
Raport
 o stanie Gminy Jeziora Wielkie za 2018 rok

I. Wstęp:

Obowiązek sporządzenia i  przedstawienia raportu  o stanie  gminy wynika  z art.  28 aa
ustawy o samorządzie gminnym. 
Raport zawiera w swojej treści analizę następujących obszarów tematycznych: demografii,
infrastruktury gminy, gospodarki komunalnej, finansów gminy, bezrobocia, oświaty, kultury i
opieki  społecznej.  Raport  pozwala  na  wypracowanie  obiektywnej  oceny  sytuacji
gospodarczej  i  społecznej  Gminy  Jeziora  Wielkie.  Daje  możliwość  dokonania  analizy
porównawczej  poziomu  rozwoju  gminy  na  przestrzeni  3  lat.  Raport  wskazuje  na
występujące problemy, jest podstawą obiektywnej oceny funkcjonowania gminy i realizacji
zadań.

II. Charakterystyka

Gmina  Jeziora  Wielkie  położona  jest  w  południowej  części  województwa  kujawsko-
pomorskiego. Jest jedną z czterech gmin powiatu mogileńskiego.
Obszar gminy Jeziora Wielkie wynosi 12356,3479 ha.

Gmina Jeziora Wielkie graniczy z pięcioma gminami 
- od północy z gminą Strzelno
- od północnego wschodu z gminą Kruszwica
- od południa z gminą Skulsk i gminą Wilczyn – województwo wielkopolskie
- od południowego zachodu z gminą Orchowo - województwo wielkopolskie

Gmina Jeziora Wielkie położona jest z dala od dużych ośrodków miejskich. Od stolicy
województwa  Kujawsko-Pomorskiego,  Bydgoszczy  oddalona  jest  o  77  km.  Większymi
ośrodkami miejskimi położonymi nieco bliżej są miasta:
- Mogilno – oddalone około 35 km
- Inowrocław – oddalone około 33 km
- Konin – oddalony o 41 km
- Toruń – oddalony o 63 km

Przez centralną część gminy Jeziora Wielkie przebiega droga krajowa nr 25, która jest
istotnym szlakiem komunikacyjnym łączącym północną i południową część Polski. 

III. Ustrój Gminy Jeziora Wielkie

Rada Gminy w Jeziorach Wielkich

Rada  Gminy  w  Jeziorach  Wielkich  liczy  15  radnych,  w  czasie  trwania  VII  kadencji
dokonano dwóch zmian w składzie rady. 
Radni  Rady  Gminy  spośród  swojego  grona  wybrali  5  komisji  stałych  i  jedną  komisję
doraźną. 
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1. Komisje Rady Gminy

Komisje stałe:
- Komisja Rewizyjna
Kontrolowała  działalność  Wójta,  gminnych  jednostek  organizacyjnych  i  jednostek
pomocniczych gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i
zgodności  dokumentacji  ze  stanem  faktycznym.  Komisja  badała  w  szczególności
gospodarkę finansową gminy, w tym wykonywanie budżetu gminy.
- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Komisja  zajmowała   się  opiniowaniem  projektu  budżetu  i  zmian  w  uchwałach
budżetowych, opiniowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej i innych projektów
uchwał związanych z gospodarką finansową gminy.
- Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Komisja  zajmowała  się  sprawami:  pomocy  społecznej,  ochrony  zdrowia,  ochrony
środowiska, spraw socjalnych
- Komisja Rolnictwa
Komisja zajmowała się problemami rolnictwa
- Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja zajmowała się sprawami dotyczącymi oświaty, kultury, kultury fizycznej, sportu i
turystki, współpracy z organizacjami pozarządowymi
Komisja doraźna:
- Komisja statutowa
Komisja była powołana do opracowania statutu gminy

W dniu 19 listopada 2018 roku rozpoczęła się VIII  kadencja Rady Gminy w Jeziorach
Wielkich. 
Zostały powołane następujące komisje:
- Komisje stałe:
- Komisja Rewizyjna
Kontroluje  działalność  Wójta,  gminnych  jednostek  organizacyjnych  i  jednostek
pomocniczych gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i
zgodności  dokumentacji  ze  stanem  faktycznym.  Komisja  badała  w  szczególności
gospodarkę finansową gminy, w tym wykonywanie budżetu gminy.
- Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Komisja zajmuje się opiniowaniem projektu budżetu i zmian w uchwałach budżetowych,
opiniowaniem  projektu  wieloletniej  prognozy  finansowej  i  innych  projektów  uchwał
związanych z gospodarką finansową gminy oraz problemami rolnictwa.
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Do zadań komisji  skarg,  wniosków i  petycji  należy  opiniowanie  wpływających do rady
skarg  na  działania  Wójta  i  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  opiniowanie
wpływających  do  rady  wniosków i  petycji,  opracowywanie  projektów  rozstrzygnięć  dla
rady. 
- Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Komisja zajmuje się sprawami: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska
oraz pomocy społecznej.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Komisja  zajmuje  się  sprawami  dotyczącymi  oświaty,  kultury,  kultury  fizycznej,  sportu  i
turystki, współpracy z organizacjami pozarządowymi
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2. Uchwały Rady Gminy:

W roku 2018 Rada Gminy w Jeziorach Wielkich podjęła następujące uchwały.

Lp. Nr Treść Uchwały Realizacja Uwagi

1. XXXVI/
191/2018 

 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na 
lata 2018 - 2022

29.01.2018

2. XXXVI/
192/2018

w sprawie budżetu na 2018r. 29.01.2018

3. XXXVI/
193/2018 

 zmieniająca uchwałę w sprawie 
zarządzenia poboru podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w 
drodze inkasa, określenia inkasentów 
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
na terenie Gminy Jeziora Wielkie

29.01.2018

4. XXXVI/
194/2018

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne gminy 
Jeziora Wielkie dotychczasowemu 
dzierżawcy oraz na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

29.01.2018

5. XXXVI/
195/2018

w sprawie powołania Honorowego 
Komitetu i Komitetu Organizacyjnego 
Gminnych Obchodów 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości 
Rzeczpospolitej Polskiej i Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

29.01.2018

6. XXXVII/
196/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na 
lata 2018 - 2022

19.03.2018

7. XXXVII/
197/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

19.03.2018
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8. XXXVII/
198/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Mogileńskiemu

19.03.2018

9. XXXVII/
199/2018 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. 
Anny w Kościeszkach

19.03.2018

10. XXXVII/
200/2018

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Jeziora Wielkie

19.03.2018

11. XXXVII/
201/2018 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 
2018 i ograniczania niskiej emisji na 
terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach 
programu EKOPIEC 2018 realizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu

19.03.2018

12. XXXVII/
202/2018

w sprawie statutu Gminnego Zakładu 
Utrzymania Dróg, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach 
Wielkich.

19.03.2018

13. XXXVII/
203/2018

w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie
na okręgi wyborcze

19.03.2018

14. XXXVII/
204/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
składu liczbowego i osobowego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady
Gminy w Jeziorach Wielkich.

19.03.2018

15. XXXVII/
205/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
składu liczbowego i osobowego Komisji 
Rolnictwa.

19.03.2018
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16. XXXVII/
206/2018 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy

19.03.2018

17. XXVII/
207/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w budżecie gminy

19.03.2018 Uchwała 
nie 
została 
podjęta

18. XXXVII/
208/2018

w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

19.03.2018

19. XXXVIII/
209/2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

5.04.2018

20. XXXVIII/
210/2018

w sprawie podziału gminy Jeziora Wielkie
na stałe obwody głosowania

5.04.2018

21. XXXIX/
211/2018

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na
terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r.

23.04.2018

22. XXXIX/
212/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

23.04.2018

23. XXXIX/
213/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne gminy 
Jeziora Wielkie, położonej w 
miejscowości Przyjezierze, 
dotychczasowemu dzierżawcy oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.

23.04.2018

24. XXXIX/
214/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowych , stanowiących mienie 
komunalne gminy Jeziora Wielkie 
dotychczasowemu dzierżawcy oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.

23.04.2018
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25. XXXIX/
215/2018

w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji celowej spółce wodnej działającej 
na terenie gminy Jeziora Wielkie, na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń 
wodnych

23.04.2018

26. XL/216/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

23.05.2018

27. XL/217/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Mogileńskiemu

23.05.2018

28. XLI/218/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Jeziora 
Wielkie za 2017r.

27.06.2018

29. XLI/219/2018 w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie

27.06.2018

30. XLI/220/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na 
lata 2018 - 2024

27.06.2018

31. XLI/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

27.06.2018

32. XLI/222/2018 w sprawie udzielenia dotacji Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła w Siedlimowie

27.06.2018

33. XLI/223/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej, położonej w
miejscowości Włostowo, stanowiącej 
własność Gminy Jeziora Wielkie.

27.06.2018

34. XLI/224/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości pomiędzy Gminą Jeziora 
Wielkie a Skarbem Państwa – Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Miradz

27.06.2018

35. XLII/
225/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

30.07.2018
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36. XLIII/
226/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

30.08.2018

37. XLIII 
/227/2018 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Jeziora 
Wielkie

30.08.2018

38. XLIII/
228/2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w 
miejscowości Włostowo, stanowiącej 
własność Gminy Jeziora Wielkie.

30.08.2018

39. XLIII/
229/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej, położonej w
miejscowości Włostowo, stanowiącej 
własność Gminy Jeziora Wielkie.

30.08.2018

40. XLIII/
230/2018

w sprawie powołania doraźnej komisji 
statutowej.

30.08.2018

41. XLIII/
231/2018

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej 
w uchwale Nr XXXVIII/210/2018 Rady 
Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 5 
kwietnia 2018r. w sprawie podziału gminy
Jeziora Wielkie na stałe obwody 
głosowania.

30.08.2018

42. XLIII/
232/2018 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w wyborach organów 
jednostek samorządu terytorialnego.

30.08.2018

43. XLIV/
233/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

15.10.2018

44. XLIV/
234/2018

w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Jeziora Wielkie z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019

15.10.2018
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45. XLIV/
235/2018

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 
którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Jeziora Wielkie

15.10.2018

46. XLIV/
236/2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok.

15.10.2018

47. XLIV/
237/2018 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne gminy 
Jeziora Wielkie, położonej w 
miejscowości Przyjezierze, 
dotychczasowemu dzierżawcy oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.

15.10.2018

48. XLIV/
238/2018

w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne gminy 
Jeziora Wielkie, położonej w 
miejscowości Nowa Wieś, 
dotychczasowemu dzierżawcy oraz na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy.

15.10.2018

49. XLIV/
239/2018 

w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 
gminnych

15.10.2018

50. XLIV/
240/2018

W sprawie zaopiniowania projektu 
zarządzenia w sprawie ustanowienia 
planu ochrony dla rezerwatu przyrody 
Nadgoplański Park Tysiąclecia

15.10.2018 Uchwała 
nie 
została 
podjęta
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51. XLIV/
241/2018

w sprawie Statutu Gminy Jeziora Wielkie. 15.10.2018

52. I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy

19.11.2018

53. I/2/2018 w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

19.11.2018

54. I/3/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 
Jeziorach Wielkich

19.11.2018

55. I/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy w Jeziorach Wielkich

19.11.2018

56. I/5/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy 
w Jeziorach Wielkich

19.11.2018

57. I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej Rady Gminy w 
Jeziorach Wielkich

19.11.2018

58. I/7/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Turystyki Rady Gminy w Jeziorach 
Wielkich

19.11.2018

59. II/8/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Jeziorach Wielkich.

28.11.2018

60. II/9/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i 
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Gminy w Jeziorach 
Wielkich.

28.11.2018
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61. II/10/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i 
osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy 
w Jeziorach Wielkich.

28.11.2018

62. II/11/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i 
osobowego Komisji Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Gminy w Jeziorach Wielkich.

28.11.2018

63. II/12/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i 
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Rady Gminy w 
Jeziorach Wielkich.

28.11.2018

64. II/13/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na 
lata 2019-2024

28.11.2018

65. II/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 
na 2018r.

28.11.2018

66. II/15/2018 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości

28.11.2018

67. II/16/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjętej do wymiaru podatku 
rolnego na terenie gminy w 2019r.

28.11.2018

68. II/17/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta

28.11.2018

69. II/18/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
szczegółowych warunków przyznania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze z 
wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat jak również tryb ich 
pobierania.

28.11.2018
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70. III / 19 / 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Jeziora 
Wielkie na lata 2019 – 2024

19.12.2018

71. III / 20 / 2018 w sprawie budżetu na 2019r. 19.12.2018

72. III / 21 / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

19.12.2018

73. III / 22 / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

19.12.2018

74. III / 23 / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa

19.12.2018

75. III / 24 / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i 
Pomocy Społecznej

19.12.2018

76. III / 25 / 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury Sportu i 
Turystyki

19.12.2018

77. III / 26 / 2018 w sprawie uchwalenia planów pracy 
stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach 
Wielkich na 2019r.

19.12.2018

78. III / 27 / 2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019r.

19.12.2018

79. III / 28 / 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w 
miejscowości Przyjezierze, stanowiących 
własność Gminy Jeziora Wielkie na rzecz
ich użytkowników wieczystych

19.12.2018 Uchwała 
nie 
została 
podjęta.

80. III / 29 / 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym 
programem ,,Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023

19.12.2018
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81. III / 30 / 2018 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania świadczenia pieniężnego z 
pomocy społecznej w formie zasiłku 
celowego na zakup posiłku i żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym 
programem ,, Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023.

19.12.2018

Wszystkie podjęte uchwały zostały zrealizowane w wskazanych terminach.
Przeprowadzono konsultacje w sprawie dwóch uchwał: 
- Uchwała Nr XLIII/227/2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i  zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jeziora Wielkie
- Uchwała Nr XLIV/234/2018 z dnia 15.10.2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr V/22/2007 z dnia 1 lutego
2017  r.  w  sprawie  trybu  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami  Gminy  Jeziora
Wielkie

3. Wójt Gminy Jeziora  Wielkie

Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy, wybrany w wyborach powszechnych. W
związku z zaistniałą sytuacją od dnia 27 października 2017 roku do 19 listopada 2018 roku
funkcję Wójta pełniła osoba  wyznaczony przez Premiera Rady Ministrów. 

4. Jednostki pomocnicze gminy

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Na terenie Jeziora Wielkie utworzone są 22
sołectwa. 

1. Sołectwo Berlinek

2. Sołectwo Budy

3. Sołectwo Dobsko

4. Sołectwo Gaj

5. Sołectwo Golejewo

6. Sołectwo Jeziora Wielkie

7. Sołectwo Kościeszki

8. Sołectwo Kożuszkowo

9. Sołectwo Kuśnierz

10.Sołectwo Krzywe Kolano
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11. Sołectwo Lenartowo

12.Sołectwo Lubstówek

13.Sołectwo Nowa Wieś

14.Sołectwo Nożyczyn

15.Sołectwo Proszyska

16.Sołectwo Radunek

17.Sołectwo Rzeszyn

18.Sołectwo Rzeszynek

19.Sołectwo Siedlimowo

20.Sołectwo Siemionki

21.Sołectwo Wola Kożuszkowa

22.Sołectwo Wójcin

5. Jednostki organizacyjne

1) Urząd Gminy
2) Szkoły:
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie
- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich
- Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Wyskoty - Zakrzewskiego w Rzeszynku
- Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie
3) Instytucje kultury:
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
- Biblioteka Publiczna Gminy w Jeziorach Wielkich
4) Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach 
Wielkie
5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich

Urząd  Gminy  jak  i  pozostałe  jednostki  organizacyjne  realizują  zadania  należące  do
samorządu, wynikające z ustaw i działają w oparciu o przyjęte dokumenty programowe.

1) Strategia Rozwoju Gminy Jeziora Wielkie do 2020 roku
2) Aktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansów Gminy  obowiązująca w latach 

2018-2024
3) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Jeziora Wielkie
4) Program Opieki nad Zabytkami
5) Program dla Rodzin
6) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
8) Program Zdrowotny
9) Plan Odnowy Miejscowości
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IV. Demografia

Demografia ludności Gminy Jeziora Wielkie w latach 2016 – 2018 r. 

Na  koniec  2018r.  w  gminie  Jeziora  Wielkie  zameldowanych  było  4888  osób.  W

analizowanym okresie liczba ludności zmniejszyła się o 49 osób co stanowi około 1%. 

Poniżej tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane.

1. Stan ludności w latach 2016 – 2018

2. Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie ludności gminy w latach 2016 – 2018 
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ROK 2016 2017 2018

Liczba mieszkańców 4 937 4 917 4 888

ROK MĘŻCZYŹNI KOBETY
2016
2017
2018

2 398 2 539
2 391 2 526
2 375 2 513



3. Liczba ludności w gminie w rozbiciu na poszczególne miejscowości stan na  

31.12.2018 rok.

15

2016 2017 2018
2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

2600

MĘŻCZYŹNI

KOBETY

Rok

L
ic

zb
a

 m
ie

sz
ka

ń
có

w

MIEJSCOWOŚĆ LICZBA LUDNOŚĆI
WÓJCIN 726
JEZIORA WIELKIE 617
WOLA KOŻUSZKOWA 356
NOWA WIEŚ 322
KOŚCIESZKI 273
GAJ 257
SIEDLIMOWO 238
KOŻUSZKOWO 170
KRZYWE KOLANO 177
SIEMIONKI 175
GOLEJEWO 166
RZESZYNEK 143
KUŚNIERZ 138
RZESZYN 131
NOŻYCZYN 116
LENARTOWO 118
LUBSTÓWEK 106
BERLINEK 93
PRZYJEZIERZE 93
DOBSKO 86
BUDY 76
PROSZYSKA 57
WŁOSTOWOW 54
POMIANY 52
SIERAKOWO 38
ŻÓŁWINY 35
RADUNEK 31
SIERAKÓWEK 26
GOPŁO 9
WYCINKI 5
WYSOKI MOST 4
SUMA 4888



4. Ludność według zdolności produkcyjnych

Systematycznie wzrasta liczba ludności w tak zwanym wieku poprodukcyjnym w stosunku 
do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym w latach 2016 -2018

Ludność w wieku produkcyjnym w latach 2016 – 2018
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Ludność wieku poprodukcyjnym w latach  2016 – 2018 

5. Przyrost naturalny

6. Liczba zgonów i urodzeń w latach 2016 – 2018

Obserwuje się sukcesywny spadek liczby mieszkańców gminy co ma i będzie miało w 
przyszłości wpływ na rozwój gminy.
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V. Finanse Gminy

1. Budżet gminy Jeziora Wielkie

Podstawą gospodarki  finansowej  gminy jest  budżet gminy.  Budżet  gminy jest  rocznym
planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Poziom dochodów i wydatków gminy (w zł.)

Wyszczególnienie 2016r. 2017r. 2018r.

Dochody 18.302.043,60 19.531.335,72 20.530.827,47

Wydatki
 

17.945.241,63 18.865.799,15 21.291.591,61

Poziom dochodów i wydatków gminy (w zł.)

W  latach 2016 i 2017 zrealizowane dochody były wyższe od poniesionych wydatków. W
roku 2018 wydatki  przekraczają osiągnięte dochody. Znaczny wzrost wydatków w roku
2018 wynika z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych. Różnica między dochodami
a wydatkami w roku 2016 wynosiła 356.801,97 zł, w 2017r. 665.536,57 zł, a w roku 2018
wydatki były wyższe od osiągniętych dochodów o kwotę 760.764,14 zł.
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2. Dochody Gminy

Udział poszczególnych składników struktury dochodów gminy.

Struktura dochodów gminy w latach 2016 – 2018 (w zł.)

Wyszczególnienie 2016 rok 2017 rok 2018 rok

Dochody własne 6.430.303,86 6.537.876,75 6.958.207,68

Subwencje 6.117.880,00 6.390.175,00 6.714.444,00

Dotacje na zadania zlecone
5.051.430,88 5.897.703,09 5.993.754,74

Dotacje na zadania własne
621.922,80 689.649,30 660.497,29

Dotacje na podstawie 
porozumień i środki z 
innych źródeł

80.506,06 15.931,58 203.923,76

RAZEM 18.302.043,60 19.531.335,72 20.530.827,47

Struktura dochodów budżetu gminy w latach 2016 – 2018
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W  całym  analizowanym  okresie  dochody  własne  stanowią  od  33,47%  do  35,13  %
dochodów ogółem, subwencje od 32,71% do 33,43% a  wszystkie dotacje i środki z innych
źródeł od 31,44% do 33,81% dochodów ogółem. Wysoki udział subwencji i dotacji wśród
składowych budżetu nie jest korzystnym zjawiskiem, świadczy o niskiej samodzielności
finansowej jednostki.  

Stosunek podatków i opłat lokalnych do dochodów ogółem

Rok Dochody ogółem
(zł)

Podatki i opłaty
lokalne (zł)

Procentowy udział
podatków i opłat

lokalnych

2016 18.302.043,60 2.443.842,84 13,35%

2017 19.531.335,72 2.406.260,80 12,32%

2018 20.530.827,47 2.469.784,82 12,03%

Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach ogółem w latach 2016 -2018 
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W latach 2016 – 2018 udział podatków i opłat lokalnych w dochodach budżetu wykazywał
nieznaczne wahania. Największy udział  podatków i  opłat  lokalnych w finansach Gminy
miał miejsce w roku 2016, a najmniejszy w roku 2018. Malejący  udział podatków i opłat
lokalnych w strukturze dochodów Gminy nie jest pozytywnym zjawiskiem i nie przyczynia
się do  niezależności i stabilności finansów Gminy.
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Podatki i opłaty lokalne w latach 2016 – 2018 

Podatki i opłaty lokalne 2016 2017 2018

Podatek od nieruchomości 1.447.278,94 1.401.761,39 1.432.821,78

Podatek rolny 606.787,50 591.485,45 524.860,77

Podatek leśny 79.873,00 79.967,00 82.679,00

Podatek od środków 
transportowych 91.882,71 81.334,16 105.631,36

Podatek od spadków i 
darowizn 7.017,00 7.663,00 3.447,00

Opłata miejscowa 9.504,75 9.664,55 11.834,90

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 104.258,00 138.562,00 206.774,00

Opłata skarbowa 17.019,00 22.269,00 19.950,00

Opłata za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu 80.221,94 73.554,25 81.786,01

Razem 2.443.842,84 2.406.260,80 2.469.784,82
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Podatki i opłaty lokalne w latach  2016 -2018 
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Kształtowanie  się  dochodów  Gminy  z  podatków  i  opłat  lokalnych  wskazuje  na
zdecydowaną  przewagę  środków  pochodzących  z  podatku  od  nieruchomości.  Udział
pozostałych podatków i opłat jest już o wiele mniejszy. Następny w kolejności wpłat do
budżetu, ze względu na rolniczy charakter jednostki, jest podatek rolny.
Największy udział  w dochodach własnych Gminy Jeziora Wielkie ma udział  w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowo kształtowanie się udziałów w podatkach
będących dochodem budżetu Państwa przedstawiono poniżej.
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Stosunek udziału w podatku dochodowym do dochodów ogółem w latach 2016 – 
2018

Rok Dochody ogółem Podatek dochodowy od osób
fizycznych i osób prawnych

Udział % w
dochodach

ogółem

2016 18.302.043,60 1.663.041,39 9,09

2017 19.531.335,72 1.721.830,65 8,82

2018 20.530.827,47 1.991.977,99 9,70

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w analizowanym okresie
są w przedziale 8,82% do 9,70% ogółu dochodów budżetowych. Widoczny jest wzrost
wpływów  z  tego  źródła  na  przestrzeni  ostatnich  trzech  lat.  Największy  przyrost  miał
miejsce w roku 2018, kiedy wartość ta wzrosła o 270.147,34 zł w stosunku do roku 2017.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Podatek 
dochodowy od 
osób fizycznych

1.660.757,00 1.718.472,00 1.983.918,00

Podatek 
dochodowy od 
osób prawnych

2.284,39 3.358,65 8.059,99

Razem 1.663.041,39 1.721.830,65 1.991.9777,99

23



Dochody z majątku gminy  w latach 2016 -2018

Źródło dochodów 2016 2017 2018

Dochody z najmu i 
dzierżawy

101.693,84 105.101,30 95.822,98

Opłata za 
wieczyste 
użytkowanie 
gruntów

151.078,95 141.866,06 147.381,39

Przekształcenie 
prawa użytkowania
wieczystego w 
prawo własności

5.302,02 41.564,72 10.506,06

Sprzedaż mienia i 
składników 
majątkowych

31.018,15 13.078,73 178.376,15

Razem
289.092,96 301.610,81 432.086,58

Dochody ogółem 18.302.043,60 19.531.335,72 20.530.827,47

Stosunek % do 
dochodu budżetu

1,58 1,54 2,10

W latach 2016 – 2018 następował stopniowy wzrost dochodów z mienia gminy, w roku
2016  udział  dochodów z  mienia  wynosił  1,58% do  dochodów ogółem a w roku 2018
wynosił 2,10% do dochodów ogółem. 
Istotny wpływ do budżetu gminy stanowią subwencje. Wpływy z subwencji na przestrzeni
ostatnich trzech lat.
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Dochody z subwencji w latach 2016 - 2018

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Część oświatowa 
subwencji ogólnej

3.576.651,00 3.473.904,00 3.319.337,00

Część 
wyrównawcza 
subwencji ogólnej

2.541.229,00 2.881.072,00 3.317.195,00

Część 
równoważąca 
subwencji ogólnej

0,00 35.199,00 77.912,00

Razem 6.117,880,00 6.390.175,00 6.714.444,00

Dochody ogółem 18.302.043,60 19.531.335,72 20.530.827,47

Stosunek % 
subwencji do 
dochodu budżetu

33,43 32,72 32,70

Udziału subwencji w dochodach budżetu w latach 2016 – 2018
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Stosunek  subwencji  do  dochodów  ogółem  w  latach  2016  –  2018  utrzymywał  się  w
przedziale 32,70 – 33,43 %. Część oświatowa subwencji ogólnej z każdym rokiem była
coraz niższa a wpływy z części wyrównawczej i równoważącej coraz wyższe .
Dotacje celowe stanowią środki z budżetu Państwa,  przekazywane na realizację przede
wszystkim zadań zleconych, zadań określonych ustawą oraz bieżących zadań własnych
jednostki.
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Dotacje celowe w latach 2016 - 2018

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Dotacje celowe na 
zadania zlecone

5.051.430,88 5.897.703,09 5.993.754,74

Dotacje celowe na 
zadania własne

621.922,80 689.649,30 660.497,29

Dotacje i środki z 
innych źródeł

80.506,06 15.931,58 203.923,76

Razem 5.753.859,74 6.603.283,97 6.858.175,79

Dochody ogółem 18.302.043,60 19.531.335,72 20.530.827,47

Stosunek % dotacji
do dochodu 
budżetu 

31,44 33,81 33,40

Udział dotacji w dochodach budżetu w latach 2016 - 2018
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Stosunek dotacji celowych do dochodów ogółem w latach 2016 – 2018 był na poziomie od
31,44% do 33,81%. Najwięcej środków Gmina otrzymuje na realizację zadań zleconych.
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Dochody przypadające na 1 mieszkańca gminy w latach 2016 - 2018

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Dochody ogółem, w tym
3.707,12 3.972,21 4.200,25

Dochody własne
1.302,47 1.329,65 1.423,53

Subwencje
1.239,19 1.299,61 1.373,66

Dotacje i środki z innych źródeł
1.165,46 1.342,95 1.403,06

3. Wydatki z budżetu Gminy

Wydatki budżetu gminy w latach 2016 - 2018

Dział 2016 2017 2018

Rolnictwo i 
łowiectwo

1.067.437,53 1.383.391,48 1.635.931,82

Leśnictwo 1.900,00 0 0
Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 
wodę

626.219,42 629.825,00 611.677,91

Transport i 
łączność

384.071,17 280.089,05 723.272,87

Gospodarka 
mieszkaniowa

697.044,69 720.847,51 723.272,87

Działalność 
usługowa

30.688,83 58.657,10 35.980,76

Informatyka 1.085,17 933,44 1.348,57
Administracja 
publiczna

1.916.965,41 1.954.903,98 2.229.742,06

Urzędy naczelnych
organów władzy

8.007,57 3.914,00 76.562,85

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

217.008,59 267.129,65 278.063,35

Obsługa długu 
publicznego

24.690,56 11.260,30 11.114,17

Oświata i 
wychowanie

5.148.268,15 5.038.487,02 4.579.077,44

Ochrona zdrowia 91.380,32 87.032,52 75.647,65
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Pomoc społeczna 5.550.228,85 996.935,19 1.077.769,13
Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej
Edukacyjna opieka 
wychowawcza

114.324,47 90.994,71 103.692,48

Rodzina 0,00 5.344.339,28 5.383.816,45
Gospodarka 
komunalna i 
ochrona 
środowiska

1.119.759,22 1.064.753,04 1.270.556,22

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

810.788,09 818.574,57 936.988,76

Kultura fizyczna 135.373,59 113.731,31 867.591,79
Razem 17.945.241,63 18.865.799,15 21.291.591,61
W tym wydatki 
inwestycyjne

884.719,92 1.084.460,31 2.701.485,41

Stosunek 
wydatków 
inwestycyjnych do 
wydatków ogółem

4,93% 5,71 12,69%

Największe wydatki gmina ponosi na Pomoc społeczna i Rodzinę , Oświatę i wychowanie,
Administracje  publiczną,  Rolnictwo i  łowiectwo oraz  Gospodarkę komunalną i  ochronę
środowiska.

Wydatki w gminie w latach 2016 – 2018
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Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2016 - 2018

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Rolnictwo i łowiectwo 22.140,00 345.196,63 546.005,96

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
wodę

5.535,00 0,00 0,00

Transport i łączność 179.496,87 137.614,90 1.096.779,57

Gospodarka mieszkaniowa 10.803,55 5.411,04 48.295,89

Działalność usługowa 13.000,00 10.500,00 16.761,76

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

0,00 39.233,56 35.000,00

Oświata i wychowanie 363.071,51 451.115,44 0,00

Ochrona zdrowia 0,00 15.000,00 0,00

Pomoc społeczna 59.200,64 0,00 0,00

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

80.101,43 45.613,18 122.011,64

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

120.161,45 23.975,60 84.942,58

Kultura fizyczna 31.209,47 10.799,96 751.688,01

Razem 884.719,92 1.084.460,31 2.701.485,41

Wydatki inwestycyjne w latach 2016 – 2018 były coraz większe, w roku 2016 stanowiły
4,96% wydatków ogółem a w roku 2018 stanowiły 12,69% wydatków ogółem. Najwięcej
środków  przeznaczono  na  przebudowę  dróg  i  chodników,  modernizację  oczyszczalni
ścieków,  rozbudowę  szkoły  podstawowej  oraz  infrastruktury  sportowej  w  tym  budowa
boiska wielofunkcyjnego.

Wydatki budżetu gminy przypadające na 1 mieszkańca w latach 2016 – 2018
 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Wydatki ogółem, w tym: 3.634,85 3.821,31 4.355,89

wydatki bieżące 3.455,65 3.616,30 3.803,21

wydatki inwestycyjne 179,20 220,55 552,68
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Potrzeby,  które  Gmina powinna zaspokajać  wymagają  większych nakładów,  niż  jest  w
stanie sfinansować dochodami. Źródłem pokrycia deficytu w gminie są pożyczki i kredyty,
które stanowią przychód budżetu.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach 2016 – 2018

Zobowiązania 2016 2017 2018

Pożyczka z budżetu państwa 
zaciągnięta w 2005r. w ramach 
Programu Naprawczego w 
wysokości  3.603.970,00 zł

Stan na koniec 
roku

381.570,00 0,00 0,00

Spłata pożyczki 382.200,00 381.570,00 0,00

Odsetki 18.648,64 6.878,00 0,00

Pożyczka z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu na 
zakup samochodu dla OSP 
Jeziora Wielkie zaciągnięta w 
2012r. w wysokości 393.300,00 zł

Stan na koniec 
roku

165.300,00 108.300,00 0,00

Spłata pożyczki 57.000,00 57.000,00 42.750,00
kwota

65.550,00
umorzona

Odsetki 6.041,92 4.313,67 2.603,65
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Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 
na przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Przyjezierzu 
zaciągnięta w 2017r.  w 
wysokości 167.000,00 zł. w 
2018r. w wysokości 481.000,00 zł

Stan na koniec 
roku

0,00 167.000,00 609.883,00

Spłata pożyczki 0,00 0,00 38.117,00

Odsetki 0,00 68,63 8.510,52

RAZEM
Stan na koniec 
roku 

546.870,00 275.300,00 609.883,00

Spłata pożyczek 439.200,00 438.570,00 80.867,00

Odsetki 24.690,56 11.260,30 11.114,17

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 609.883,00 zł z tytułu
zaciągniętej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej  w  Toruniu  na  przebudowę  Oczyszczalni  Ścieków  w  Przyjezierzu.  Zgodnie  z
podpisaną umową planowana spłata pożyczki jest do roku 2022.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wartość początkowa majątku Gminy Jeziora Wielkie na dzień 1 stycznia 2016r. wynosiła
35.123.886,95 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018r. stanowiła kwotę 39.396.283,05 zł.
W skład majątku wchodzą środki trwałe według grup rodzajowych.

Zestawienie środków trwałych gminy w latach 2016 – 2018 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Grunty 2.734.265,34 2.744.524,38 2.821.803,52
Budynki i lokale 7.571.718,47 8.438.390,86 8.782.086,62
Obiekty  inżynierii  lądowej  i
wodnej

22.349.045,30 22.501.234,88 24.542.727,15

Kotły i maszyny energetyczne 265.942,14 265.942,14 265.942,14
Maszyny,  urządzenia  i  aparaty
ogólnego zastosowania

543.802,15 564.470,14 711.768,74

Maszyny,   urządzenia  i  aparaty
specjalistyczne

18.191,99 18.191,99 18.191,99

Urządzenia techniczne 346.121,46 384.202,15 716.891,78
Środki transportu 859.540,46 859.540,46 859.540,46
Narzędzia,  przyrządy,
ruchomości i wyposażenie, gdzie
indziej niesklasyfikowane

618.572,89 668.949,35 677.330,65

Razem 35.307.200,20 36.445.446,35 39.396.283,05
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VI. Oświata

Edukacja  dzieci  i  młodzieży  na  terenie  gminy  realizowana  jest  w  3  szkołach
podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne, a także w Gimnazjum w
Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie,  które w związku z reformą  oświaty jest  w
trakcie wygaszania. Na terenie Gminy Jeziora Wielkie  nie jest prowadzona opieka dla
dzieci do 3 roku życia.

1.Ilość placówek oświatowych

W  latach  2016-2018  Gmina  Jeziora  Wielkie  była  organem  prowadzącym  dla  3  szkół
podstawowych:

• Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich
• Szkoła Podstawowa im. Powst. Wlkp. w Wójcinie
• Szkoła  Podstawowa  im.  płk.  Stanisława  Wyskoty-Zakrzewskiego  w  Rzeszynku

(obniżenie stopnia organizacyjnego w 2012 roku)
• Gimnazjum w Jeziorach Wielkich w siedzibą w Strzelnie. 

2. Ilość uczniów:

2016 2017 2018

Ilość uczniów, w tym:

Przedszkole - „0” 122 114 125

klasy I-VIII 258 290 326

3. Ilość nauczycieli z podziałem na awans zawodowy:

2016 2017 2018

Wyszczególnienie: osoby etaty osoby etaty osoby etaty

stażysta 0 0 1 1 5 3,77

kontraktowy 1 0,67 2 1,89 5 3,58

mianowany 4 4 5 4,11 4 4

dyplomowany 25 23,84 25 23,95 35 26,41
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4. Wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Szkoła Podstawowa 
Jeziora Wlk

1.301.557,91 1.327.577,33 1.383.077,28

Szkoła Podstawowa w 
Wójcinie

1.486.907,28 1.500.451,32 1.831.288,91

Szkoła Podstawowa w 
Rzeszynku

454.344,09 429.074,77 412.022,83

Gimnazjum w Jeziorach 
Wlk z siedzibą w Strzelnie

1.013.857,54 843.505,52 452.536,51

5. Wyniki testów

Wyniki egzaminu szkół podstawowych – OKE Gdańsk w 2016 roku

Placówka Liczba
uczniów

Język polski Matematyka Razem Język
angielski

PSP Jeziora
Wielkie

12 74% 58% 66% 78%

PSP Wójcin 20 70% 50% 60% 66%

W związku z wprowadzaną reformą oświaty w roku 2017 i 2018 nie zostały 
przeprowadzone egzaminy w szkołach podstawowych.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego – OKE Gdańsk w 2018 roku

PLACÓWKA LICZBA
UCZNIÓW

PRZEDMIOT %

GIMNAZJUM 34 JĘZYK POLSKI 59

HISTORIA I WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE

51

MATEMATYKA 41

PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE

46

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM
PODSTAWOWY

72
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6. Stypendia Wójta

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium
za  wysokie  wyniki  w  nauce,  wybitne  osiągnięcia  w  tym  sportowe  Wójt  przyznał
następującą liczbę stypendiów :

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

liczba
uczniów

kwota w zł liczba
uczniów

Kwota w zł. liczba
uczniów

Kwota w zł.

Stypendia naukowe 14 4.200,00 zł. 8 2.400,00 zł. 7 2.100,00 zł.

Stypendia sportowe 37 3.900,00 zł. 39 3.900,00 zł. 44 4.300,00 zł.

7. Koszty dowozu dzieci do szkół

Wydatki 2016 2017 2018

Kwota wydatków ogółem w
zł, w tym:

474.130,86 zł. 432.353,38 zł. 429.281,14 zł.

Zakup biletów 295.420,11 zł. 225.010,48 zł. 216.794,00 zł.

Koszty osób dowożących 176.454,07 zł. 204.960,84 zł. 209.891,97 zł.

Zwrot kosztów dowozu
opiekunom

2.256,68 zł. 2.382,06 zł. 2.595,17 zł.

8. Wykorzystanie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Liczba dzieci 296 376 377

Kwota wykorzystanej dotacji 31.548,72 zł. 58.041,09 zł 46.371,22 zł.
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9. Baza dydaktyczna

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich.
W  roku  2017   szkoła  została  rozbudowana  co  znacząco  wpłynęło  na  poprawę  bazy
dydaktycznej. W szkole jest: 10 sal lekcyjnych, pomieszczenie do prowadzenia zajęć z
wychowania fizycznego, biblioteka, pomieszczenie stołówki oraz pomieszczenie socjalne i
magazyny. Baza lokalowa w pełni zaspokaja potrzeby szkoły.
Przy  szkole  został  wybudowany kompleks boisk  „ORLIK”,  który  zarządzany jest  przez
dyrektora szkoły, korzysta z niego młodzież i dzieci szkolne. Od marca do listopada trwają
tam zajęcia prowadzone przez animatora. Przy szkole funkcjonują dwa place zabaw.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie
W szkole jest: 12 sal lekcyjnych, biblioteka, pomieszczenie stołówki oraz pomieszczenie
socjalne  i  magazyny.  Przy  szkole  znajduje  się  budynek  pomocniczy  z  mini  salką
gimnastyczną oraz wielofunkcyjne boisko sportowe, które zostało  oddane do użytku w
październiku 2018 r., było współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Przy szkole funkcjonują dwa place zabaw.

Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Wyskoty – Zakrzewskiego w Rzeszyku
Jest  to  najmniejsza  szkoła  na  terenie  Gminy  Jeziora  Wielkie,  o  obniżonym  stopniu
organizacyjnym obejmującym klasy I – III oraz oddział przedszkolny. Szkoła Podstawowa
posiada 5 sal lekcyjnych, pomieszczenie stołówki oraz magazyny . Baza lokalowa w pełni
zaspokaja potrzeby szkoły.
Przy szkole funkcjonuje jeden plac zabaw.

VII. Gospodarka

1. Podmioty Gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ilość
zarejestrowanych  podmiotów  gospodarczych,  które  mają  główne  miejsce  prowadzenia
działalności w gminie Jeziora Wielkie obejmowała 410 pozycji, z czego status „aktywny”
posiadało  176  podmiotów,  status  „wykreślony”  posiadało  191  podmiotów,  status
„zawieszony”  posiadały  34  podmioty,  a  liczba  podmiotów do  prowadzenia  działalności
wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 9 pozycji. 
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie
zakłady rodzinne. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: 

1. Budownictwo-54 podmioty
2. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle- 52 podmioty
3. Przetwórstwo przemysłowe-23 podmioty
4. Transport i gospodarka magazynowa-22 podmioty
5. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi-15 podmiotów
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Na terenie  gminy  Jeziora  Wielkie  działa  20  sklepów branży  spożywczo-przemysłowej.
Najwięcej  sklepów znajduje  się  w  miejscowości  Wójcin  oraz  Jeziora  Wielkie-3  sklepy.
Dodatkowo w Jeziorach Wielkich funkcjonuje na stacji  CPN również sklep spożywczo-
monopolowy. Następnie po 2 placówki znajdują się w miejscowości Wola Kożuszkowa i
Kościeszki,  natomiast  po  jednym  sklepie  znajduje  się  w  miejscowości:  Włostowo,
Siedlimowo, Rzeszyn, Nożyczyn, Nowa Wieś, Lubstówek, Kuśnierz oraz Kożuszkowo. 
Jednakże na terenie  naszej  gminy są  miejscowości,  w  których brak  jest  jakichkolwiek
sklepów.  Są  to  Berlinek,  Budy,  Radunek,  Dobsko,  Gaj,  Krzywe  Kolano,  Lenartowo,
Proszyska, Rzeszynek, Siemionki, Sierakowo, Golejewo, Żółwiny, Wycinki, Pomiany.
W gminie znajduje się miejscowość turystyczna Przyjezierze, w której funkcjonują sklepy
głównie w sezonie letnim. Całoroczną sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych w
tej miejscowości prowadzi jedna placówka.

Mieszkańcy  gminy  borykają  się  z  trudnościami  z  uzyskaniem  produktów
ogólnobudowlanych, ogrodniczych, środków ochrony roślin, nawozów, opału. Występuje
brak dostępności usług krawieckich, szewskich.
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2. Rynek pracy

1) Poziom bezrobocia
Na terenie gminy Jeziora Wielkie zauważa się spadek poziomu bezrobocia.

Liczba bezrobotnych:

Lp. Rok Liczba bezrobotnych Bezrobotni z prawem do 
zasiłku

Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni

1 2016 242 144 98 43 21 22

2 2017 248 150 98 45 22 23

3 2018 222 116 106 42 17 25

Z ogólnej liczby bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Jeziora Wielkie 180 osób,
czyli 81%, to osoby bez prawa do zasiłku (spadek w porównaniu do września 2017r. o 23
osoby).  Prawo do zasiłku posiadały natomiast 42 osoby (tj.  19%), co stanowi  również
spadek wobec roku poprzedniego o 3 osoby.

Zdecydowaną  większość  z  tych  osób,  bo  aż  198  osób,  czyli  89%  ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych z gminy Jeziora Wielkie stanowiły osoby, które pracowały
przed  uzyskaniem statusu  bezrobotnego  (spadek  wobec  września  2017r.  o  12  osób).
Natomiast  osób  dotychczas  niepracujących  było  24,  tj.  11%,  co  stanowi  spadek  w
stosunku do września 2017r. o 14 osób.

We  wrześniu  2018  roku  odnotowano  także  spadek  liczby  nowo rejestrowanych
osób bezrobotnych z terenu gminy Jeziora wielkie.  W miesiącu tym zarejestrowało się
bowiem 35 osób (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6 osób).

2) Struktura bezrobocia

Na koniec września 2018r. z terenu gminy Jeziora Wielkie zarejestrowanych było 97
osób w wieku do 30 roku życia, co stanowi 44% ogółu bezrobotnych z gminy (we wrześniu
2017r. osób takich było z kolei 115). 
W grupie tej należy wyróżnić ponadto osoby do 25 roku życia, których było 51, co stanowi
23% (we wrześniu 2017r. było takich osób 71).
Kolejna grupa to osoby powyżej 50 roku życia, których zarejestrowanych było 33 osoby,
czyli 15%, a we wrześniu 2017r. były to 43 osoby.

Najliczniejszą  grupę  wśród  zarejestrowanych  bezrobotnych  z  obszaru  gminy
Jeziora Wielkie stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, gdyż osób takich było na koniec
września 2018r. 113, co daje 51%. Natomiast we wrześniu roku poprzedniego były to 124
osoby.
Wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należy wyróżnić także grupę
osób niepełnosprawnych – 4 osoby, czyli blisko 2% ogółu, we wrześniu 2017r. było to 7
osób.

(Dane przekazane przez Urząd Pracy w Mogilnie)
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3. Mienie komunalne

Mienie komunalne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to własność i inne prawa 
majątkowe gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

1) Zasób mienia komunalnego gminy Jeziora Wielkie 

Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2016 w ha

Stan na dzień 
31.12.2017 w ha

Stan na dzień 
31.12.2018 w ha

Grunty rolne 9,69 9,69 7,28

Grunty pod lasami i 
zadrzewieniami

8,10 8,10 8,10

Grunty zabudowane
i do zabudowy

52,78 52,70 52,68

Grunty pod wodami 0,71 0,71 0,71

Nieużytki 2,07 2,07 2,07

Grunty pod 
urządzeniami 
komunikacyjnymi i 
drogi

139,84 140,07 140,71

Suma 213,19 213,34 211,55

Stan mienia komunalnego w ha
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Zasób  Gminy  Jeziora  Wielkie,  który  podlegał  gospodarowaniu,  na  dzień  01.01.2018r,
obejmował  tereny  o  łącznej  powierzchni  213,34ha.  Z  wyżej  wymienionej  powierzchni
znaczna część to drogi  dojazdowe do pól  oraz drogi  na terenie wsi,  znajdujące się w
bezpośrednim zarządzie gminy. Zajmują one powierzchnię 140,07ha. Grunty zabudowane
i  do  zabudowy zajmują  powierzchnię  52,70ha  z  czego  grunty  oddane  w  użytkowanie
wieczyste to 6,00ha , natomiast grunty będące w wieczystym użytkowaniu gminy stanowią
1,792ha. Z gruntów rolnych będących w zasobie gminy została oddana w dzierżawę o
powierzchni 5,36ha. 

Grunty oddane w dzierżawę 5,36 ha  28 umów dzierżaw

Grunty oddane w 
użytkowanie wieczyste

6,00ha  199 działek w użytkowaniu 
wieczystym na podstawie 
umowy notarialnej

Środki  uzyskiwane  ze  sprzedaży  nieruchomości  gminnych  i  gruntów  stanowią  część
dochodów budżetowych gminy. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dochód
gminy. Gmina osiąga również dochody z opłat za czynsz z tytułu zawartych umów.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargowej i bezprzetargowej w oparciu o
sporządzone wyceny nieruchomości do sprzedaży przez rzeczoznawcę majątkowego.
Ponadto Gmina Jeziora Wielkie jest właścicielem lub współwłaścicielem 17 budynków
( o funkcji mieszanej mieszkalno-szkolno-świetlicowych) o łącznej powierzchni użytkowej 
2 851,35 m kw., w nich znajduje się 6 lokali mieszkalnych (w tym 5 lokali socjalnych).
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeziora Wielkie wchodzi  6 lokali mieszkalnych,
których zestawienie stanowi Tabela nr l, w tym:

1) 3  lokale  mieszkalne  zlokalizowane  są  w  2  budynkach  stanowiących
współwłasność Gminy Jeziora Wielkie, ( Siedlimowo, Rzeszyn,) 

2) 2 lokale mieszkalne zlokalizowane są w 2-ch budynkach stanowiących własność
Gminy Jeziora Wielkie (Dobsko i Gaj)

3) 1  lokal   mieszkalny   zlokalizowany   jest   w   budynku  szkoły  podstawowej,
stanowiącym własność Gminy Jeziora Wielkie(Wójcin)

Wykaz lokali w mieszkaniowym zasobie gminy

Lp Położenie Ilość lokali Pow.uzy
tkowa
lokalu

Wyposażenie
techniczne lokalu

Stan
techniczn
y lokalu

1 Siedlimowo ( budynek
po  szkole
podstawowej)

2 50,90m2

58,30m2
Instalacje:elektryczna,
c.o, wod-kan, łazienka
i wc

dobry

2 Wójcin (budynek
szkoły podstawowej)

1 47,33m2 Instalacje:elektryczna,
wod-kan, c.o.,łazienka
i wc

dobry
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3 Dobsko (  budynek
mieszkalno-usługowy)

1 30,02m2 Instalacje:elektryczna,
wod.kan,  łazienka  z
wc, piec

dobry

4 Rzeszyn (budynek  po
byłej szkole)

1 55,64m2 Instalacje:elektryczna,
c.o.wod-kan,  łazienka
z wc

dobry

5 Siedlimowo ( budynek
po  szkole
podstawowej)

1 29,38m2 Instalacje:elektryczna,
kominek,  wod-kan,
łazienka i wc

dobry

Posiadany przez gminę zasób mieszkaniowy jest w pełni wykorzystany (1 lokal jest
zamieszkały  na  podstawie  umowy  najmu  zawartej  na  czas  nieoznaczony,  5   lokali
socjalnych zamieszkałych   na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony ).
W prognozowanym  okresie nie przewiduje się znaczącej  zmiany wielkości zasobów
mieszkaniowych  gminy.  Z uwagi na nałożony  ustawą o  ochronie  praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązek zapewnienia
lokali    socjalnych,    lokali    zamiennych    oraz    świadczenia   pomocy    mieszkaniowej
gospodarstwom  o  niskich  dochodach,  powinno  się  rozważyć  możliwość  pozyskania
środków finansowych   z   przeznaczeniem   na   zwiększenie   ilości   lokali   socjalnych,
poprzez  budownictwo    i    adaptację    pomieszczeń    o    innym    przeznaczeniu.
Podstawowym  ograniczeniem   budowy   i   adaptacji   nowych   lokali   mieszkalnych
będzie ograniczenie finansowe budżetu gminy.

4. Gospodarka przestrzenna

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego przyjęte  uchwałą  nr  XXXII/142/98 Rady
Gminy  w  Jeziorach  Wielkich  z  dnia  16  czerwca  1998  r.  zmienione  uchwałą  nr
XXXVI/199/2014 z dnia 19 maja 2014 r. oraz uchwałą nr XVII/87/2016 z dnia 22 lutego
2016 r.
Jest  to  dokument  planistyczny  o  charakterze  ogólnym obejmujący  plany  gminy.  Istotą
Studium  jest  określenie  polityki  przestrzennej  i  lokalnych  zasad  zagospodarowania
przestrzennego.
Szczegółowe zasady zagospodarowania terenu wskazywane są w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego . 

Gmina Jeziora Wielkie posiada dwa miejscowej plany zagospodarowania przestrzennego:

-  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  osiedla  mieszkalno-
pensjonatowego we wsi Wójcin gm. Jeziora Wielkie uchwalonego uchwałą nr VII/55/99
Rady Gminy Jeziorach Wielkich z dnia 31 sierpnia 1999 r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jeziora Wielkie dla
części obrębów geodezyjnych: Lenartowo, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, kożuszkowo –
Pomiany, Kuśnierz, Proszyska, Żółwiny i Wycinki, uchwalonego uchwałą nr XXV/140/2017
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 stycznia 2017 r.
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VIII. Infrastruktura techniczna

1. Drogi gminne
Zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych realizuje Gminny Zakład Utrzymania Dróg 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich.
Łączna długość infrastruktury drogowej w obrębie granic administracyjnych gminy wynosi 
ok.151,8 km w tym :
- krajowa ok. 9 km 
- powiatowe  70,8 km
- gminne  72 km
Drogi gminne posiadają nawierzchnię utwardzoną tłuczniem wapiennym lub dodatkowo
pokryte są masą asfaltową, emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi. Występują też drogi
nieutwardzone (gruntowe) z reguły stanowiące dojazd do pól i gospodarstw rolnych. 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Rok Zakup 
materiałów

Usługi 
remontowe

Pozostałe 
usługi

Wynagrodzenie 
bezosobowe

Wydatki 
ogółem

2016 65.040,45 zł. 69.991,05 zł. 18.628,80 zł. 3.300,00 zł. 156.960,30 zł.

2017 56.900,03 zł. 58.931,99 zł. 21.679,09 zł. x 137.511,10 zł.

2018 72.963,57 zł. 92.539,11 zł. 37.160,95 zł. 3.500,00 zł. 206.163,63 zł.

2. Sieć wodociągowa

Długość eksploatacyjna rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 122,60 km z czego:

Stacja  Uzdatniania  Wody Gaj dostarcza wodę do miejscowości:  Gaj,  Wójcin,  Wójcin
osiedle,  Nowa Wieś,  Przyjezierze,  Wola  Kożuszkowa,  Siedlimowo, gdzie  długość sieci
stanowi 51,876 km, w tym: 22,00 km to azbest.-cement.,  natomiast 29,876 km.- PCV;
maksymalna wydajność ujęcia 188,00 m3/h

Stacja  Uzdatniania  Wody  Jeziora  Wielkie dostarcza  wodę  do  miejscowości:  Jeziora
Wielkie,  Nożyczyn,  Berlinek,  Krzywe  Kolano,  Lenartowo,  Rzeszyn,  Dobsko,  Golejewo,
Lubstówek, gdzie długość sieci stanowi 47,418 km, w tym: 4,175 km to azbest.- cement.,
natomiast 43,243km- PCV; maksymalna wydajność ujęcia 116,00 m3/h

Stacja  Uzdatniania  Wody  Kościeszki  dostarcza  wodę  do  miejscowości:  Kościeszki,
Włostowo,  Siemionki,  Sierakowo,  Sierakówek,  Rzeszynek,  gdzie  długość sieci  stanowi
10,5 km w całości PCV; maksymalna wydajność ujęcia 46,00 m3/h

Stacja  Uzdatniania  Wody  Kuśnierz dostarcza  wodę  do  miejscowości:  Kuśnierz,
Kożuszkowo, Pomiany, gdzie długość sieci stanowi 3,9 km w całości PCV; maksymalna
wydajność ujęcia 45,00 m3/h.

Ilość punktów poboru wody (przyłączonych budynków do sieci wodociągowej) w 
poszczególnych latach:
- 2016 rok- 1364 punkty;
- 2017 rok- 1378 punktów;
- 2018 rok- 1387 punktów.
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Wykonanie zadań w zakresie sprzedaży wody

Rok Plan dochodów w zł Wykonanie dochodów w zł

2016 710.300,00 zł. 732.718,84 zł.

2017 725.500,00 zł. 736.490,46 zł.

2018 697.000,00 zł. 711.802,11 zł.

3. Sieć kanalizacyjna

Na terenie Gminy Jeziora Wielkie eksploatowane są dwie Oczyszczalnie Ścieków:

-  Oczyszczalnia  ścieków w Przyjezierzu,  do  której  są  podłączeni  dostawcy  ścieków z
następujących  miejscowości:  Wójcin,  Gaj,  Nowa  Wieś,  Przyjezierze,  Wójcin  osiedle,
Jeziora Wielkie, Nożyczyn, Kuśnierz, Kożuszkowo, Pomiany,
-  Oczyszczalnia  ścieków w Siemionkach,  do  której  są  podłączeni  dostawcy ścieków z
następujących miejscowości: Siemionki, Włostowo, Kościeszki, Sierakowo, Sierakówek.

Łączna długość sieci  kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeziora Wielkie wynosi 84,3 km.
Łączna przepustowość oczyszczalni wynosi 735,00 m3/dobę. 

Ilość posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w poszczególnych latach wynosi:
- w 2016 roku- 749 posesji
- w 2017 roku- 766 posesji
- w 2018 roku- 772 posesji.

W  latach  2017-2018  została  przeprowadzona  modernizacji  Oczyszczalni  Ścieków  w
Przyjezierzu przy udziale pożyczki z WFOŚ w Toruniu, za kwotę 897 795,96 zł.
W  latach  2016-2017  zostały  prowadzone  prace  na  terenie  Oczyszczalni  Ścieków   w
Przyjezierzu  polegające  na  czyszczeniu  (usuwaniu  osadów  ściekowych)  stawów
fakultatywnych oczyszczalni za kwotę:

- w 2016 roku- 10 793,25 zł,
- w 2017 roku- 3 909,60 zł.

W latach 2016-2018 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Siemionkach prowadzone były
również prace polegające na usuwaniu osadu ściekowego z komory składowania osadów.
Osady te były przeznaczone do rolniczego zagospodarowania.

Wykonanie zadań w zakresie odbioru ścieków

Rok Planowanie dochodów w zł Wykonanie dochodów w zł

2016 545.000,00 zł. 549.993,17 zł.

2017 546.000,00 zł. 572.902,40 zł.

2018 538.000,00 zł. 540.742,36 zł.
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4. Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2018.

Lp. Zadanie inwestycyjne Wartość
zrealizowane
go zadania

Uwagi
Wydatki w

poszczególnych latach

1. Przebudowa Oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Przyjezierze

897.795,96 2018r. - 546.005,96
2017r. - 329.000,00
2016r. -   22.140,00
2015r. -        650,00

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w 
miejscowości Wójcin

636.960,44 Dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w wysokości 
330.000,00 zl
2018r. - 624.550,97
2016r. -   12.409,47

3. Modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości 
Kożuszkowo

311.486,16 Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w 
Toruniu w wysokości 
72.000,00 zł
2018r. - 307.486,16
2017r. -     4.000,00

4. Modernizacja drogi Lubstówek – 
Rzeszynek

264.446,13 Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego   w 
Toruniu w wysokości 
58.176,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Kuśnierz

137.124,24

6. Budowa chodnika przy drodze gminnej
w Rzeszynku

124.842,24

7. Budowa chodnika w Golejewie 131.500,00

8. Przebudowa chodnika w miejscowości
Rzeszyn

65.734,90

9. Przebudowa chodnika w miejscowości
Wójcin

35.645,90

10. Opracowanie dokumentacji na 
modernizację drogi w miejscowości 
Wola Kożuszkowa i Wójcin

30.000,00

11. Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania pomieszczeń na lokale 
socjalne w Siedlimowie 

48.295,89

12. Wykonanie chodnika z kostki brukowej
na cmentarzu parafialnym w 
Kościeszkach

16.761,76
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13. Ułożenie kostki brukowej na placu 
przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich

34.314,50

14. Zakup altany do sołectwa Budy i 
Lenartowo

21.697,14

15. Zakup elementów na plac zabaw w 
sołectwie Kożuszkowo i Wola 
Kożuszkowa

30.000,00

16. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności
w Przyjezierzu

87.723,04 Dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w wysokości 
43.861,52 zł

17. Dotacja celowa do GOKiR w Jeziorach
Wielkich na przebudowę sali 

84.942,58

18. Opracowanie dokumentacji na 
budowę hali sportowej w Jeziorach 
Wielkich

39.414,00

19 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 
na zakup samochodu

35.000,00

20. Dotacje celowe na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła

36.000,00 Dofinansowanie z 
WFOŚiGW w Toruniu w 
wysokości 18.000,00 zł

 IX. Rolnictwo

1. Gmina Jeziora Wielkie jest gminą  typowo rolniczą. Rolnicy gospodarzą na powierzchni
7104 ha użytków rolnych. Na terenie gminy funkcjonuje 647 gospodarstw rolnych, są to
gospodarstwa indywidualne. Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na
uprawę zbóż, kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych oraz ziemniaków, a
także hodowlę zwierząt. 
Dominują gleby lekkie – V, VI klasy bonitacyjnej ( ok. 2718 ha) oraz gleby średnie – IIIb,
IVa, IVb klasy bonitacyjnej (ok. 3275 ha). W związku z powyższym uprawia się zboża,
głównie  żyto  ozime,  kukurydza  oraz  rzepak  ozimy.  Gospodarstwa  specjalistyczne
nastawione na hodowlę trzody ok. 9000 szt., bydło ok. 2100 szt., drobiu ok. 900 000 szt.  -
18 kurników, Produkcja warzyw ok. 100 gospodarstw. Brak rozwiniętego przemysłu rolno-
spożywczego.

2. Lasy
Na terenie gminy znajdują się lasy o powierzchni ok. 2783 ha. Podzielone są na: lasy
prywatne – ok. 380 ha, lasy państwowe -  ok. 2403 ha. Lasy prywatne zostały zalesione
głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

3. Świetlice wiejskie.
Na terenie gminy Jeziora Wielkie znajduje się 11 świetlic wiejskich. Wyremontowanych jest
6 świetlic w miejscowościach: Dobsko, Kościeszki, Krzywe Kolano, Rzeszyn, Siedlimowo,
Wójcin.  Częściowo  wyremontowane  są  3  świetlice:  Lubstówek,  Nowa  Wieś,  Wola
Kożuszkowa. Świetlice w miejscowości Gaj oraz Nożyczyn wymagają remontu.
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4. Fundusz sołecki

Fundusz  sołecki  są  to  środki  wyodrębnione  z  budżetu  gminy,  zagwarantowane  na
realizację  przedsięwzięć  służących  poprawie  życia  mieszkańców.  O  wyodrębnieniu
funduszu decyduje rada gminy podejmując stosowną uchwałę.  Mieszkańcy sołectw na
zebraniach wiejskich decydują o przeznaczeniu – wydatkowaniu środków funduszu. 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w latach 2016 - 2018

Lp Przedsięwzięcia Rok

2016 2017 2018

1 Remont świetlic 46.109,71 zł 13.171,59 zł 48.473,69 zł

2 Wyposażenie świetlic 27.774,83 zł 40.365,25 zł 17.093,36 zł

3 Spotkanie integracyjne, 
festyny, pikniki

21.473,68 zł 21.320,34 zł 24.220,56 zł

4 Zakup strojów do zespołów, 
zakup i remont instrumentów

9.150,01 zł 21.935,48 zł 10.287,97 zł

5 Urządzenia na place zabaw, 
siłowni zewnętrznych, 
ogrodzenia 

30.312,95 zł 21.213,62 zł 37.232,04 zł

6 Tablice informacyjne 17.577,60 zł 9.349,59 zł 9.419,09 zł

7 Oświetlenie uliczne 19.135,00 zł 32.050,00 zł 46.496,25 zł

8 Wiaty przystankowe 11.495,58 zł 3.500,58 zł x

9 Wykonanie chodnika na 
cmentarzu

13.000,00 zł 10.500,00 zł 16.761,76 zł

10 Pozostałe 73.512,80 zł 100.402,04 zł 120.071,13 zł

11 Razem 269.542,16 zł 273.808,49 zł 330.055,86 zł

X. Środowisko

1. Ochrona środowiska
W  ramach  realizacji  Gminnego  Programu  Ochrony  Środowiska  w  latach  2017  -2018
została  zrealizowana  przebudowa  oczyszczalni  ścieków  w  Przyjezierzu  na  kwotę:
897.795,96 zł. W ramach tego zadania wykonano:

1. usunięto denne osady ściekowe z wszystkich stawów,
2. podniesiono poziom stawów  aby uzyskać wyższą kubaturę w celu zastosowania

urządzeń napowietrzających drobno pęcherzykowo (dyfuzorów),
3. zamontowano sito automatyczne i piaskownik wirowy wraz z komorą rozprężną,
4. postawiono budynek z płyty obornickiej pod sito piaskownik, 
5. zamontowano  rurociągi  napowietrzające  z  przepustnicami  oraz  kurtyny  z

dyfuzorami  drobnopęcherzykowymi  w  3  stawach  i  stację  dmuchaw  wraz  ze
sterowaniem,

6. zainstalowano sondę tlenową.
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W ramach wyżej wymienionego programu w latach 2016 – 2018 usunięto i zutylizowano
następujące ilości wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeziora Wielkie:

Rok Tonaż Liczba
nieruchomości

Koszt utylizacji

2016 70,65 tony 30 21.551,12 zł.

2017 68,82 tony 24 21.330,83 zł.

2018 50,17 tony 24 15.551,77 zł.

Zasoby przyrodnicze na terenie gminy Jeziora Wielkie

Obszary  prawnie  chronione  na  terenie  gminy  Jeziora  Wielkie  zajmują  powierzchnię
4.131,8 ha, co stanowi 33,4 % powierzchni gminy.

Obszary chronione na terenie gminy.

Park krajobrazowy

Na  terenie  gminy  ustanowiono  park  krajobrazowy  o  nazwie  Nadgoplański  Park
Tysiąclecia.  Jego powierzchnia całkowita  wynosi  9.982,71 ha, z czego na teren  gminy
Jeziora Wielkie przypada 2.220,80 ha. Park obejmuje obszar chroniony ze względu na
wartości  przyrodnicze,  historyczne  i  kulturowe  oraz  walory  krajobrazowe  w  celu
zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
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Rezerwat przyrody

Na terenie gminy Jeziora Wielkie jest rezerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiąclecia,
który został utworzony w 1967 roku, jego powierzchnia całkowita wynosi 1.988,61 ha, z
czego na teren gminy Jeziora Wielkie przypada 701,51 ha.
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Miradzkich 

Powierzchnia ogólna ww. obszaru wynosi 7272,33 ha z czego na teren gminy Jeziora 
Wielkie przypada 2162,02 ha. Ustanowienie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów 
Miradzkich ma na celu utrzymanie właściwego stanu środowiska przyrodniczego, 
kulturowego oraz właściwej ochrony krajobrazu, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju.

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w
Polsce  jako  jeden  z  obowiązków  związanych  z  przystąpieniem  do  Unii  Europejskiej.
Obszary  Natura  2000  powstają  we  wszystkich  państwach  członkowskich  tworząc
Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. 
Na terenie gminy Jeziora Wielkie znajdują się trzy fragmenty obszarów Natura 2000:
PLH040007 Jezioro Gopło
PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie
PLB040004 Ostoja Nadgoplańska

 Mapa zasięgu obszarów NATURA 2000 na terenie gminy Jeziora Wielkie.
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Aktualnie w Polsce sieć  Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej.  Natura
2000 jest to krajowa forma ochrony przyrody. Została wprowadzona w 2004 roku jako
jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Obszary
Natura  2000  wchodzą  w  skład  Europejskiej  Sieci  Ekologicznej  Natura  2000.  Obszary
chronione na terenie naszej gminy zajmują około 33,4% powierzchni. Naszym zdaniem
gminy w których są obszary NATURA 2000 i  rezerwaty przyrody powinny otrzymywać
rekompensatę finansową z tytułu  ograniczenia inwestycji  na ww. obszarach.   Ochrona
przyrody w ramach sieci Natura 2000, co prawda nie jest sprzeczna z realizacją inwestycji,
rozwojem,  jednak  każda  inwestycja  wymaga  przeprowadzenia  uprzedniej  oceny  ich
wpływu na siedliska przyrodnicze i gatunki co odstrasza potencjalnych inwestorów.

2. Gospodarka odpadami

W związku z wprowadzoną ustawą o gospodarowaniu  odpadami, gmina zorganizowała
odbiór  odpadów komunalnych  z  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych  tzn.
sklepów i obiektów użyteczności publicznej oraz nieruchomości na których znajdują się
domki  letniskowe oraz innych nieruchomości  wykorzystywanych na cele  rekreacyjno  –
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
Rada Gminy Jeziora Wielkie ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę
„wytwarzający  płaci”  za  gospodarowanie  odpadami  będzie,  opłata  naliczana  od  liczby
osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata w 2018r wynosiła 8,00
zł/osobę, natomiast w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 16,00 zł/osobę. 
Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązywała stawka opłaty  za pojemnik o określonej  pojemności  i  tak za 120-litrowy
wynosiła 10,00 zł a za pojemnik 240 litrów wynosiła 20,00 zł jeżeli odpady są zbierane i
odbierane w sposób selektywny.
Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny wysokość opłaty wynosiła:
o pojemności 120 litrów 20,00 zł. o pojemności 240 litrów  40,00zł.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego
domku  letniskowego  lub  innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno  –
wypoczynkowe wynosiła 120,00 zł. 
Systemem gospodarowania odpadami objętych jest według złożonych deklaracji  do 31
grudnia  2018  r.  ogółem  3949  mieszkańców  naszej  gminy.  Właściciele  nieruchomości
osobiście  deklarują  liczbę  osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość  i  sposób
gospodarowania odpadami. 
Roczna ilość odebranych odpadów komunalnych w latach 2016 - 2018

Lata 2016 2017 2018 
Odpady zmieszane w tonach 1122 966 945 
Odpady segregowane w 
tonach

93 187 206 

Z  przedstawionego  powyżej  zestawienia  wynika,  iż  ilość  odbieranych  odpadów
zmieszanych  sukcesywnie  się  zmniejsza  natomiast  ilość  odpadów  segregowanych
dwukrotnie wzrosła.
Od  2018  roku  wszystkie  nieruchomości  zostały  wyposażone  w  worki  do  selektywnej
zbiórki odpadów. Również w roku 2018 wprowadzono na terenie gminy Jeziora Wielkie
selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji. 
W miejscowości Siedlimowo jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
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Do  PSZOK-u  można  nieodpłatnie  odstawić  przeterminowane  leki,  zużyte  baterie  i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – od samochodów
osobowych,  odpady  wielkogabarytowe,  odpady  budowlane  i  remontowe  –  500
kg/rok/nieruchomość,  odpady  ulegające  biodegradacji,  odpady  zielone,  odpady
segregowane.

Wydatki poniesione przez Gminę Jeziora Wielkie na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w poszczególnych latach:
1. rok 2016 – 490.431,25 zł,
2. rok 2017 – 464.462,76 zł
3. rok 2018 – 532.781,26 zł

3. Ochrona zwierząt

Zadaniem  własnym  Gminy  jest  między  innymi  zapewnienie  opieki  bezdomnym
zwierzętom.  Realizowany  jest  Program  „Opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt”.
W imieniu gminy program realizowany jest przez Schronisko „Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego”  Longin  Siemiński,  Wojtyszki  18,  98-277  Brąszewice.  Całodobową  opiekę
weterynaryjną  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem  zwierząt  zapewnia
Przychodnia Weterynaryjny „Cztery Łapy” w Inowrocławiu. 

Rok Ilość psów 
przekazanych do 
schroniska (na 
dzień 31 grudnia)

Cena utrzymania 
psa na dobę 
(brutto)

Opłata za boks / 
ryczałtowa opłata 
za gotowość 
(brutto)

Całkowity koszt 
utrzymania 
przekazanych do 
schroniska psów

2016 22 8,61 zł. 12,30 zł. 65.257,75 zł.

2017 25 7,38 zł. 307,50 zł. 64.518,42 zł.

2018 21 7,38 zł. 307,50 zł. 65.937,84 zł.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedlimowie są przetrzymywane
zwierzęta bezdomne od momentu odłowienia  do momentu przekazania ich do schroniska.
Koszt utrzymania w 2018 roku wyniósł 
2144,63 zł. (karma, usługi weterynaryjne).
 
XI. Kultura

Biblioteka  publiczna  jest  samorządową  instytucją  kultury  zaspokajającą  potrzeby
edukacyjne,  kulturalne  społeczeństwa.  Gromadzi  opracowuje,  udostępnia  materiały,
promuje czytelnictwo upowszechnia wiedzę kulturę i naukę. Organizuje imprezy kulturalne,
współpracuje ze szkołami z terenu gminy.

1. Organizacja i struktura
Biblioteka publiczna Gminy Jeziora Wielkie swoja siedzibę ma w miejscowości  Jeziora
Wielkie w „budynku wielofunkcyjnym”  ponadto punkt biblioteczny  znajduje się w Szkole
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie. 
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2. Zakup książek i czasopism

Rok Zakup Książek Zakup Czasopism W tym 

Z dotacji MKiDN* Z budżetu 
biblioteki

Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość

2016 429 10.950,00 zł. 11 1.281,00 zł 151 3.950,00 zł 278 7.000,00 zł

2017 428 10.756,00 zł 10 1.182,00 zł 143 3.756,00 zł 285 7.000,00 zł

2018 405 10.320,00 zł 11 1.288,00 zł 128 3.320,00 zł 277 7.000,00 zł

*MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Księgozbiór biblioteki

Rok Stan na
początku roku

Zakup Dar Ubytki Stan na
koniec roku

2016 19682 429 x 1167 18944

2017 18944 428 19 1675 17716

2018 17716 405 x x 18121

4. Czytelnictwo

Zauważa się zmniejszenie zainteresowania czytelnictwem, wpływ na to ma za pewne
szeroki dostęp do mediów w tym internetu.

Liczba czytelników zarejestrowanych w rejestrach biblioteki:

Rok 2016 – 568 czytelników
Rok 2017 – 540 czytelników
Rok 2018 – 527 czytelników

Struktura czytelników w/g wieku.

Rok Do 15 lat 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat Powyżej 60 lat

2016 237 48 41 108 75 59

2017 220 40 40 106 73 61

2018 216 41 28 97 86 59

50



Struktura czytelników.

Rok Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostałe osoby

2016 299 115 154

2017 279 120 141

2018 274 118 135

5. Upowszechnianie czytelnictwa

Imprezy organizowane cyklicznie – co roku:
„ Narodowe Czytanie” - organizowane we współpracy z GOKiR.
„Światowy Dzień Pluszowego Misia” - współpraca ze szkołami.
„Czytanie łączy pokolenia” - współpraca z bibliotekami szkolnymi.

Inne formy popularyzacji czytelnictwa:

Forma 2016 2017 2018

Lekcje tematyczne 4 10 7

Lekcje biblioteczne 7 3 2

Konkursy 1 3 0

Spotkania seniorów 4 4 4

6. Budżet biblioteki

Wyszczególnienie 2016 2017 2018

Przychody 90.235,38 96.687,70 87.560,00

Dotacja z Gminy Jeziora Wielkie 86.256,00 92.300,00 84.228,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej 3.950,00 3.756,00 3.320,00

Pozostałe przychody 29,38 631,70 12,00

Koszty 90.232,06 96.695,89 87.569,19

Amortyzacja 10.949,90 11.108,39 10.320,00

Wynagrodzenia i pochodne 68.148,56 68.759,23 70.431,82

Zakup materiałów i usług, energia, podatki i opłaty 10.731,50 16.434,97 6.427,97

Pozostałe koszty (ubezpieczenie, delegacje itp.) 402,10 393,30 389,40

Biblioteka korzysta z dotacji na zakup nowości w ramach programu Wieloletniego 
„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1.
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury, której celem jest

organizacja życia kulturalnego oraz jej popularyzacja mieszkańców gminy

Posiada  własny  statut  oraz  wpisany  jest  do  Rejestru  Instytucji  Kultury  Gminy  Jeziora

Wielkie pod Nr 1.

1.  Infrastruktura

W zarządzie ośrodka pozostają obiekty:

-  Jeziorach Wielkich sala widowiskowa ze sceną, sala mała, magazynki na sprzęt oraz

pomieszczenia biurowe.

- Przyjezierze obiekty tzw „Woprówka – pomieszczenia dla ratowników ,hangar na sprzęt

pływający, pole biwakowe oraz parking.

Prowadzony  jest  także  nadzór  nad  plażą  i  kąpieliskiem  na  której  znajdują  się  mola

betonowe.

Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji  posiada  podstawowy  sprzęt  nagłośnieniowy

estradowy  oraz  3  komplety  mniejszych  zestawów  nagłośnieniowych  z  osprzętem,

projektory multimedialne sprzęt RTV i DVD. Do dyspozycji ośrodek posada 9 osobowy

samochód służbowy Renault Trafic do przewozu osób.

W 2018 roku dokonano gruntownego remontu  sali  imprez w której  wymieniono sufit  i

scenę, zamontowano klimatyzację oraz dokonano malowania.

W 2018 roku przeprowadzono remont  hangaru  (położono nową strukturę  na ścianach

budynku).

 2. Wydarzenia i imprezy cykliczne

Każdego roku organizujemy ponad 100 imprez. 

Do największych cyklicznych należą :

- Wielki Festyn Pomidorowy – impreza masowa o charakterze ogólnopolskim posiadająca

Patronaty  Wojewody  Kujawsko  Pomorskiego  oraz  Marszałka  Województwa.  Jest  on

organizowany od 2004 roku,  w imprezie  bierze  udział  ok.  5  tys.  osób,   odbywają  się

występy amatorskich i zawodowych zespołów artystycznych. W trakcie festynu promujemy

pomidory jako produkt lokalny. 
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-  Powiatowy  Przegląd  Stołów  Wigilijnych  –  impreza  o  charakterze  powiatowym

podtrzymująca tradycje Bożego Narodzenia.

-  Gminny Turniej Wsi

-  Noc Świętojańska nad Jeziorem Wójcińskim

-   Przegląd  Zespołów  Klubów  Seniora  –  impreza  o  zasięgu  międzywojewódzkim  z

udziałem zespołów klubu seniora z województwa Kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski

 - Gminny Festiwal Piosenki Religijnej im. Ks. Władysława Matuszczaka 

 - Otwarcie sezonu turystycznego w Przyjezierzu

-  Gminny Turniej „Mixtura” dla dzieci szkół podstawowych.

-  Cykl imprez „Wakacje na Wsi” dla dzieci w różnych miejscowościach na terenie gminy

-  Impreza rekreacyjno sportowa „Aktywna Plaża”( w ramach imprezy Amatorski

-  Rajd Nordic Walking oraz Rodzinny Rajd rowerowy). Organizowana corocznie 1maja 

Organizujemy  ponadto  wiele  imprez  środowiskowych  w  poszczególnych  wsiach  na

terenie całej gminy oraz jesteśmy współorganizatorami wielu imprez prowadzonych przez

organizacje pozarządowe takie  jak:  Straże Pożarne Gminny Związek Kółek Rolników i

Organizacji Rolniczych, Kluby Sportowe itp.

W roku 2018 zorganizowano wiele uroczystości, spotkań z okazji 100-lecia Odzyskania

Niepodległości. 

O charakterze gminnym zorganizowano 6 spotkań, m.in. :

-  Gminny Konkurs Plastyczny – „Polska droga do Niepodległości”

-   Międzyszkolny  Konkurs  Historyczny:  „Polacy  na  drodze  do  niepodległej  –  I  wojna

światowa”

-  Wycieczka rowerowa – „Szlakiem jeziorańskich powstańców wielkopolskich”

-  Uroczysta wieczornica z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

-  Sesja popularnonaukowa o powstaniu wielkopolskim (ze względu na datę  Powstania

Wielkopolskiego odbyła się w lutym 2019r.)

-  Piknik niepodległościowy w Wójcinie

3. Zespoły artystyczne, kluby i koła działające przy GOKiR

-  Zespół folklorystyczny „Jezioranie”. Powstał on 1984 r. i liczy obecnie 22 osoby ( w tym 4

osoby kapela) a pozostali to grupa śpiewaczy. Zespół posiada bardzo szeroki repertuar

artystyczny w tym głównie utwory kujawskie oraz także z innych regionów polski. Co roku
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występuje na różnych ur czystościach i przeglądach. W 2017 i 2018 r. zajął najwyższe

miejsce w Kujawskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Inowrocławiu.

 

-  Orkiestra Dęta OSP powstała w 1948 r. liczy ona 35 członków. Prowadzone są zajęcia

dla młodych adeptów w zakresie nauki gry na instrumentach dętych. Wielokrotnie w ciągu

roku   koncertuje  na  terenie  gminy  oraz  uczestniczy  w  przeglądach  orkiestr  dętych

Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 r. zajęła 4 lokatę) wśród tych orkiestr.

 

-  Zespół taneczny D&M składał się z grupy młodzieży i funkcjonował do końca roku 2017 ,

w 2018 roku zmienił nazwę na „Revolta” w ostatnich 3 latach zespół uczestniczył w wielu

turniejach o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim zajmując czołowe miejsca.

-   Zespół  Klubu Seniora „Radość” powstał w 2007 r.  posiada on w swoim repertuarze

głównie  utwory  biesiadne.  Radość  bierze  udział  w  wielu  przeglądach  konkursach.

Niejednokrotnie zespół zdobywa wyróżnienia i nagrody.

-  Koło plastyczne, którego składa są z dzieci ze szkół podstawowych. Koło organizuje

wystawy z okazji świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. Członkowie koła biorą

udział w konkursach plastycznych.

-   Klub Seniora „Radość”  Powstał  1996.  Regularnie  odbywają się  spotkania i  imprezy

organizowane przez klub do których można zaliczyć:

- Spotkanie opłatkowe,

- Podkoziołek,

 -Dzień Kobiet,

- Rajdy rowerowe,

- Schyłek Lata,

- Wieczór Andrzejkowy.

W 2018 roku powstała nowa grupa taneczna 20 osobowa składająca się z dzieci szkół

podstawowych pod nazwą „Fresh Dance”, grupa uczestniczy w imprezach gminnych m.in.

„Świecie  Pomidora”  ,  Dnia  Dziecka.  Stanowi  ona  zaplecze  starszej  grupy  tanecznej

„Rewolta”.
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4. Turystyka

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji Jeziora Wielkie realizuje także zadania z turystyki a w

szczególności  zarządza kompleksem turystyczno – wypoczynkowym w Przyjezierzu. W

ramach  tego  zarządu  nadzoruje  funkcjonowanie  kąpieliska  i  plaży  głównej,  pola

namiotowego, parkingu i  dróg wewnętrznych. Zajmuje się także utrzymaniem czystości

ładu i  porządku na terenie ośrodka.  W trakcie sezonu turystycznego organizowane są

różnego rodzaju atrakcje, a szczególną atrakcją w 2018 r. był pobyt wolontariuszy z Indii z

stowarzyszenia  AISAC.  Na  terenie  ośrodka  wydzierżawione  są  tereny  pod  wesołe

miasteczko  oraz  funkcjonuje  wypożyczalnia  sprzętu  wodnego  (dzierżawa).  Co  roku  w

Przyjezierzy GOKiR zabezpiecza ratowników na kąpielisku oraz finansuje pobyt policji z

wydziału  prewencji  z  Bydgoszczy  celem  zwiększenia  bezpieczeństwa  osób

wypoczywających.  Odbywa  się  także  co  roku  impreza  pod  nazwą  „Otwarcie  Sezonu

Turystycznego”,  podczas, której  odbywają się występy artystyczne, konkursy dla dzieci

oraz pokazy karate. Od 2018 jesteśmy współorganizatorami „Biegu Przyjaźni” w którym

biorą udział biegacze z całej Polski. 

 

5. Izba Pamięci i Tradycji w Kuśnierzu

Placówka ta powstała 1999 r. , przez cały okres istnienia znajduje się pod opieką GOKiR i

stanowi cenny dowód na kontynuowanie własnej tożsamości lokalnej. W izbie znajduję się

ponad  400  eksponatów  i  przedmiotów  z  różnych  okresów  życia  mieszkańców  wsi.

Odbywają się tam spotkania z mieszkańcami i żywe lekcje historii. W 2018 r. działalność

izby  była  ukierunkowana  na  organizację  spotkań  i  uroczystości  z  okazji  100-lecia

odzyskania  niepodległości.  Został  zorganizowany  konkurs  historyczny  i  rajd  rowerowy

szlakiem powstańców wielkopolskich. 

6. Budżet GOKiR

Rok Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Dochody własne

2016 465.485,00 37.710,50 180.730,08

2017 492.432,00 0,00 185.964,81

2018 516.706,00 84.942,58 256.890,01
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W 2016 dotacja  celowa przeznaczona była na zakup służbowego samochodu Renault

Traffic.  W  2018  r.  dotację  celową  przeznaczono  na  modernizację  sali  imprez,  a

zwiększona dotacja podmiotowa związana była z realizacją dodatkowych imprez z okazji

100-lecia odzyskania niepodległości. W związku z bardzo ciepłym sezonem turystycznym

zanotowano wyraźny wzrost dochodów własnych pochodzących z sprzedaży biletów na

parkingu i polu namiotowym.  

Po mimo, że co roku przybywa zadań związanych z funkcjonowaniem kultury, rekreacji

turystyki nie podjęto działań w związku ze zwiększeniem zatrudnienia. 

Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji  mógłby  zwiększyć  swoją  ofertę  kulturalną  i

turystyczną jednakże barierą są ograniczone środki finansowe oraz zasoby kadrowe.

Rok Dyrektor Księgowy Specjalista ds. 
rekreacji

Specjalista d/s 
środowiskowych

Woźna - 
sprzątaczka

2016 1 1 1 1 1

2017 1 1 1 1 1

2018 1 1 1 1 1

7. Sport

Działaniem polegającym na upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży a

także zwiększanie aktywności fizycznej w każdym wieku zajmują się:

- szkoły z terenu gminy,

- ośrodek kultury i rekreacji

- organizacje pozarządowe

Największą popularnością wśród dyscyplin sportowych na terenie gminy cieszy się piłka

nożna. Od kilku lat gmina ogłasza konkursy na wspieranie realizacji zadania publicznego

związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. 

Zadania te realizują, stowarzyszenia i kluby sportowe działające na terenie gminy:
 - Klub sportowy Nart Wodnych „Sunal” - Przyjezierze, 
- Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” – Jeziora Wielkie, 
- Ludowy Zespół Sportowy „Tarant Wójcin” –Wójcin. 
Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji  prowadzi  sekcję  młodzieżową  tenisa  stołowego,
organizuje rajdy rowerowe dla seniorów oraz amatorskie rajdy nordic walking.

Bazę sportową gminy stanowią:  boisko sportowe „Orlik”  w Jeziorach Wielkich,  boisko
wielofunkcyjne w Wójcinie, boiska sportowe przy szkołach w Jeziorach Wielkich i Wójcinie.
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Poza w/w obiektami boiska znajdują się również w miejscowościach: Kościeszki, Nowa
Wieś,  Gaj,  Siedlimowo,  Wola  Kożuszkowa,  Włostowo,  Rzeszyn.  Utrzymaniem  oraz
porządkowaniem boisk zlokalizowanych poza terenem szkół zajmuje się Gminny Zakład
Utrzymania Dróg i Gospodarki Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oraz kluby sportowe.

Istotnym  elementem  zaplecza  sportowego  będzie  hala  zlokalizowana  przy  szkole  w
Jeziorach Wielkich. W 2018r. gmina zaplanowała budowę, obecnie przygotowywany jest
projekt oraz procedura przetargowa.
Usytuowanie gminy wśród jezior i lasów jest doskonałym miejscem do jazdy na rowerze,
biegania czy jazdy na rolkach czy deskorolce.

XII.  Pomoc społeczna

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone  z zakresu
administracji  rządowej.  Celem działalności  jest  organizowanie  i  wykonywanie  zadań  z
zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez doprowadzenie do usamodzielnienia
potrzebujących  osób  i  rodzin,  zintegrowanie  ich  ze  środowiskiem.  Do  zadań  należy
przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej i rozwijanie nowych
form pomocy.
Wśród  najistotniejszych  przyczyn  korzystania  z  pomocy  społecznej  są:  bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,  bezdomność, przemoc w rodzinie,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienie od alkoholu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich  obejmuje swoim działaniem
teren  całej  gminy.  W  Ośrodku  zatrudnionych  jest  7  pracowników  :  kierownik,  3
pracowników  socjalnych,  3  pracowników  realizujących  system  zabezpieczenia
społecznego ponadto w ramach umów zlecenie zatrudnione są 3 osoby wykonujące usługi
opiekuńcze. 

1. Wydatki na zadania realizowane przez GOPS

Rok 2016 2017 2018

Wydatki ogólne  5 647 446,16 6 471 089,86 6 609 440,56  

Środki z dotacji 
celowych w zł.

 4 913 005,06  5 739 322,83  5 752 581,70 

Środki budżetu gminy
w zł.

 734 441,10 731 767,03 856 858,86

Wzrost wydatków na realizację zadań ośrodka pomocy społecznej w, latach 2016 – 2018
wynika  z  wejścia  w życie  nowych świadczeń  z  systemu zabezpieczenia  społecznego
między innymi 500 plus, 300 plus. Ponadto wzrastają wydatki za osoby umieszczone w
domach pomocy społecznej,  dzieci  umieszczone w pieczy  zastępczej  oraz  wydatki  na
koszty związane z usługami opiekuńczymi dla osób starszych.
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2.Systemy zabezpieczeń społecznych

Systemy  zabezpieczeń  społecznych  realizowanych  przez  GOPS  do  których  należą:
świadczenia  rodzinne,  świadczenia  wychowawcze,  domy pomocy  społecznej,  rządowy
program „Dobry Start”, składki zdrowotne, zasiłki celowe, zasiłki celowe – w naturze w tym
specjalne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, program wieloletni „Pomocy państwa
w zakresie dożywiania” , asystent rodziny, pomoc materialna dla uczniów.

System zabezpieczeń społecznych Rok

2016 2017 2018

Świadczenie 
rodzinne

Wydatki w zł 1.812.941,25 1.826.913,26 1.825.603,51

Liczba osób 
uprawnionych do 
odbierania 
świadczeń

463 460 433

Domy Pomocy 
Społecznej

Wydatki w zł. 220.851,77 287.262,01 311.532,12

Liczba osób 
umieszczonych w 
domu pomocy 
społecznej

8 10 11

Świadczenie 
wychowawcze

Wydatki w zł. 2.494.146,80 3.335.518,90 3.146.987,80

Liczba dzieci 
uprawnionych do 
pobierania 
świadczenia 
wychowawczego

597 638 603

Rządowy program 
„Dobry Start”

Wydatki w zł. x x 174.000,00

Liczba dzieci 
uprawnionych do 
pobierania 
jednorazowego 
świadczenia

x x 580

Składki zdrowotne Wydatki w zł. 23.078,20 24.067,15 25.393,44

Liczba osób 41 40 39

Zasiłki okresowe Wydatki w zł. 43.071,87 32.150,93 30.312,97

Liczba osób 38 28 26

Zasiłki celowe i w 
naturze w tym 
specjalne

Wydatki w zł. 74.402,82 60.246,17 74.226,00

Liczba osób 119 100 82
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Dodatki 
mieszkaniowe

Wydatki w zł. 2.856,10 1.534,78 621,18

Liczba osób 4 1 1

Zasiłki stałe Wydatki w zł. 164.579,45 163.449,93 164.999,10

Liczba osób 30 30 30

Usługi opiekuńcze Wydatki w zł. 39.335,61 32.584,50 50.936,60

Liczba osób 
korzystająca z usług
opiekuńczych

7 7 10

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze

Wydatki w zł. x 9.575,00 36.550,00

Liczba osób 
dorosłych i dzieci 
korzystających z 
specjalistycznych 
usług opiekuńczych

x 1 4

Program wieloletni
 „Pomoc państwa z 
zakresu dożywiania” 
na lata  2014 - 2020

Wydatki w zł. 84.702,38 82.514,33 83.754,43

Liczba osób 104 93 92

Wspieranie rodziny, 
rodziny zastępcze

Wydatki w zł. 3.087,69 5.714,86 22.794,78

Liczba dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej

2 5 6

Asystent rodziny Wydatki w zł. 33.316,14 19.358,78 7.654,11

Liczba rodzin 11 11 5

Pomoc materialna dla
uczniów

Wydatki w zł. 106.224,47 119.984,04 97.092,48

Liczba uczniów 
korzystających z 
pomocy materialnej

136 126 128

3. Programy realizowane przez GOPS

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje:
„Gminy Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie” poprzez pomoc osobom,
rodzinom przeżywającym trudności  wynikające  z  przemocy  udzielane  jest  wsparcie  w
formie indywidualnej konsultacji psychologicznej oraz w ramach grupy wsparcia. Rodziny
dotknięte  problemem  przemocy,  mogą  korzystać  z  Wsparcia  Ośrodka  Interwencji
Kryzysowej w Strzelnie, ośrodek jest dofinansowywany przez tutejszą gminę. 
Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc w zakresie:
- pomocy psychologicznej
- pomocy prawnej
- pomocy socjalnej
- interwencji wyjazdowej na miejsce zdarzenia
- miejsca noclegowego
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- psychoterapii
- mediacji
- pomocy domowej
- żałoby po utracie bliskich

W 2018 roku w gminie prowadzonych było 11 procedur „Niebieskiej Karty”
„Niebieska  Karta”  jest  to  wszczęcie  postępowania  w  sytuacji  podejrzenia  stosowania
przemocy w stosunku do członków rodziny.

,,Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii’
Program  wyznacza  zadania  w  ramach  strategii  profilaktyki  oraz  minimalizacji  szkód
społecznych i  indywidualnych wynikających z używania  alkoholu i  narkotyków.  W jego
ramach podejmowano działania adresowane do wszystkich mieszkańców gminy.
Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii, przyjmuje do realizacji się corocznie w formie uchwały Rady
Gminy.  Środki  na  realizację  poszczególnych  działań  programu  pochodzą  z  opłat  za
wydane  pozwolenia  przez  Wójta  Gminy  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przez
podmioty gospodarcze. 

 Podstawowe cele Programu:
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień
na terenie gminy oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących.
2.  Zmiana   postaw  i  postępowania  członków  społeczności  lokalnej  wobec  problemu
alkoholizmu oraz uzależnień.
3. Zwiększenie zasobów oraz skuteczności środków do radzenia sobie z problemami
alkoholowymi oraz innymi uzależnieniami.
4.  Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych  i  osób  zagrożonych  uzależnieniem  od  narkotyków  i  środków
psychoaktywnych.
5.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii,  pomocy
psychospołecznej i prawnej.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów.
7.  Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  i  osób  fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

Na realizację  programów wydatkowano następujące kwoty:

2016. -.80 065,32 zł.
2017r.- 72 032,52zł.
2018r.- 72 659,65 zł. 

  W ramach  zadania prowadzony był Punkt Konsultacyjny w Jeziorach Wielkich w którym
porad  udzielał  specjalista  terapii  uzależnień.   Konsultacje  terapeutyczne  odbywały  dla
osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy.  
Ponadto w ,,Ośrodku Zdrowia” w Wójcinie działa grupa wsparcia w zakresie wzmacniania
motywacji do leczenia i trzeźwego życia. 
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4.  Działalność  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w
Jeziorach Wielkich.

    Zadaniem komisji zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie zadań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności
zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osób  uzależnionych  od  alkoholu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
W 2016r.  wpłynęło  21 wniosków,   2017r.  wpłynęło  11 wniosków,  w 2018r.  wpłynęło  8
wniosków o podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.
W 2018 roku Gminna Komisja zaopiniowała 18 wniosków w sprawie wydania pozwolenia
na sprzedaż  alkoholu.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W  realizacji  zadań  ośrodek  współdziałał  z  organami  administracji  rządowej,
samorządowej,  stowarzyszeniami,  fundacjami,  jednostkami  organizacyjnymi  wspierania
rodziny  i  systemu pieczy  zastępczej  oraz  innymi  podmiotami  działającymi  w obszarze
polityki społecznej.
     Samorząd Gminy Jeziora Wielkie uznając współpracę z organizacjami pozarządowymi
za ważny czynnik służący realizacji zadań ustawowych,  powierzył w obszarze pomocy
społecznej zadanie w formie  dystrybucji żywności dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. 
W latach 2016-2018 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Weterani Pracy w Strzelnie
realizowało na terenie gminy powyższe zadanie, corocznie ze wsparcia korzysta średnio
253   rodziny,  średniorocznie  wydawane  jest  ok.  21  ton  żywności,   wartość  żywności
wynosi 115 307,00 zł., samorząd Gminy coroczne przekazywał na realizację powyższego
zadania dotację w wysokości 7 000 zł.

6. Polityka senioralna

Dane demograficzne wskazują, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
Samorząd  wspiera  działania  podejmowane  na  rzecz  osób  starszych  poprzez
dofinansowanie  działalności  ,,  Klubu  Seniora”  oraz  wsparcie  merytoryczne
podejmowanych działań. Działający od kilku lat ,, Klub Seniora” przy Gminnym Ośrodku
Kultury  i  Rekreacji  w  Jeziorach  Wielkich  prowadzi  aktywną  działalność  senioralną
systematycznie organizując spotkania o charakterze kulturalnym, sportowo-rekraacyjnym.
Samorząd wspiera  organizację imprez dla osób w wieku senioralnym, które odbywają się
w poszczególnych sołectwach.
Biorąc  pod  uwagę  tendencje  starzenia  się  społeczeństwa  należy  podjąć  działania
długofalowe  na  rzecz  aktywizacji  seniorów  wykorzystując  ich  doświadczenie  oraz
możliwości i potencjał.

7. Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska  Karta  Dużej  Rodziny  to  system  zniżek  dla  rodzin  wielodzietnych.
Przysługuje niezależnie od dochodu rodziny z przynajmniej trójką dzieci. W roku 2016 w
naszej gminie wydano 28 kart, w 2017r. wydano 24 karty, w 2018r. wydano 40 kart.
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XIII. Opieka zdrowotna

Na terenie gminy Jeziora Wielkie działalność prowadzą dwa Ośrodki zdrowia i stomatolog.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Wójcinie, Grupowa Praktyka
Lekarza Rodzinnego „Nasz Lekarz” K. Burzyński,  Z.  B. Monowit w Jeziorach Wielkich,
świadczą usługi według zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia w
Bydgoszczy. Na terenie gminy działalność prowadzi stomatolog ( w Jeziorach Wielkich)
zapewniając częściowo potrzeby lokalnej społeczności, świadczy usługi w ramach NFOZ. 

W   2018r.  Gmina  Jeziora  Wielkie  realizowany  był   „  Program  profilaktyki  zakażeń
pneumokokowych  wśród  dzieci  w  oparciu  o  szczepienia  przeciwko  pneumokokom  w
województwie  kujawsko  –  pomorskim”.  Program  skierowany  był  do  dzieci  w  grupie
wiekowej 24 – 36 m.ż. 
W  2018r.  gmina  Jeziora  Wielkie  z  udziałem  Miejskiej  Przychodni  Specjalistycznej  w
Toruniu  przeprowadziła  spotkanie  informacyjno  –  edukacyjne  profilaktyka  raka  jelita
grubego w miejscowości Jeziora Wielkie i Wójcinie. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z
czego 12 uczestników zadeklarowało udział w badaniu. 

XIV. Straż pożarna

1. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
Na terenie Gmina Jeziora Wielkie działają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
- Ochotnicza Straż Pożarna Jeziora Wielkie
- Ochotnicza Straż Pożarna Wójcin
- Ochotnicza Straż Pożarna Golejewo
- Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszynek

Wszystkie  jednostki  są  zrzeszone w Oddziale  Gminnym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna skupia w swoich szeregach 124 członków czynnych,  426 –
wspierających, 3 - honorowych oraz  członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Jednostki są wyposażone w pojazdy:

Jednostka  OSP Jeziora  Wielkie  i  OSP Wójcin  mają  przygotowane pojazdy do działań
ratowniczo – gaśniczych. 

Jednostka  OSP  Jeziora  Wielkie  i  jednostka  OSP  Wójcin  są  włączone  do  krajowego
systemu ratowniczo – gaśniczego, wiąże się to z potrzebą zapewnienia odpowiedniego
wyszkolenia. 

Jednostki OSP w Golejewie i Rzeszynku prowadzą wyłącznie działalność prewencyjną –
propagandową  i  statutową.  Członkowie  jednostek  biorą  aktywny  udział  w  gminnych
zawodach pożarniczych oraz wypełnianiu innych powierzonych zadań.
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2. Koszty utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Rok 2016 2017 2018

Wydatki 210 582,11 265 615,06 241 951,60

Strażak,  który  uczestniczył  w  działaniu  ratowniczym   czy  szkoleniu  pożarniczym
organizowanym  przez  Państwową  Straż  Pożarną,  czy  gminę,  otrzymuje  ekwiwalent
pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Do lipca 2017r.
ekwiwalent  pieniężny  za  1  godziną  wynosił  10  zł/h,  od  1  sierpnia  2017r.  za  udział  w
działaniach  ratowniczych  za  każdą  godzinę  13,00  zł,  a  za  udział  w  szkoleniach
pożarniczych 7 zł.

3.  Ekwiwalent  pieniężny  za  udział  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu
pożarniczym   dla członków OSP
 

Rok OSP Jeziora
Wielkie

OSP Wójcin OSP
Golejewo

OSP
Rzeszynek

Razem

2016 21.254,10 10.755,60 1.420,00 1.510,00 34.939,70

2017 23.005,90 7.530,90 2.885,00 1.830,00 35.251,80

2018 25.364,11 6.928,08 2.000,00 2.140,00 36.432,19

Gmina Jeziora Wielkie w 2018r.  złożyła wniosek na dotację zakupu sprzętu z Funduszu
Sprawiedliwości   i  podpisała  stosowną  umowę.  Zadanie  było  realizowane  w  99%  ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, co stanowi kwotę 27.295,00 zł oraz w 1% ze środków
budżetu gminy to jest 276,00 zł. 
Łączna  wartość  zakupowanego  i  przekazanego  sprzętu  wyniosła  kwotę  27.571,00  zł.
Jednostki OSP składają wnioski o środki zewnętrzne np. z Urzędu Marszałkowskiego i  z
Krajowego Systemu Ratownictwa Ratowniczo – Gaśniczego. 
W  2018  roku  Gmina  podpisała  porozumienie  z  Oddziałem  Wojewódzkim  Związku
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  województwa  kujawsko  -
pomorskiego  w sprawie przygotowania i  wdrożenia projektu pn. „  Nowoczesne służby
ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, które będą
realizowane w 2019r.
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4. Zestawienie wyjazdów strażackich do pożarów i miejsc zagrożonych

Rok

Jednostka OSP Jeziora Wielkie

pożary miejscowe zagrożenia

na terenie 
gminy

poza 
terenem

wypadki 
drogowe

wichury alarmy fałszywe inne

2016 22 2 12 x x 54

2017 16 x 10 x 2 67

2018 16 x 15 x x 54

Rok Jednostka OSP Wójcin

pożary miejscowe zagrożenia

na terenie 
gminy

poza terenem wypadki 
drogowe

wichury alarmy 
fałszywe

inne

2016 15 x 16 6 2 12

2017 8 x x x x 19

2018 13 x 5 13 x 1

Każdego  roku  organizowane  są  gminne  zawody  sportowo-pożarnicze  o  puchar  wójta
gminy podczas, których wszystkie jednostki  prezentują swoją sprawność i  umiejętności
fizyczne, odbywają się pokazy młodzieżowych drużyn pożarniczych.
  

Materiały i dane zamieszczone w raporcie pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych i instytucji współpracujących z gminą.
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