaszane przez zainteresowane 

stowarzyszenia, które otrzymują na ten cel dotację z budżetu gminy. Dotacje te finansują  

w całości powierzone zadanie lub dofinansowują je w części. W przypadku stowarzyszeń 

działających w zakresie oświaty dofinansowanie odbywa się na zadach określonych w ustawie  

o systemie oświaty oraz  uchwały Rady Miejskiej. Poniżej przedstawiono finansowanie 

działalności stowarzyszeń w latach 2017-2021. 

Rodzaj działań 2021 2020 2019 2018 2017 

Sport 200 000,00 169 142,50 188 000,00 165 499,99 157 800,00 

Oświata 1 467 702,72 1 337 131,55 1 204 112,41 1 240 162,40 1 006 497,07 

Ochrona zdrowia 10 000 103 950 12 800 2 800 2 400 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 
0,00 0,00 0,00 7 500,00 0,00 

Ponadto na terenie działa 10 stowarzyszeń, w formie których funkcjonują ochotnicze straże 

pożarne OSP. Ich działanie finansowane jest bezpośrednio z budżetu gminy. Poniżej 

przedstawiono wydatki na OSP w latach 2016-2021. 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Wydatki bieżące 229 778,70 191 052,68 192 413,75 185 366,74 160 031,90 142 459,26 

Wydatki 

inwestycyjne 
463 637,75 164 609,50 110 021,56 499 550,00 33 000,00 17 145,45 

Razem 693 416,45 355 662,18 302 435,31 684 916,74 193 031,90 159 604,71 

Terenem działania poszczególnych OSP jest miejscowość będąca ich siedzibą oraz miejscowości 

położone w rejonie pomocy wzajemnej. Działalność OSP oparta jest na pracy społecznej 

członków, którzy wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, wspierają różnorodne formy 

pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają 

działalność sportową. OSP Janowiec Wielkopolski i OSP Świątkowo należą do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stąd ich zakres działania rozszerzony jest na powiat żniński, a 

w szczególnych przypadkach mogą być skierowani do działania na dalszych obszarach kraju.   
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Sołectwa 

Gmina Janowiec Wielkopolski podzielona jest na 22 sołectwa. Każde z nich dysponuje 

swoimi środkami finansowymi w ramach funduszu sołeckiego, które przeznacza na wybrane 

przez mieszkańców wsi przedsięwzięcia. Aby mogły one otrzymać dofinansowanie  

z funduszu muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków 

życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Poniżej zaprezentowano poziom 

funduszu sołeckiego w gminie  w latach 2016-2021. 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Wydatki z  FS 424 302,75 386 684,78 356 292,31 324 635,40 269 88,41 260 021,82 

Refundacja z budżetu 

państwa 
98 028,46 73 520,38 70 022,13 89 517,20 94 340,29 88 127,32 

% refundacji 23,10 19,013 19,65 27,57 34,95 33,89 
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IV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI I INNE ISTOTNE 

DZIAŁANIA BURMISTRZA 

 

 

  Stowarzyszenia JST 

  

Gmina Janowiec Wielkopolski w 2021 r. jak i latach poprzednich należała do kilku 

stowarzyszeń zrzeszających samorządy terytorialne. Są to: 

 

 Lokalna Grupa Działania „Pałuki – Wspólna Sprawa” – to stowarzyszenie działające 

na obszarze Powiatu Żnińskiego, któremu przyświeca idea partnerstwa pomiędzy 

sektorem społecznym, publicznym i gospodarczym.  Obecnie członkami Stowarzyszenia 

jest sześć samorządów gminnych z terenu Powiatu Żnińskiego. Stowarzyszenie to 

powołało lokalną grupę działania (LGD), która odpowiada na obszarze swojego działania 

za dystrybucję środków w ramach niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  Obok pozyskiwania środków finansowych jest to 

organizacja odpowiedzialna za aktywizację obszarów wiejskich, za zmianę sposobu 

myślenia mieszkańców tych terenów oraz zmianę postrzegania wsi przez społeczeństwo. 

W działalności LGD aktywnie uczestniczą także przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele 

stowarzyszeń, klubów sportowych, zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich. Gmina 

Janowiec Wielkopolski za pośrednictwem LGD wnioskuje o dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych. W 2018 r. pozyskała w ten sposób środki na zadanie pn:  Stworzenie 

bazy rekreacyjnej nad Jeziorem Łopienno w miejscowości Laskowo Gmina Janowiec 

Wielkopolski,     

 

 Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris -  jest to zrzeszenie 

kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli 

instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych 

skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna 

pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu 

ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Chodzi 

o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, 

awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne. Fundusz tworzony jest ze składek  

 



Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 r. 

36 

 

członków stowarzyszenia. Samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie 

dobrowolności, wnoszą składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej 

dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego (50 

groszy/1 mieszkańca w przypadku miast, gmin i powiatów ziemskich, 1 złoty/1 

mieszkańca w przypadku miast na prawach powiatu). Gmina Janowiec Wielkopolski 

przystąpiła do tego Stowarzyszenia w 2016 r. W 2021 r. Gmina otrzymała od 

Stowarzyszenia Salutaris pomoc finansową w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na 

usuwanie skutków uszkodzenia budynku mieszkalnego w Żużołach.   

 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski  -  jest jedną z największych 

regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Działa od 1991 roku i obecnie skupia 111 gmin i 14 powiatów z terenu Wielkopolski i nie 

tylko. Stowarzyszenie to działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu 

terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój 

samorządów. Gmina Janowiec Wielkopolski jest członkiem tego Stowarzyszenia od 2003 

r. 

 Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w Wągrowcu 

– zostało powołane do życia 4 lipca 2000 r. przez 15 jednostek samorządu terytorialnego. 

Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do stowarzyszenia 10 czerwca 2021 r. 

Statutowe cele Stowarzyszenia stanowią: 

- poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami, powiatami i województwami 

w obrębie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, 

- tworzenie regionalnych szlaków turystycznych, wodnych, pieszych i rowerowych w celu 

szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego przemieszczania się mieszkańców, 

- współpraca z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania  

i Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

Partnerstwo z gminami Wielkopolskimi 

 Gmina Janowiec Wielkopolski wraz z Powiatem Wągrowieckim, Gminą Damasławek, 

 Gminą Wapno, Miastem i Gminą Kcynia  podpisała 21 września 2020 r. umowę o partnerstwie 

na rzecz realizacji projektu pt. „Razem dla rozwoju”. Umowa została podpisana w celu 
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przygotowania się do realizacji projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” stanowiącego 

wsparcie samorządów lokalnych w budowaniu kompetencji do zarządzania rozwojem 

wykorzystującym lokalne potencjały oraz krajowe i europejskie instrumenty terytorialne.  

 

Inwestycje lokalne (ponadgminne) 

Gmina przystąpiła w 2021 r. do realizacji inwestycji pn. Podniesienie standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę (wykonanie, dostawę i montaż 14 stacji 

naprawczych na obszarze objętym LSR) w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 

na lata 2014-2020” realizowana jest przez Powiat Żniński. Całkowita wartość projektu 153 090,00 

zł. Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski zostaną zamontowane dwie stacje naprawcze  - tj. 

na rynku w Janowcu Wielkopolskim oraz przy Szkole Podstawowej w Żernikach. 

 

Pomimo, iż przynależność Gminy do różnego rodzaju stowarzyszeń i innych podmiotów 

nie jest obligatoryjna, to udział Gminy Janowiec Wielkopolski w w/w gremiach należy ocenić 

pozytywnie. Przynależność do tych stowarzyszeń generuje niewielkie koszty (składki 

członkowskie), a daje Gminie możliwość dodatkowego pozyskiwania środków na realizację 

zadań, stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń między jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz pozyskiwania wiedzy (szkolenia), a także jest elementem promocji Gminy. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 

Rok 2021 Rada Miejska VIII kadencji odbyła 8 sesji. Podjęła 83 uchwały w tym 23 akty 

stanowiły prawo miejscowe.  

Uchwały podjęte w 2021 roku dotyczyły następujących spraw: 

 budżetu i finansów – 30 

 podatków i opłat lokalnych – 8 

 rozwoju i zagospodarowania przestrzennego - 3 

 rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 8 

 oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej – 17 

 spraw organizacyjnych – 17 

 

Wszystkie uchwały przesłano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, celem badania zgodności z prawem oraz zamieszczono w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.  

  Do uchwał Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim podjętych w 2021 roku organ 

nadzoru w toku postępowania wydał rozstrzygnięcia nadzorcze: 

1) rozstrzygnięcie nadzorcze nr 111/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

17 sierpnia 2021 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2 pkt 2 zdanie pierwsze oraz drugie 

w zakresie „anten stacji telefonii komórkowej”  uchwały Nr XXVIII/227/21 Rady Miejskiej 

w Janowcu Wielkopolskim z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu 

Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski; 

2) rozstrzygnięcie nadzorcze nr 169/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

28 grudnia 2021 r. stwierdzające nieważność § 2, § 4, § 5 ust. 2 i § 7 ust. 2 uchwały nr 

XXXI/246/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2021 r.  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego 

oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej, oraz załącznika nr 1 do 

ww. uchwały – w zakresie zamieszczonego w nim pouczenia o odpowiedzialności za 

składane fałszywych zeznań: „Oświadczenie powyższe składam pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – za co, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.”; 
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3) rozstrzygnięcie nadzorcze nr 173/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia  

28 grudnia 2021 r. stwierdzające nieważność § 9. uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej 

w Janowcu Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie Programu współpracy 

Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, w zakresie słów: „z 

przeznaczeniem na zadania związane ze sportem”. 
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VI.    INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

 

1. Strategia rozwoju 

 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na 

lata 2012-2022 została przyjęta uchwałą nr XII/94/2012 Rady Miejskiej w Janowcu 

Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. Strategia jest dokumentem określającym cele rozwoju 

oraz warunki, zasady i etapy ich osiągnięcia oraz jest nadrzędnym instrumentem zarządzania 

rozwojem lokalnym i podstawą długookresowej, lokalnej polityki społeczno-gospodarczej. 

Strategia opracowywana była z udziałem społeczności lokalnej tak aby odpowiadała 

rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom zwiększając efektywność projektów i przyspieszając 

rozwój gminy. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Janowiec 

Wielkopolski na lata 2012-2022 ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie 

do 2022 roku w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Strategia, 

jako koncepcja rozwoju lokalnego, pełni z jednej strony funkcję źródła informacji o procesach 

społeczno-gospodarczych na danym terenie i stanowi istotną inwentaryzację zjawisk 

zachodzących w jednostce terytorialnej. Z drugiej strony ułatwia i zwiększa spójność 

podejmowanych przez władze lokalne decyzji, jest planem działania władz lokalnych i 

wyznacznikiem bieżących działań. 

Ponadto dokument ten jest podstawą do ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z 

Unii Europejskiej. 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 

gminy  

 

Gmina Janowiec Wielkopolski posiada studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego gminy uchwalone uchwałą  Nr XXXI/250/2018 Rady 

Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 roku. Zmiana Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski polegała w 

znacznej mierze na aktualizacji ustaleń w części tekstowej i graficznej w stosunku do 

poprzedniego studium z 2010 roku, i dostosowaniu do obowiązujących uwarunkowań prawnych 

i programowych. Uwzględniając cel zmiany studium, a także wnioski społeczności lokalnej, 

podmiotów gospodarczych, instytucji i organów rządowych i samorządowych, studium wyznacza 

nowe obszary pod zainwestowanie oraz wprowadza inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
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lokalnym oraz ponadlokalnym oraz zapisy zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego i programach rządowych.  

Projekt Studium uzyskał wymagane przepisami opinie i niezbędne uzgodnienia oraz został 

wyłożony do publicznego wglądu. Projekt Studium był przedstawiany i konsultowany ze 

społecznością lokalną.  Do projektu Studium wyłożonego do publicznego wglądu nie wniesiono 

żadnej uwagi. W obszarze miasta i gminy wyróżniono następujące obszary funkcjonalne: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej, 

 tereny zabudowy usługowej, 

 tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej i usługowej, 

 tereny zabudowy rekreacyjnej, 

 tereny zieleni urządzonej, 

 tereny infrastruktury technicznej, 

 tereny rolne, 

 tereny cmentarzy, 

 tereny lasów, 

 tereny wód powierzchniowych, 

 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

 Aktualnie na obszarze gminy Janowiec Wielkopolski obowiązuje 21 planów miejscowych. 

Stan pokrycia planami miejscowymi gminy jest znikomy w stosunku  do całkowitej powierzchni. 

Na pozostałej części gminy zmiany w sposobie zagospodarowania terenów odbywają się 

poprzez decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Generalnie sytuacja taka występuje w terenach zainwestowanych, na których 

istnieje już zabudowa, która często podlega uzupełnieniu i rozbudowie. Wydawanie dużej liczby 

decyzji o warunkach zabudowy nie jest  korzystnym zjawiskiem w planowaniu spójnego  

i zorganizowanego rozwoju przestrzennego. W gminie Janowiec Wielkopolski obszary objęte 

planem miejscowym stanowią niewielki procent ogólnej powierzchni gminy. Fakt ten rodzi 

sytuację niekorzystną, gdyż przekłada się na niski stopień realizacji polityki przestrzennej 

określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Większość obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w świetle 

obowiązującego prawa nie spełnia wymogów ustawowych. W 2002 r. uchwalono aż 13 planów z 

21 obecnie obowiązujących.  W roku 2003 zostały uchwalone 3 plany,  w 2004 roku – 4, jeden z 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został uchwalony w 2021 roku - dla 

działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej. 

Liczba sporządzanych planów nie jest jedynym wyznacznikiem w określeniu postępów 

w opracowywaniu planów miejscowych na przestrzeni lat. Niezależnie od liczby sporządzanych 

planów miejscowych powierzchnia terenów objętych obowiązującymi planami nie jest 

imponująca i nie przekracza 55,0 ha, tj. mniej niż 1% powierzchni całej gminy.  Zgodnie  

z rejestrem wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w latach 2014 – 2020 nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie sporządzenia nowych planów 

miejscowych lub zmiany obowiązującego planu miejscowego. 

W 2019 roku przyjęto Uchwałę  NR V/41/19 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z 

dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W 2021 roku przyjęto Uchwałę NR XXXII/259/21 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU 

WIELKOPOLSKIM z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej 

w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski.  

 

 

4. Gminny program rewitalizacji 

 

Gmina Janowiec Wielkopolski opracowała Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2023.  Program został przygotowany  zgodnie z wymogami 

określonymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 

2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. Lokalny Program Rewitalizacji 

zawiera diagnozę wyodrębnionych osiedli miasta Janowiec Wielkopolski oraz wsi Gminy, z 

których wyodrębniono obszary zdegradowane a następnie obszary wyznaczone do rewitalizacji.  

Program zawiera wizję obszarów rewitalizacji po przeprowadzeniu tego procesu, a także cele i 

kierunki działań.  Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłoszone przez podmioty z terenu 

Gminy zostały uporządkowane w ramach dwóch list – przedsięwzięć podstawowych i 

uzupełniających, uwzględniających mechanizmy zapewnienia komplementarności tych 

przedsięwzięć. Dokument zawiera także szacunkowe ramy finansowe zaproponowanych 

przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, a także harmonogram ich realizacji.  Dokument 
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umożliwia ubieganie się o środki unijne m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020.  

 

5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy określa Wieloletni Program 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, który wyznacza podstawowe kierunki 

działania w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym, m.in.: planowane remonty  

i modernizację lokali, stan techniczny lokali, źródła finansowania prac remontowych oraz zasady 

sprzedaży lokali. Dokument ten został przyjęty uchwalą Nr XXVI/210/21 Rady Miejskiej  

w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

 

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych opracowuje się na okres 3 lat i 

powinien zawierać on w szczególności:  

 zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy oddanych w 

użytkowanie wieczyste;  

 prognozę dotyczącą:  

- udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu;  

- poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu;  

- wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy 

oddanych w użytkowanie wieczyste.  

 program zagospodarowania nieruchomości zasobu.   

Obecnie obowiązujący plan wykorzystania  zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Janowiec Wielkopolski zawarty jest na lata 2022 – 2024. 

Przygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla przede wszystkim 

główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i 

formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Przewiduje się przeprowadzanie co 

roku aktualizacji niniejszego planu w zakresie nieruchomości pozostających w zasobie oraz 

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Gminny zasób nieruchomości będzie 

wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy Gminy ustaleniami. Gminny zasób 

nieruchomości obejmuje również dzierżawy i najem nieruchomości wchodzący w skład gminy. 
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7. Program opieki nad zabytkami 

 

Ochronie prawnej podlegają zasoby dziedzictwa kulturowego rozumiane, jako trwałe 

elementy zagospodarowania obszaru bądź struktury przestrzennej o walorach historycznych, 

zabytkowych, estetycznych lub artystycznych. Zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią istotny 

element tożsamości świadczący o zachowaniu ciągłości działalności i dorobku społeczności 

lokalnej. Na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski znajduje się 267 obiektów znajdujących się w 

ewidencji gminnej zabytków, z tego: 

 w ewidencji wojewódzkiej zabytków znajduje się 156 obiektów, 

 w rejestrze zabytków znajdują się 23 obiekty, 

Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie 

zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy pozytywnie 

zaopiniował Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018–

2021. Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zachęci do działań ochronnych  

i edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty wymagające opieki.  

Aktualnie dla terenu Gminy Janowiec Wielkopolski obowiązuje Gminny Program Opieki nad 

Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018 – 2021 uchwalony uchwałą Nr 

XXXI/249/2018 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2018 roku. W roku 

2022 zostanie podjęta uchwała w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na kolejne lata.  
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8. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

„Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski                                    

z perspektywą czasową do 2025 roku” została uchwalona uchwałą nr XXIV/194/21 z dnia                

26 lutego 2021 r.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem dotyczącym zagadnień z zakresu 

poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, 

społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, głównie 

dwutlenku węgla. Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia 

celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym tj.: 

1) redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

2) zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

3) redukcji zużycia energii finalnej. 

Potrzeba sporządzenia i realizacji oraz aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej 

związana jest również z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski 

z perspektywą czasową do 2025 roku pomoże ponadto w spełnieniu obowiązków nałożonych na 

jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie 20 

maja 2016 r. o efektywności (Dz.U. 2020 poz. 264 ze zm.). 

Na terenie Gminy realizowana jest wymiana kotłów i palenisk węglowych na ekologiczne w 

budynkach prywatnych, do czego zachęcać ma mieszkańców funkcjonujący od 2017 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na pokrycie 

kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.  

Poniżej przedstawiono poziom dofinansowania do wymiany  kotłów w Gminie Janowiec 

Wielkopolski w latach 2018-2021. 

ROK Ilość kotłów Wartość dofinansowania 

2021 75 187 500 

2020 48 120 000 

2019 46 111 000 

2018 34 79 528 

Ogółem 203 498 028 
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9. Program ochrony środowiska 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z 

perspektywą do roku 2027” został uchwalony uchwałą nr XX/160/20 Rady Miejskiej                             

w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2020 r.  

Program został opracowany w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z zapisem art. 

17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 

ze zm.) Opracowanie Programu pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku 

przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja 

przyczyni się do ochrony środowiska Gminy Janowiec Wielkopolski, utrzymania stanu 

środowiska na dobrym poziomie oraz kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, 

w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są przekraczane. 

Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań na dalsze lata i 

poprawa stanu środowiska przyrodniczego, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam gdzie został 

on osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzedniego projektu. Zawarte w nim rozwiązania 

inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z 

zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Niniejszy 

dokument jest wypełnieniem obowiązku Gminy Janowiec Wielkopolski w zakresie aktualizacji 

strategicznych dokumentów gminnych, co pozwala władzom na bieżąco kontrolować stan 

środowiska oraz planować na tej podstawie działania służące ochronie środowiska. 

Dokument sporządzono z uwzględnianiem wymagań innych dokumentów strategicznych 

wyższego szczebla, w tym przypadku dokumentacji powiatowych, wojewódzkich i krajowych, 

określając rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia 

celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.  

 

 

10. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych charakteryzuje w szczególności 

działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane 

dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 

Konieczność opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika 

wprost z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.  
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Codziennemu życiu mieszkańców miasta i gminy Janowiec Wielkopolski towarzyszą 

liczne problemy, obejmujące swoim zasięgiem coraz liczniejszą grupę ludzi i coraz młodsze 

pokolenia. Zmuszają one część społeczności do szukania różnych form pomocy, również do 

korzystania z pomocy społecznej. Charakterystycznym wyznacznikiem ubiegania się o pomoc 

jest przede wszystkim pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców miasta i Gminy. 

Działania wynikające ze „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec 

Wielkopolski” realizowane są na bieżąco. Są to działania na rzecz osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, starszych, dotkniętych alkoholizmem, narkomanią a także bezdomnością. 

Podejmowane są różnorodne działania na rzecz rodziny w szczególności w tych  rodzinach gdzie 

występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Wychodząc naprzeciw wykluczeniu 

społecznemu Miejsko  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt socjalny dla tej 

grupy wsparcia. 

 

11. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Program wspierania rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski został przyjęty 27 listopada 

2020r. uchwałą nr XXI/169/2020 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. Program wspierania 

rodziny Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2023 wyznacza zadania do realizacji, które 

przyczynią się do zmniejszenia skali problemów społecznych w Gminie w obszarze wspierania 

rodziny.   

Celem głównym programu było stworzenie optymalnych warunków dla dzieci w środowisku 

rodziny biologicznej oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo - wychowawczych w gminie Janowiec Wielkopolski. 

Celem szczegółowym programu jest wzmocnienie i rozszerzenie wsparcia w celu poprawy 

efektywności i skuteczności pomocy adresowanej do rodzin i dzieci, które ma polegać na: 

 podniesieniu jakości funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym, 

 wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, 

 zapewnienie rodzinom i dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego, poprzez 

umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu do bezpłatnej opieki pielęgniarskiej i 

stomatologicznej w szkołach , 

 promowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży, 

 zapewnienie rodzinom i dzieciom oraz młodzieży bezpieczeństwa publicznego. 
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Program Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2023 służy realizacji 

gminnej polityki rodzinnej.  Zadania z zakresu wspierania rodziny, zostały powierzone do 

realizacji Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim i są 

wykonywane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Gmina w ramach ogłoszonego 

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu rządowego „Asystent rodziny” na 

rok 2021 otrzymała dotację z Funduszu Pracy na pracowników pełniących role asystenta rodziny 

z Gminy Janowiec Wielkopolski  w wysokości 4.000,00 zł.   

Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim 

we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych 

kryzysem  lub przeżywających trudności w wypełnianiu  funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

Współpracują w tym zakresie z pedagogami szkolnymi, pracownikami służby zdrowia, Policją, 

kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz z 

zespołem interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Asystenci rodziny 

pracowali w 2021r.  z 25 rodzinami, w których było 106 osób w tym 42 osoby dorosłe i 64 dzieci. 

Podsumowując program wykonany w 2021r. nasuwają się następujące wnioski do realizacji 

programu na następny rok, takie jak: 

1. Położenie głównego nacisku na utrzymanie dzieci w ich naturalnym środowisku: 

wzmocnienie działań profilaktycznych: doskonalenie metod pracy z rodziną,  

realizowanie różnych form pomocy rodzinie. 

2. Dalsza współpraca pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny ( szkoły, przedszkola, Komisariat Policji, Sąd). 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych asystenta rodziny poprzez udział          

 w szkoleniach, konferencjach. 

4. Konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z 

opieką i wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej i placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

które jest zadaniem własnym gminy. 

5. Zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia asystentów rodzin. 

Wskazane jest również podejmowanie działań przede wszystkim profilaktycznych   

i wspomagających. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze 

interdyscyplinarne współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny i dzieci, 

bowiem wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie. 
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12. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii 

 

  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii  uchwalany jest corocznie przez Radę Miejską. Jest on podstawą do podjęcia działań 

na rzecz trzeźwości w gminie i skierowany jest do wszystkich grup społecznych, których dotyka 

problem alkoholowy, narkomanii lub zagrożonych  prawdopodobieństwem wystąpienia takiego 

problemu. Głównym celem programu jest: 

 zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i zagrożeń społecznych 

wśród mieszkańców gminy Janowiec Wielkopolski, 

 ograniczenie liczby osób nadużywających alkoholu, 

 zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, 

narkomanii i innych uzależnień, 

 ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem 

substancji psychoaktywnych, 

 zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży, 

Środki finansowe przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pochodzą  

z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Poniżej zaprezentowano finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz wartość sprzedanego alkoholu na terenie 

gminy, od której bezpośrednio zależy wysokość wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, w latach 2017-2021.   

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 2018 2017 

Wartość sprzedanego alkoholu 7 395 747,33 7 262 566,56 6 258 122,72 5 836 881,22 5 237 081,55 

Wpływy z opłaty za zezwolenie na 

- sprzedaż alkoholu   

- za tzw. „małpki” 

160 154,21 

17 320,29 

177 474,50 

154 685,48 138 015,57 130 793,34 124 731,98 

Wydatki na gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień, w tym: 

177 089,22 98 843,08 146 248,61 101 432,66 100 134,27 

- profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów alkoholowych 
160 389,22 97 613,08 140 248,61 96 791,66 99 134,27 

- profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów narkomanii 
16 700,00 1 230,00 6 000,00 4 641,00 1 000,00 



Raport o stanie Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 r. 

50 

 

 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu finansują  działalność punktu  

konsultacyjnego oraz punktu dla ofiar przemocy w rodzinie (w tym zatrudnienie osób 

pracujących w punkcie konsultacyjnym, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, zakup artykułów 

biurowych i innych niezbędnych artykułów, współfinansowanie telefonicznego Pogotowia dla 

ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia). Rok 2021 był pierwszym rokiem, w którym do 

budżetu Gminy zaczęły wpływać dodatkowe środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 

Poniżej przedstawiono w liczbach działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  

w latach 2017-2021. 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 2018 2017 

Koszt realizacji zadań w PK 61 962,72 57 568,94 82 656,89 49 900,58 55 116,91 

Liczba osób zaangażowanych w prace  KRPA 5 5 5 5 5 

Liczba osób, z którymi KRPA przeprowadziła 

rozmowy interwencyjno-motywujące w związku 

z nadużywaniem alkoholu 

22 21 31 24 24 

Liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec 

których KRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o 

zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

1 0 7 2 3 

Liczba osób korzystających z pomocy terapeuty 

uzależnień w PK 
38 45 52 32 42 

 W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w gminie Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi profilaktyczną działalność edukacyjną dla 

dzieci i młodzieży (warsztaty i spektakle profilaktyczne w szkołach na terenie gminy oraz 

kampanie społeczne), 

W tabeli zaprezentowano ilościowe podsumowanie funkcjonowanie działań edukacyjnych wśród 

dzieci i młodzieży w latach 2017-2021. 

Wyszczególnienie 2021 2020 2019 2018 2017 

Liczba dzieci biorących udział w zajęciach 0 0 15 14 14 

Koszt utrzymania świetlicy 0 472,03 13 150,95 16 752,25 12 779,34 

Wydatki na profilaktykę uzależnień w szkołach 15 600,00 3 000,00 972,00 1 472,00  2 228,00 

Wydatki związane z udziałem, gminy w 

kampaniach społecznych 
3 936,00 2 706,00 3 690,00 2 460,00  1 230,00 

Przeciwdziałanie narkomanii (warsztaty, 

szkolenia) 
8 200,00 1 230,00  6 000,00 4 641,00 1 000,00 
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Konieczna jest kontynuacja działań profilaktycznych a w szczególności przeprowadzenie 

rekomendowanych programów profilaktycznych w szkołach. Również ważnymi są działania  

w obszarze leczenia  i ograniczenia szkód zdrowotnych. Działania te powinny być prowadzone 

przy współpracy z takimi służbami jak: oświata, pomoc społeczna i wymiar sprawiedliwości, 

lecznictwo, organy ścigania  oraz stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi.  

 

 

13. Wieloletni i roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzielaniem dotacji. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Na 2021 rok ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Konkurs ogłoszono w dniu 23 grudnia 

2020 roku, termin składania ofert przez uprawnione podmioty minął 14 stycznia 2021 roku. 

Konkurs ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Na 

konkurs wpłynęły 4 oferty od czterech klubów, podpisano cztery umowy. Łączna wysokość 

środków przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu wynosiła 200 000,00 zł. Ze względu na 

panującą w kraju epidemię kluby sportowe w trakcie roku zmieniły kosztorysy, ponieważ ze 

względu na wprowadzone obostrzenia nie wszystkie założenia ofertowe można było zrealizować.  

Biegi im. Tomasza Hopfera w roku 2021 nie odbyły się. 

Podczas wyboru ofert brano pod uwagę głównie następujące kryteria: 

 działalność na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski lub na rzecz jej mieszkańców, 

 działalność na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, 

 rozliczanie poprzednich dotacji w sposób profesjonalny i terminowy, 

 dostępność prowadzonych zajęć dla jak największej liczby uczestników, 

 kultywowanie tradycji,  

 udział środków własnych. 
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Konkurs ofert na wykonanie zadania 

publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu oraz promocji zdrowia 

4 4 4 4 200 000,00 199 824,74 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2021 

 

Nr oferty Nazwa klubu Zadanie 

Kwota 

wnioskowana w 

zł 

Kwota 

przyznana w 

zł 

Kwota 

wykorzystana 

w zł 

OKS.524.1.2021 

Ludowy Klub 

Sportowy „SPARTA” 

Janowiec Wlkp. 

Szkolenia sportowe, udział w 

rozgrywkach ligowych – 

piłka nożna 

155 000,00 125 000,00 125 000,00 

OKS.524.4.2021 

Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

„ORŁY TEMIDY” 

Janowiec Wlkp. 

Dla każdego coś miłego – 

sportowego 
34 960,00 25 000,00 25 000,00 

OKS.524.2.2022 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„DRAGON” Janowiec 

Wlkp. 

Szkolenia sportowe w 

zorganizowanej formie 
36 615,00 30 000,00 28 000,00 

OKS.524.5.2021 

Fabryka Aktywności i 

Ruchu 

Janowiec Wlkp. 

Młody  Piłkarz 28 640,00 20 000,00 19 824,74 

 

 

Informacja o udzielonej dotacji na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w roku 2020 w trybie bezkonkursowym 

 

 W 2021 r. złożono dwa wnioski w trybie bezkonkursowym: 

1) Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej – Zadanie z zakresu ratownictwa i 

ochrony ludności oraz ochrony i promocji zdrowia pn. „Sieć życia” – oferta rozpatrzona 

negatywnie; 

2) Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” Janowiec Wielkopolski 

– Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Bliżej 

siebie – dalej od nałogów” – oferta rozpatrzona pozytywnie. 
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Na kolejne lata nie planuje się większych zmian jeśli chodzi o współpracę  

z organizacjami pozarządowymi. Gmina stara się wspierać organizacje pozarządowe,  

w szczególności kluby sportowe, finansowo udzielając dotacji oraz pozafinansowo. Bezpłatnie 

udostępniane są obiekty sportowe będące własnością gminy - Stadion Miejski w Janowcu 

Wielkopolskim, Boisko Orlik oraz sala Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu 

Wielkopolskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr oferty / 

data złożenia 
Nazwa organizacji Zadanie 

Kwota 

wnioskowana 

w zł 

Kwota 

przyznana 

w zł 

Kwota 

wykorzystana 

w zł 

OKS.525.1.2021 

Krajowy sztab Ratownictwa 

Społecznej Sieci ratunkowej 

Łódź 

Sieć życia 1 800,00 

Wniosek 

rozpatrzony 

negatywnie 

--- 

OKS.525.2.2021 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych „Nadzieja” 

Bliżej siebie – dalej 

od nałogów 
10 000,00 10 000,00 9 979,65 
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INFORMACJE KONTAKTOWE      

Rada Miejska       

Aleksandra Walendowska     Barbara Polus 
Przewodnicząca Rady Miejskiej     e-mail: barbara.polus@um-janowiecwlkp.pl 

e-mail: aleksandra.walendowska@um-janowiecwlkp.pl  

 

Anna Maria Jakubiak      Teresa Wiktoria Rusiewicz 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej     e-mail: teresa.rusiewicz@um-janowiecwlkp.pl 

e-mail: anna.jakubiak@um-janowiecwlkp.pl 

 

Monika Woźniak      Leszek Grzegorz Rutkowski   
e-mail: monika.wozniak@um-janowiecwlkp.pl    e-mail: leszek.rutkowski@um-janowiecwlkp.pl 

 

Bartosz Andrzej Bembnista     Marek Ryska   
e-mail: bartosz.bembnista@um-janowiecwlkp.pl    e-mail: marek.ryska@um-janowiecwlkp.pl 

 

Anita Magdalena Berger     Marek Rafał Sypniewski 
e-mail: anita.berger@um-janowiecwlkp.pl    e-mail: marek.sypniewski@um-janowiecwlkp.pl 

 

Dariusz Koczorowski      Dorota Maria Woźniak 
e-mail: dariusz.koczorowski@um-janowiecwlkp.pl    e-mail: dorota.woźniak@um-janowiecwlkp.pl 

 

Marta Joanna Korycka      Kazimierz Franciszek Zabłocki   
e-mail: marta.korycka@um-janowiecwlkp.pl    e-mail: kazimierz.zablocki@um-janowiecwlkp.pl 

 

Henryk Zygaj 
e-mail: henryk.zygaj@um-janowiecwlkp.pl 

 

Sołtysi 

Tadeusz Kapczyński   Krzysztof Ośmiana   Alojzy Siadak 
Sołtys Wsi Bielawy    Sołtys Wsi Laskowo    Sołtys Wsi Wełna 

 

Włodzimierz Pawlak   Elżbieta Płontka   Marek Stefański 
Sołtys Wsi Bielawy    Sołtys Wsi Miniszewo   Sołtys Wsi Włoszanowo  

 

Krystyna Szymańska   Radosław Zaborowski   Katarzyna Zielińska 
Sołtys Wsi Bielawy    Sołtys Wsi Obiecanowo   Sołtys Wsi Wybranowo  

  

Marcin Lisiecki    Grzegorz Janas   Elżbieta Kosicka 
Sołtys Wsi Bielawy    Sołtys Wsi Ośno    Sołtys Wsi Zrazim 

 

Irena Kufera    Agnieszka Kowalska   Wojciech Warkoczewski 
Sołtys Wsi Bielawy    Sołtys Wsi Posługowo   Sołtys Wsi Żerniki 

 

Jerzy Miszczuk    Barbara Polus    Stanisław Galij 
Sołtys Wsi Janowiec Wieś   Sołtys Wsi Sarbinowo Drugie   Sołtys Wsi Żużoły 

 

Sławomir Kapłoński   Teresa Rusiewicz 
Sołtys Wsi Juncewo    Sołtys Wsi Świątkowo  

 

Natan Guziołek   Marzena Tekiela 
Sołtys Wsi Kołdrąb    Sołtys Wsi Tonowo  
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