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Ocena sytuacji demograficznej 
 

Tab. 1. Liczba mieszkańców i dane statystyczne (stan na 31.12 w latach, opracowanie własne). 

Zakres danych 2015 2016 2017 2018 
Ludność ogółem  13.450 13.314 13.270 13.117 
W tym kobiet 6.881 6.838 6.790 6.744 
W tym mężczyzn 6.569 6.495 6.441 6.378 
W tym mieszkańcy miasta  8.953 8.866 8.772 8.679 
W tym mieszkańcy wsi 4.497 4.467 4.459 4.443 

 

Według Banku Danych Lokalnych (https://bdl.stat.gov.pl) liczba ludności gminy Janikowo stopniowo się 
zmniejsza. Powodem jest ujemny przyrost naturalny (od 2007 roku) oraz  migracja szczególnie do 
większych ośrodków miejskich i poza granicę naszego kraju, w ostatnich kilku latach osiągająca 
corocznie poziom kilkudziesięciu osób. Stąd powstaje potrzeba zapewnienia wzrostu zaludnienia 
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poprzez tworzenie miejsc pracy, możliwości pozyskania gruntów pod budownictwo,utrzymanie 
korzystnych stawek opłat za usługi i media komunalne oraz starania o wzrost standardu zamieszkania. 

Problemem jest zmiana w strukturze ludności pod względem wieku oraz niski tzw. efektywny wiek  
emerytalny  (o kilka lat niższy od 60 kobiet i 65 mężczyzn). Powoduje to wcześniejsze korzystanie z  
niezarobkowych źródeł utrzymania osób, które są w wieku produkcyjnym. Udział osób w wieku 
poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców naszej gminy najbliższych  latach  będzie  wzrastać.  Będzie to 
miało też wpływ na poziom dochodów i możliwości samodzielnego utrzymania. W tym kontekście 
finanse publiczne mogą nie zapewnić rosnących z tego powodu wydatków. Zwiększanie  realnego 
obciążenia pracowników aktywnych zawodowo powoduje niekorzystne zjawiskaw zakresie 
konkurencyjności pracodawcówi spadek potencjalnej opłacalności inicjatyw gospodarczych . 

Budżet i finanse gminy 
W 2018 roku dochody budżetu naszej gminy wyniosły 56.982.621,14 zł. Zrealizowane wpływy 
dochodów podatkowych osiągnęły 22.958.317,98 zł. co stanowi 40,29% w dochodach gminy ogółem, 
poszczególne sumy wpływów podatkowych wynoszą: 

1. podatek od nieruchomości              10.747.643,66 zł 
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych    9.740.293,00 zł  
3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 556.246,38 zł 
4. podatek rolny        776.113,16 zł 
5. podatek od środków transportowych          676.186,70 zł 
6. podatek od czynności cywilnoprawnych          411.787,32 zł  
7. wpływy z opłaty skarbowej         35.254,33 zł 
8. podatek od działalności gospodarczej formie karty podatkowej                  11.492,43 zł 
9. podatek leśny             3.301,00 zł 

Wydatki budżetowe ogółem 56 495 281,67 zł - osiągnięto nadwyżkę budżetową 487.339,47 zł. 
Największe pozycje w wydatkach to: 

1. Oświata i wychowanie       16.125.729,31 zł. 
2. Rodzina        12.431.812,62 zł. 
3. Pomoc społeczna        4.697.127,15 zł. 
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          4.671.779,55 zł. 

W zakresie wydatków należy zwrócić uwagę, że otrzymana przez Gminę Janikowo część oświatowa 
subwencji stanowi 8 838 165,00 zł. przy wydatkach z budżetu na oświatę przekraczających 16 mln. 
złotych. Ta dysproporcja ogranicza znacznie możliwości gminy w zakresie przeznaczania środków na 
inne potrzebne cele. 

Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Janikowo za 2018 rok w ujęciu sprawozdania rocznego, 
zawierające zestawienie dochodów i wydatków, informację o stanie mienia oraz zmiany w stanie 
mienia komunalnego sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu zostało 
przedłożone w ustawowym terminie wraz z opisem i jest obecnie przedmiotem oceny dokonywanej 
przez Radę Miejską w Janikowie. Niniejszy raport ma jedynie wskazać i omówić kwestie finansowe, 
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jakie miały wpływ na rozwój gminy i różnice występujące w 2018 roku na tle poprzednich budżetów 
zarówno spowodowane zdarzeniami wewnętrznymi, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi.  

Wskazać należy na znaczne pogorszenie ekonomicznej strony prowadzonych inwestycji, remontów i 
kosztów bieżącego utrzymania majątku gminy wobec wzrostu stawek za usługi i zakupy materiałów. W 
latach ubiegłych po przeprowadzanych przetargach na budowę czy remonty dróg, budynków oferty 
wykonawców były niższe od wartości kosztorysowej ujętej w planie finansowania. Pozwalało to na 
wykorzystanie „zaoszczędzonych” w ten sposób pieniędzy na inne zadania, których wykonanie było 
planowane w późniejszym terminie. Obecnie w większości przypadków oferty w przetargach są wyższe 
od kosztorysów, a w niektórych przypadkach trudno o znalezienie wykonawcy prac szczególnie dotyczy 
to remontów. Dla zobrazowania przedstawionej sytuacji posłużyć się można przykładem przetargu dot. 
zadania „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, etap II w 
miejscowości Janikowo” gdzie wartość kosztorysowa zadania została wyliczona na 770.513,83zł. 
natomiast oferty wykonawców złożone w przetargu 30.04.2018 wynosiły kolejno: 1.086.765,15 zł. ; 
1.268.979,98 zł. ; 1.366.550,32 zł. a nawet kwotę 2.122.435,06 zł. Z podanego przykładu można 
zaobserwować mechanizm, który powoduje ograniczenie dynamiki w realizacji zadań inwestycyjnych. 
Dodatkowo negatywny wpływ mają opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze 
środków U.E. oraz szczególnie uciążliwe oczekiwanie przez okres 2-3 miesięcy na realizację wniosków o 
płatności przysługujące gminie po wykonaniu umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim. Jest to 
poważne ograniczenie w „uwalnianiu” środków potrzebnych na realizację kolejnych projektów. 

Umorzenia podatkowe wykazane w Wykonaniu Budżetu za 2018 rok w poszczególnych rodzajach nie 
przekraczają 10%przyjętych w budżecie wartości. W tym zawarte są kwoty umorzeń wobec spółki 
komunalnej PGKIM, która czyni starania o utrzymanie korzystnych stawek za media dostarczane na 
rzecz mieszkańców. Wyjątkiem jest również podatek rolny w § 0320, gdzie skala umorzenia wynosi 
20.262 zł, od osób prawnych co stanowi 27,35 % planowanej należności oraz 186.497 złod osób 
fizycznych, co stanowi 24,82 % należności. Powodem jest szczególnie niekorzystny rok w rolnictwie, 
gdzie susza spowodowała znaczne straty w uprawach i pogorszenie sytuacji rolników. Rolnicy mogli 
skorzystać ze wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dzięki szybko podjętej 
decyzji również z umorzenia 3 raty podatku rolnego jeszcze przed wyczerpaniem wysokości 
wykorzystania krajowego limitu pomocy de minimis.  

Wśród wydatków budżetowych należy podkreślić dobre tempo pozyskiwania środków z programów 
Unii Europejskiej – zestawienie zamieszczono w tabeli: 

Tab. 2. Gmina Janikowo - inwestycje z wykorzystaniem funduszy europejskich  w 2018 roku 

 
Nazwa projektu Nazwa programu Wartość całkowita 

Kwota 
dofinansowania 

Okres 
realizacji 

1 Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy 
wiejskiej w Ołdrzychowie wraz z 
infrastrukturą rekreacyjną. 

PROW 2014-2020 276 710,11 146 001,00 2018 

2 Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy na 
terenie ogrodów  działkowych 
Stowarzyszenia Ogrodowego Stokrotka w 
Janikowie 

PROW 2014-2020 116 870,05 69 737,00 2018 



Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 
 

4 
 

3 Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy 
Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy   
w miejscowości Janikowo 

PROW 2014-
2020 

409 507,38 157 437,00 2018 

4 Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy 
Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy, 
etap II wmiejscowości Janikowo 

RPO WK-P na 
lata 2014-2020 

1 089 765,16 657 486,76 2018 

5 Dostosowanie infrastruktury aktywizacji 
społecznej dla potrzeb seniorów i osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej 
oraz 

przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie 
Wielkiej 

RPO WK-P na 
lata 2014-2020 

487 086,25 414 023,31 2018 

6 Przebudowa drogi gminnej 150744C i 
150763C w miejscowości Ludzisko 

PROW 2014-
2020 

471694,61 300139,00 

Wniosek 
pozytywnie 
rozpatrzony  
do realizacji 
w 2019 roku 

 

Kolejnym zjawiskiem jest rosnący odsetek osób utrzymujących się z nieopodatkowanych dochodów 
uzyskiwanych na wsparcie rodzin (500+, zasiłki, pomoc społeczna) w stosunku do dochodów 
uzyskiwanych z zatrudnienia. Jest to zjawisko szczególnie obserwowane przez przedsiębiorców 
napotykających na trudności w rekrutacji pracowników, ale również przez gminę korzystającą w dużej 
mierze z sezonowej pracy w utrzymaniu infrastruktury komunalnej. Brak aktywności w poszukiwaniu 
pracy i demotywujący system płatności przysparzają wielu problemów w okresie, gdy kończy się 
uprawnienie do uzyskiwania pomocy finansowej i trzeba samodzielnie czynić starania o powrót na 
rynek pracy.  

Gmina Janikowo  uważana jest za gminę zamożną. Faktycznie, wg. wskaźnika G, który wskazuje poziom 
dochodów własnych, jesteśmy na 28 miejscu w województwie, z dochodem  1643,14 zł / mieszkańca. 
Jednak, po dodaniu subwencji wyrównawczej, którą wylicza MF, dochód wynosi 1652,21 zł i plasujemy 
się na 129 miejscu na 144 gminy. Operujemy więc środkami takimi jak zdecydowana większość gmin. 

Realizacja lokalnych polityk, programów, strategii i zagospodarowanie 
przestrzenne. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest prawem wewnętrznym 
gminy wiążącym podporządkowane jej organy i jednostki, w podejmowanych decyzjach w zakresie 
polityki przestrzennej na terenie gminy. Studium dla Gminy Janikowo zostało uchwalone Uchwałą Rady 
Miejskiej w Janikowie nr XIX/159/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Janikowo. Studium jest 
dokumentem planistycznym, określającym politykę rozwoju przestrzennego na całym terenie gminy 
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jednak nie jest przepisem gminnym i nie stanowi bezpośredniej podstawy do wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy. Studium jest opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) i 
zawiera wszystkie niezbędne analizy, bilanse i ustalenia wynikające z obowiązujących przepisów, w tym 
przepisów odrębnych. 

Poza studium stanowiącym dokument nadrzędny i kierunkowy w zagospodarowaniu przestrzennym 
funkcjonują plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina Janikowo nie posiada ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W poszczególnych częściach obszaru gminy obowiązują plany 
miejscowerównież stanowiące podstawę planowania przestrzennego. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan jest aktem prawa 
miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu. 

Wykaz obowiązujących planów miejscowych sporządzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy (obszary wiejskie): 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janikowo, obejmujących tereny 
położone we wsiach: Dębowo, Sosnówiec, Ludzisko, Kołodziejewo, Kołuda Mała V-36/99 z dn. 26 
lutego 1999 r.Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 38 z dn. 21.06.1999 r. poz. 307 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przebiegu sieci wodociągowej od wsi Wierzejewice 
do Janikowa oraz przebiegu sieci kanalizacyjnej od wsi Głogówiec przez Trląg, Broniewice do Janikowa i 
od wsi Dobieszewiczki do wsi Dobieszewice XXXV-294/2002 z dn. 13.09.2002 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 
nr 108 z dn. 16.09.2002 r. poz. 2212  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na 
obszarze gminy Janikowo oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy w zakresie zalesień XXXIII-278/2002 z dn. 28.06.2002 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 97 z dn. 
22.08.2002 r. poz. 1998 r. Teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod usługi w zabudowie rolniczej i 
mieszkaniowej we wsiach Balice cz. dz. nr 26/1 i 26/2, Ludzisko – Dz. nr 170, Skalmierowice – dz. nr 
59/10 i 59/15 oraz cz. dz. nr 61/1 i 61/3 w gminie JanikowoVII-49/2003 z dn. 27 czerwca 2003 r.Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. nr 97 z dn. 18.09.2003 r. poz. 1439. 

Wykaz obowiązujących planów miejscowych sporządzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy (obszary 
wiejskie): 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Debina, Dębowo, 
Głogówiec, PaLuczyna, Trląg – teren przeznaczony na park elektrowni wiatrowych „Janikowo” 
XXIII/151/2009 z dn. 16 stycznia 2009 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 31 z dn. 01.04.2009 r. poz. 6286. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Janikowo dla obszaru 
obejmującego części obrębów geodezyjnych: Ludzisko, Sielec  XXIII/198/2017 z dnia 31 marca 
2017Dz. Urz. Woj. Kuj-pom. Poz. 1917 z dn. 13 kwietnia 2017 r. dotyczy budowy linii 
elektroenergetycznej 400 kV 
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Wykaz obowiązujących planów miejscowych sporządzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym na terenie miasta: 

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Janikowa w zakresie 
wprowadzenia funkcji przemysłowej i usługowo  rzemieślniczej na tereny w rejonie ulic: Przemysłowej i 
Dworcowej XIII - 98/95 z dn. 29.12.1998 r. Dz. U. Woj. Byd. Nr 7 z dn. 03.04.1996 r. poz. 36  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
Janikowie przy ulicy Sportowej i ul. Przybyszewskiego XXIV – 188/97 z dn. 25 kwietnia 1997 r. Dz. U. 
Woj. Byd. Nr 24 z dn. 24.06.1997 r. poz. 119. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usług 
„RYNEK” w Janikowie XI – 89/99 z dn. 15.10.1999 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. nr 24 z dn. 30.05.2000 
r. poz. 228. Zmieniony w części przez: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 3 ul. Przemysłowa 
Janikowo XXXVI/280/2014  z dn. 30 maja 2014 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dn. 10.06.2014 r. poz. 1086  

Zamiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Janikowa.V-35/99 z 
dn. 26 lutego 1999 r.Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 38 z dn. 21.06.1999 r. poz. 306  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Janikowa obejmujące tereny 
pod zabudowę mieszkaniową z usługami oraz pod zespół garaży XVIII – 150/2000 z dn. 23 sierpnia 
2000 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. nr 2 z dn. 24.01.2001 r. poz. 7.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług na 
obszarze miasta JanikowaXXXIII-277/2002 z dn. 28.06.2002 r. Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. nr 97 z dn. 
22.08.2002 r. poz.1997  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 14/235 w Janikowie, gm. 
Janikowo XXIX/252/2017 z dnia 27 grudnia 2017r. Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. Poz. 137 z dnia 8 stycznia 
2018r.   

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 2/53 w Janikowie, gm. 
Janikowo XXXIX/331/2018z dnia 9 listopada 2018r. Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Poz. 5837 z dnia 19 
listopada 2018r.  

Komunalna infrastruktura techniczna – zadania.  
Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego w ramach programu ograniczania emisji CO2 

Stan obecnego systemu oświetlenia ulicznego wymaga przeprowadzenia modernizacji, system jest 
energochłonny i w złym stanie technicznym. Wykonano audyt i inwentaryzację na terenie miasta, gdzie 
jest możliwe zaprojektowanie oświetlenia na gruntach komunalnych w ramach projektu „Wymiana 
źródeł światła i sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie” zapisany do realizacji w 
ramach priorytetu inwestycyjnego 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym. Obecnie pobór mocy wynosi 112,76 kW. Przyjmując oświetlenie terenów 
publicznych i dróg zgodnie z wymogami - 4024 godziny świecenia rocznie system zużywa 453 746,24 
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kWh rocznie. Inwentaryzacja wykazała: oprawy na linii napowietrznej 248 szt.; zasilenia przewodem 
nieizolowanym  AL. – 198 szt.; zasilenia przewodem izolowanym - AsXsn – 50 szt.;  oprawy na linii 
kablowej 501 szt.; Jako konstrukcje wsporcze wykorzystywane są słupy:  betonowe – 461 szt.;  stalowe 
– 252 szt.; fasada budynku – 1 szt. Należy dokonać zmiany na słupy o lekkiej konstrukcji umieszczone w 
lokalizacji dostosowanej do potrzeb w zakresie oświetlenia ciągów pieszych i newralgicznych punktów 
(skrzyżowania, przejścia).System sterowany jest w przeważającej części ze skrzynek SO usytuowanych 
na początku obwodów oświetleniowych. Stacje zasilające obwody oświetleniowe to stacje murowane - 
10 szt. oraz napowietrzne – 13 szt. 

Tab. 3. Zestawienie ilości opraw oświetleniowych w Janikowie (opracowanie na podstawie audytu) 

Rodzaj oprawy ilość Moc jednostkowa W] Moc łączna[kW] 
Rtęciowa HQL 250 64 265 16,96 
Rtęciowa HQL 125 W  91  137  12,47  
Sodowa SON-T 70 W 323  83  26,81  
Sodowa SON-T 100 W 82  115  9,43  
Sodowa SON-T 150 W  67  176  11,79  
Sodowa SON-T 250 W  104  265  27,56  
Sodowa SON-T 400 W  18  430  7,74  
Razem 749   112,76  

 

W wyniku przeprowadzonego na terenie Janikowa audytu i oceny zasadności modernizacji sieci 
oświetleniowej stwierdzono, że na ogólną ilość 749 lamp do modernizacji przeznaczone muszą być 
wszystkie punkty. Na terenie miasta istnieje 749 opraw, moc systemu przed modernizacją wynosi 
112,76 KW przy założeniu, że zmodernizowane zostaną wszystkie to po modernizacji uzyska się pobór 
mocy rzędu 28,93 KW ci daje 74,3% oszczędności i ograniczenie emisji dwutlenku węgla 269,19 ton. 
Finansowo według obecnych cen koszt zużywanej energii obecnie wynosi 114.220,74 zł. natomiast po 
modernizacji wyniesie 29.304,77 zł. co daje efekt oszczędności 84.915,96 złotych rocznie. 

Stan infrastruktury dróg gminnych i potrzeby modernizacyjne. 

Drogi gminne są jednym z najważniejszych elementów sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania 
gminy. Z budżetu Gminy Janikowo wydatkowane są corocznie znaczne kwoty na kompleksowy remont 
z nową nawierzchnią odcinków dróg wiejskich. W 2017 roku była to droga w Pałuczynie za kwotę 
290.655 zł. w 2018 roku droga w Trlągu – Korytkowie za kwotę 373.465 zł. Na terenie miasta w 2018 
roku nastąpił wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów dzięki budowie dwóch odcinków 
ścieżki rowerowej:Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy  w 
miejscowości Janikowo kwota 409 507,38 zł. i drugi etap tej inwestycji za kwotę 1 089 765,16 zł. 
Aktualna sytuację w zakresie dróg gminnych zawarto w tabeli: 
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Tab. 4. Drogi gminne. 

Nazwa 
zadania. 

Odcinek drogi 
gminnej. 

Długość. 
Powierzchnia. 

Rodzaj 
nawierzchni 

Stan, opis potrzeb remontowych 
Szacowane 

koszty  
remontu 

1 2 3 4 
Janikowo, 
Główna 

Klonowa – 
Sportowa: 
190 m, 1.500 m2 
Sportowa – OSiR: 
420 m, 3.000 m2 

Odcinek Klonowa - Sportowa: Nawierzchnia w 
stanie dobrym. 
Odcinek od ulicy Sportowej do OSiR: 
nawierzchnia zniszczona, liczne spękania i 
ubytki, niezbędny nowy dywanik wraz z 
krawężnikami. 

Klonowa – 
OSiR: 500.000 
zł. 

Janikowo,  
Dworcowa 

bitumiczna Nawierzchnia nowa  

Janikowo, 
Klonowa 

Bitumiczna Nawierzchnia nowa.  

Janikowo, 
Słoneczna 

510 m, 3.800 m2 
Bitumiczna 
190 m, 1.000 m2 
trylinka 

Odcinek Główna – Klonowa: nawierzchnia 
bitumiczna w stanie dostatecznym, nieliczne 
spękania spowodowane osiadaniem 
podbudowy z trylinki. 
Odcinek Klonowa – Zachodnia: nawierzchnia z 
trylinki bardzo nierówna spowodowana 
jakością płyt betonowych (uszkodzenia) oraz 
osiadaniem podłoża spowodowanie słabym 
zagęszczeniem wykopów po instalacji 
urządzeń podziemnych 

Klonowa – 
Zachodnia: 
500.000 zł 

Janikowo, 
Północna 

150 m, 750 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie dobrym nie wymaga 
nakładów finansowych w najbliższym czasie. 

 

Janikowo, 
Kasprowicza 

760 m, 3.800 m2 
Bitumiczna 
180 m, 900 m2 
Żużel 

Dworcowa – Sportowa: 
Nawierzchnia zniszczona, liczne spękania i 
ubytki. Zaniżenia spowodowane niewłaściwym 
zagęszczeniem wykopów po przyłączach. Brak 
chodników. 
Sportowa do jeziora:Nawierzchnia z żużla. 

Dworcowa – 
Sportowa: 
1.000.000 zł 
Sportowa do 
jeziora:  
300.000 zł 

Janikowo, 
Prusa 

380 m, 1.520 m2 
bitumiczna 
280 m, 1.120 m2 
tłuczniowa 

Nawierzchnia nowa. Brak chodników. 
Odcinek do jeziora: 
Nawierzchnia nowa bitumiczna 

200.000 zł 

Janikowo, 
Sportowa 

510 m, 3.060 m2 
bitumiczna 

Odcinek Główna – Kozala: Nowa nawierzchnia. 
Odcinek Kozala – Kasprowicza: 
Powierzchniowe ubytki nawierzchni, wymaga 
powierzchniowego utrwalenia. 

Kozala - 
Kasprowicza 
(1.500 m2) 
50.000 zł 

Janikowo, 
Łączna 

520 m, 3.120 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia nowa  

Janikowo, 
Przyjezierna 

1000 m, 4.000 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia nowa  

Janikowo, 
Młodzieżowa 

165 m, 580 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie zadawalającym, mała 
ilość spękań i ubytków. Konieczność 

100.000 zł 
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częściowej wymiany krawężnika. Budowa 
miejsc postojowych. 

Janikowo, 
Wewnętrzna 

130 m, 450 m2 
Bitumiczna 

Nawierzchnia zniszczona, liczne spękania i 
ubytków. Konieczność częściowej wymiany 
krawężnika. Budowa miejsc postojowych. 

200.000 zł 

Janikowo, 
Zaułek 

250 m, 800 m2 
Bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie dobrym. Nieliczne 
nierówności nawierzchni spowodowane 
korzeniami drzew wymagające remontu 
cząstkowego. 

 

Janikowo, 
Miła 

240 m, 1.080 m2 
Bitumiczna 
110 m, 550 m2 
Trylinka 

Nawierzchnia w stanie dobrym. Doraźny 
remont cząstkowy. 
Nie wymaga nakładów inwestycyjnych. 

 

Janikowo, 
Spacerowa 

180 m, 810 m2 
Bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie dobrym. Doraźny 
remont cząstkowy. Nie wymaga nakładów 
inwestycyjnych. 

 

Janikowo, 
Zachodnia 

215 m, 1.075 m2 
Trylinka 

Nawierzchnia w stanie zadawalającym, 
nieliczne ubytki i zaniżenia. 

 

Janikowo, 
Zacisze 

70 m, 350 m2 
Trylinka 

Nawierzchnia w stanie złym. Liczne ubytki i 
zaniżenia nawierzchni. 

150.000 zł 

Janikowo, 
Kwiatowa 

140 m, 700 m2 
Trylinka 

Nawierzchnia w stanie złym. Liczne ubytki i 
zaniżenia nawierzchni. 

200.000 zł 

Janikowo, 
Wiśniowa 

70 m, 350 m2 
Trylinka 
160 m, 800 m2 
Żużlowa 

Odcinek Słoneczna – Kwiatowa: Stan 
nawierzchni zadowalający. Nieliczne ubytki i 
zaniżenia nawierzchni. 
Odcinek Kwiatowa – Klonowa: Nawierzchnia 
bitumiczna nowa. 

 

Janikowo, 
Wilkońskiego 

Do garaży 
380 m, 2.500 
m2Kostka 
Do UM260 m, 
1.700 
m2bitumiczna 
kostka 
Do ZEC150 m, 
950 m2bitumiczna 

Nawierzchnia do garaż: 
Stan doby. 
Nawierzchnia do UM: 
Stan bardzo dobry 
Nawierzchnia do ZEC: 
Nawierzchnia nowa.  

 

Janikowo, 
Cicha 

299 m, 1.520 m2 Nawierzchnia nowa z trylinki.  

Janikowo, 
Sieczkowicka 

384 m, 1.337 m2 Nawierzchnia nowa z trylinki.  

Janikowo, 
Rybacka 

187 m, 742 m2 Nawierzchnia nowa z trylinki.  

Janikowo, 
Wałowa 

689 m, 3.175 m2 Nawierzchnia nowa z trylinki. Odcinek od ul. 
Ustronie do ul. Cicha z żużla paleniskowego 

400.000 zł 

Janikowo, 
Polna 

600 m, 3.000 m2 
Trylinka 
1200 m, 6.000 m2 
Żużel 

Odcinek 200 m z żużla paleniskowego. 
Przedłużenie odcinka w kierunku ul. Szkolnej. 
Budowa nowej nawierzchni w kierunku Kołudy 
Małej (liczne nowe zabudowania). 

800.000 zł 

Janikowo, 
Ogrodowa 

350 m, 2.700 m2 

Kostka 
Nawierzchnia w stanie dobrym  

Janikowo, 175 m, 875 m2 Nawierzchnia nowa z trylinki  



Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 
 

10 
 

Jana z 
Ludziska 

 

Janikowo, 
Topolowa 

750 m, 4.125 m2 
bitumiczna 
Trylinka 

Nawierzchnia bitumiczna w stanie 
zadowalającym, nieliczne spękania i zaniżenia 
spowodowane prawdopodobnie osiadaniem 
podbudowy z trylinki. 
Nawierzchnia z trylinki w stanie dostatecznym, 
równomiernie osiadła na całej długości. 
Kanalizacja deszczowa do odbudowy. 

 

Janikowo, 
Kozala 

420 m, 2.520 m2 
kostka 
310 m, 2.170 m2 
Trylinka 

Nowa  nawierzchnia.  

Broniewice – 
Wierzejewice 
(Sahara) 

900 m, 3.150 m2 
bitumiczna 
3000 m, 10.500 
m2 
Powierzchniówka 

Nowa nawierzchnia bitumiczna.  

Kołuda 
Wielka, 
Główna 

340 m, 1.650 m2 
Trylinka 

Nawierzchnia bitumiczna nowa.  

Kołuda 
Wielka, 
Kwiatowa 

200 m ,1.100 m2 Nawierzchnia zniszczona liczne ubytki i 
zaniżenia.  

300.000 zł 

Kołuda Mała 660 m,  3.300 m2 Nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym.. 
Nowa nawierzchnia bitumiczna do byłego DPS 

 

Skalmierowice 1.650 m,  
5.800 m2 

Nawierzchnia z kamienia brukowego o 
długości 550 m. w stanie zadawalającym. 
Jedynie odcinek ok. 100 m w stanie złym, 
zaniżenia nawierzchni i ubytki. 
Nawierzchnia tłuczniowa powierzchniowo 
utrwalona w stanie dobrym. Nieliczne ubytki 
naprawiane na bieżąco. 

800.000 zł 

Sosnowiec – 
Dębowo 

1.750 m, 
7.550 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia bitumiczna na odcinku 300 m w 
stanie zadawalającym, nieliczne ubytki 
spowodowane ścieraniem się nawierzchni 
bitumicznej. Pozostała część nawierzchnia 
bitumiczna nowa 

 

Trląg 325 m, 1.650 m2 Nawierzchnia nowa  
Głogówiec 325 m,  2.000 m2 Nawierzchnia bitumiczna w stanie 

zadawalającym. Remont cząstkowy 
wykonywany na bieżąco.  

 

Trląg 
(Korytkowo) 

600 m,  2.100 m2 Nawierzchnia bitumiczna nowa  

Góry 950 m , 4.750 m2 
Bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie zadawalającym. 
Nieliczne ubytki usuwane na bieżąco. 

 

Ołdrzychowo 
– Góry 

750 m, 2.700 m2 
Trylinka 
350 m,  1.225 m2 
Żużel 

Nawierzchnia z trylinki w stanie 
zadawalającym. 
Nawierzchnia żużlowa w stanie dobrym, 
naprawy na bieżąco. 

400.000 zł 
Odcinek z 
żużla 
paleniskowego 
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Góry (droga 
do byłej 
szkoły) 

850 m, 3.325 m2 Nawierzchnia żużla paleniskowego w stanie 
dobrym. Naprawy na bieżąco. Kursy 
autobusów dowożących dzieci do szkół. 

700.000 zł 

Balice 525 m,  
2.700 m2 

Nawierzchnia bitumiczna. Liczne spękania 
spowodowane kursowaniem samochodów 
ciężarowych mimo zakazu wjazdu (12 ton). 
W celu wzmocnienia nawierzchni konieczne 
powierzchniowe utrwalenie. 

80.000 zł 

Balice (Do 
pałacu) 

150 m, 225 m2 
Bruk 

Nawierzchnia zniszczona. 150.000 zł 

Ludzisko – 
Górki 

200 m, 1.000 m2 
Powierzchniówka 

Nawierzchnia tłuczniowa powierzchniowo 
utrwalona. Liczne zaniżenia i ubytki. 

Realizacja 
2019 

Ludzisko 
(Do DPS) 

350 m, 1.250 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia nowa  

Ludzisko - 
Markowice 

1800 m, 6.700 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie bardzo dobrym  

Wierzejewice 
– Ludwiniec 

950 m, 4.750 m2 
bitumiczna 

Nawierzchnia w stanie zadawalającym. Ubytki 
naprawiane na bieżąco. 

 

Dobieszewiczk
i 

220 m , 800 m2 Nawierzchni bitumiczna w stanie 
zadowalającym. 

 

Dobieszewice 
(Majdany) 

900 m , 2700 m2 
Bitumiczna 

Nawierzchni bitumiczna w stanie 
zadawalającym. 

 

Dębina - 
Ratowo 

450 m, 1.575 m2 Nawierzchnia nowa.  

Kołodziejewo, 
Ogrodowa 

425 m,  1500 m2 Nawierzchnia nieutwardzona. 500.000 zł 

Kołodziejewo, 
Św. Józefa 

575 m, 2.300 m2 
Trylinka 

Nawierzchnia w stanie dobrym. Część 
nawierzchni z kamienia łamanego. 

 

Kołodziejewo, 
Parkowa 

350 m, 1.225 m2 Nawierzchnia nowa. Konieczne wykonanie 
odpływu wód opadowych z drogi i terenu.  

 

 

Razem wstępnie wycenione koszty modernizacyjne wynoszą 7.330.000 zł. Ustalenie kolejności i zasad 
finansowania tych zadań jest uwarunkowane w dużej mierze zakresem możliwego do uzyskania 
wsparcia ze strony programów unijnych i rządowych. 

Należy mieć na uwadze dodatkowe wydatki jakie ponosi Gmina Janikowo ze swojego budżetu na 
dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych  w ramach partnerstwa. W 2018 roku przeznaczono 
100.000 złotych dofinansowania do modernizacji drogi P2407C Trląg – Kołodziejewo. Jest to znaczne 
obciążenie finansowe naszego budżetu, lecz zasadność tego wsparcia nie budzi wątpliwości w 
odniesieniu do skali inwestycji jakie są realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na terenie naszej 
Gminy oraz fakt, że wykonywane zadania są niewystarczające do potrzeb remontowych sieci dróg. 

Odnosząc się do problematyki dróg wskazać należy na bardzo zły stan techniczny drogi wojewódzkiej 
255 przebiegającej przez teren Gminy Janikowo. Pomimo wieloletniej procedury projektowania i 
planowania przebudowy tej ważnej arterii nie ma konkretnych informacji o terminie rozpoczęcia 
budowy, co w powiązaniu z postępującym zniszczeniem nawierzchni powoduje znaczne uciążliwości 
dla kierowców i niebezpieczeństwo pieszych. Nie jest to zadanie gminy, ale dla mieszkańców stanowi 
jeden z problemów ograniczających funkcjonowanie np. powoduje utrudnienia w dowozie uczniów.  
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Oświata i wychowanie przedszkolne. 
W 2018 roku na terenie miasta funkcjonowała jedna szkoła podstawowa mieszcząca się w trzech odrębnych budynkach. W jednym z nich zlokalizowane są 

klasy I – III i oddziały przedszkolne, w drugim, przy którym znajduje się sala gimnastyczna, uczą się dzieci z oddziałów IV-V. W budynku tym również mieszczą 

się ostatnie klasy wygaszanego Gimnazjum. Trzeci budynek służy oddziałom VI-VIII. W gminie funkcjonują również trzy szkoły podstawowe na terenie 

wiejskim, w miejscowościach: Broniewice, Ludzisko i Kołodziejewo. Młodzież uczęszcza do jednego Gimnazjum w Janikowie. Edukacja przedszkolna odbywa 

się w jednym Przedszkolu Publicznym mieszczącym się w Janikowie. W Gminie Janikowo funkcjonują także 2 przedszkola niepubliczne i klub dziecięcy.We 

wszystkich publicznych placówkach oświatowych zatrudnionych było 159 nauczycieli i 46 pracowników niepedagogicznych stan 30.09.2018 r.   

Tab. 5 Liczba uczniów w szkołach Gmina Janikowo na podstawie SIO stan na 30.09.2017 i 30.09.2018: 

Nazwa jednostki Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019 

Gimnazjum w Janikowie 234 128 

Szkoła Podstawowa w Janikowie 674 769 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  
w Broniewcach 

111 120 

Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska  
w Ludzisku 

139 153 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w 
Kołodziejewie 

156 169 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Janikowie 154 147 

W 2018 roku w Gminie Janikowo na funkcjonowanie szkół wydatkowano łącznie: 16 290 896,71 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków oświatowych 

była subwencja. W 2018 roku, jak i w latach poprzednich, środki z części oświatowej subwencjinie pokrywały wszystkich wydatków.W Gminie Janikowo 

wydatki na funkcjonowanie szkół i przedszkoli finansowano z następujących źródeł:  subwencja, dotacja przedszkolna, dotacja na zakup podręczników i 

materiałów ćwiczeniowych, programy unijne, programy rządowe.Poszczególne źródła finansowania zawiera tabela  
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Tab. 6 źródła finansowania wydatków na oświatę w 2018 roku. 

Jednostka Liczba 
dzieci 

Wydatki 2018 Subwencja 
podstawowa 

Subwencja 
pozostała 

Dotacja 
przedszkoln
a 

Dotacja 
podręcznikow
a 

Progra-
my 
rządowe 

Dochody Programy 
unijne 

Środki 
gminne 

Wydatki w 
przeliczeniu 
na 1 ucznia 

Środki 
gminne w 
przeliczen
iu na 1 
ucznia 

Gimnazjum 
 

198 3.060.993,19 1.340.960,63 511.305,31 - 9.298,98 - 101.431,10 96.467,68 1.001.529,49 15.459,56 5.058,23 

SP Janikowo 
 

705 6.163.883,35 3.415.439,26 689.051,63 8.220,00 78.068,56 9.532,48 3.552,69 78.925,83 1.881.092,90 8.743,10 2.668,22 

SP 
Broniewice 
 

114 1.242.828,97 401.142,07 374.488,58 42.470,00 9.663,50 - 209,00 - 414.855,82 10.902,01 3.639,09 

SP Ludzisko 
 

143 1.531.139,70 532.945,89 366.809,51 35.167,90 12.847,92 - 1.368,43 - 582.000,05 10.707,27 4.069,93 

SP 
Kołodziejewo 
 

160 1.525.920,29 647.557,91 374.389,70 39.730,00 15.683,76 - 7.333,90 - 441.225,02 9.537,00 2.757,66 

Przedszkole  
 

151 1.605.377,75 - 146.129,51 294.097,90 - - 149.131,75 - 1.016.018,59 10.631,64 6.728,60 

MGZO 
 

- 423.327,26 - - - 1.273,17 - 67,00 - 421.987,09 - - 

Dowozy 
 

- 737.426,20 - - - - - - - 737.426,20 - - 

Razem 
 

1471 16.290.896,71 6.338.045,76 2.462.174,24 419.685,80 126.835,89 9.532,48 263.093,87 175.393,51 6.496.135,16 11.074,71 4.416,14 

Jak wynika z powyższej tabeli Gmina Janikowo ze środków własnych „dołożyła” na funkcjonowanie jednostek oświatowych 6 496 135,16 zł. W przeliczeniu na 

jednego ucznia jest to kwota 4 416,14 zł. Koszt kształcenia jednego ucznia w gminie to 11 074,71 zł.  Wydatki w przeliczeniu na jednego uczniabyły najwyższe 

w Gimnazjum w Janikowie. Wynika to jednak z malejącej z roku na rok liczbie dzieci w wygaszanym Gimnazjum. Koszty utrzymania budynku i zakupu 

wyposażenia pozostają jednak na tym samym poziomie. Najniższe koszty utrzymania ucznia wykazać można w Szkole Podstawowej w Janikowie. Jednocześnie 

należy zauważyć, że to właśnie na funkcjonowanie tej jednostki Gmina Janikowo dołożyła ze środków własnych największą kwotę.W szkołach położonych na 

terenach wiejskich koszty utrzymania jednego ucznia  najwyższe były w Szkole Podstawowej w Broniewicach, najniższe natomiast w Szkole Podstawowej w 

Kołodziejewie. Gmina Janikowo oprócz subwencji i dotacji pozyskiwała również środki z programów rządowych i unijnych. 
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Programy rządowe: 

W 2018 roku Szkoła Podstawowa w Janikowie otrzymała dotację na realizację programu ,,Niepodległa". W ramach tej dotacji sfinansowano działania 

podejmowane w celu upamiętnienia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizowano między innymi grę miejską i żywą lekcję 

historii. 

Programy unijne: 

W 2018 roku w Gminie Janikowo realizowano trzy programy z udziałem środków unijnych: 

- Erasmus+ - projekt przeznaczony na dofinansowanie kształcenia nauczycieli. Był on realizowany w Gimnazjum. W ramach tego projektu nauczyciele 

uczestniczyli w kursach językowych w Polsce oraz min. Londynie, Wiedniu, Berlinie. 

-  Erasmus + - projekt oparty na wymianie młodzieży realizowany w Gimnazjum. W ramach tego projektu podjęto szeroką współpracę z Rumunią, Chorwacją, 

Hiszpanią. 

- projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie ,,Doświadczam, obserwuję, uczę się – jutro zbuduję lepszy świat" był realizowany w Szkole 

Podstawowej w Janikowie. Głównym jego celem jest organizowanie zajęć pozalekcyjnych z matematyki, języka angielskiego, informatyki i robotyki. Uczniowie 

uczestniczą również w wielu wyjazdach edukacyjnych, a dla szkoły zostało zakupionych wiele pomocy naukowych. 

Dochody 

Jednostki oświatowe w 2018 roku uzyskiwały również dochody, które odprowadzano na rachunek bankowy gminy. Były to dochody z następujących tytułów: 

- wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Janikowie, 

- wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, 

- opieka nad dziećmi w Przedszkolu, 

- prowizja od przelewu ZUS i podatku, 

- wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych. 
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Wydatki na funkcjonowanie oświaty: zasadniczym kosztem są wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.  

Tab. 7. Rodzaje i kwoty wydatków oświatowych w 2018 roku 

Wydatek Kwota w PLN 

Wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń 8 460 189,58 

Wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji i pochodne od  wynagrodzeń 1 863 493,11 

Dodatki wiejskie 126 002,46 

Obsługa księgowa i organizacyjna realizowana w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty 422 054,09 

Wyposażenie i materiały 350 791,16 

Pomoce naukowe 118 586,21 

Remonty 141 785,53 

Energia 507 366,98 

Usługi 178 313,77 

Dokształcanie nauczycieli 69 100,14 

Stołówki szkolne 260 118,90 

Świetlice szkolne 335 250,95 

Oddziały przedszkolne 744 995,91 

Wydatki na kształcenie specjalne 960 432,78 

Zakup podręczników 126 835,89 

Dowożenie uczniów 737 426,20 

Programy unijne 175 393,51 

Inne 712 759,54 

Razem 16 290 896,71 
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Wszystkie wydatki na zadania oświatowe w 2018 roku to wydatki bieżące. Największa część wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz 

pracowników obsługi i administracji. Na ten cel przeznaczono ponad 50 % całego budżetu placówek oświatowych. Kolejną ważną pozycją w budżecie są 

wydatki na zakup energii i wyposażenia. W Szkole Podstawowej w Janikowie, w budynku gdzie mieszczą się klasy I-III oraz w budynkach Gimnazjum i 

Przedszkola funkcjonuje ogrzewanie z sieci miejskiej, natomiast budynek przy ul. Szkolnej posiada ogrzewanie gazowe. Szkoły podstawowe na wsiach 

ogrzewane są olejem opałowym.W każdej szkole podstawowej funkcjonują oddziały przedszkolne i świetlice szkolne. Do wydatków na realizację zdań 

oświatowych należy doliczyć koszt funkcjonowania Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty, który zajmuje się obsługą finansowo-księgową jednostek. 

W 2018 roku Gmina Janikowo przeznaczyła kwotę 118.586,21 zł na zakup pomocy dydaktycznych. W szczególności doposażono szkoły podstawowe w 

pomoce do klas VII-VIII między innymi służące do nauczania chemii i fizyki. Wcześnie przedmiotów tych nie uczono w klasach szkoły 

podstawowej.Wyposażenie zakupione dla jednostek to w szczególności: środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, meble, sprzęt komputerowy inne, 

materiały do napraw.Gmina w maju 2018 r. złożyła wniosek na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie 

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,zgodnie z wytycznymi Ministerstwa z Edukacji została 

przyznana Gminie Janikowo na ten cel kwota 37.945,00 zł. 

W Gimnazjum w Janikowie funkcjonuje stołówka, w której przygotowywane są posiłki dla wszystkich szkół w całej gminie. Wydatki na funkcjonowanie kuchni 

to 260.118,90 zł. W kwocie tej zawierają się wydatki na zakup żywności, wynagrodzenie kucharek, dowóz posiłków do szkół. Dochody z sprzedaży obiadów 

zamykają się w kwocie 100.665,50 zł. 

W Gminie Janikowo istnieje jedno Przedszkole Publiczne, wydatki na jego funkcjonowanie w głównej mierze pochodzą ze środków własnych Gminy oraz z 

dotacji na zadania przedszkolne i subwencji przysługującej gminie na kształcenie 6-latka. 
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Tab. 8. Wysokość dotacji jaką otrzymały w 2018 r. z budżetu Gminy i Miasta Janikowo niepubliczne przedszkola: 

Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy” Przedszkole Niepubliczne „Froguś” 
 

Wysokość otrzymanej dotacji Liczba dzieci Wysokość otrzymanej 
dotacji 

 

Liczba dzieci 

 
366.629,97 zł 48 (styczeń-sierpień i listopad-grudzień) 

47 (wrzesień-październik) 
 

 
200.821,50 zł 

22 (styczeń) 
23 (luty-marzec) 
25 (kwiecień, czerwiec-sierpień) 
26 (maj) 
32 (wrzesień) 
33 (październik-grudzień) 

 

Na terenie Gminy Janikowo funkcjonuje Klub Dziecięcy „Froguś”, do którego uczęszczają dzieci do lat 3. Klub dziecięcy dysponuje 8 miejscami. W 2018 r. 
zapisanych było 7 dzieci. Klub dziecięcy nie otrzymuje dotacji od Gminy Janikowo. 
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Pomoc społeczna, bezrobocie, wsparcie dla rodzin 
W 2018 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych oraz pracy socjalnej objęto łącznie 
509rodzin. Liczba osób w rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 895. Kryterium dochodowe, które 
uprawniało do ubiegania się o przyznanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2018 r. 
wynosiło 701,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528zł. dla osoby w rodzinie. 
Najczęstszymiprzyczynami udzielonej pomocy społecznej były: ubóstwo,bezrobocie, długotrwała 
choroba oraz niepełnosprawność. 

Rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych przez MGOPS w Janikowie w 2018 r.: 

1. Zasiłek stały - to świadczenie przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku 
lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. 

2. Zasiłek okresowy - to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą 
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z 
innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom i rodzinom, których 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego. 

3. Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy - to świadczenia przyznawane w celu zaspokojenia 
niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 
w mieszkaniu. Do otrzymania zasiłku celowego uprawnione są również osoby lub rodziny, 
które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
W tego rodzaju przypadkach świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i 
może nie podlegać zwrotowi.Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem 
przyznawanym w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach 
przekraczających określone w ustawie kryterium. 

Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
realizowane przez MGOPS w 2018 roku. 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: schronienie,  posiłek, sprawienie pogrzebu, 
usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, pobyt w domu pomocy społecznej, składka na 
ubezpieczenia zdrowotne, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne. 

Tab. 9. Wybrane świadczenia niepieniężne zrealizowane przez MGOPS w Janikowie w 2018 roku. 

Forma pomocy 

Liczba osób 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba osób 
w rodzinach 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Pokrycie kosztów schronienia 6 6 37 297,60 6 

Posiłek 124 290 92 112,40 77 

Opłacanie składek 
zdrowotnych za osoby 
uprawnione do zasiłku stałego 

45 - 19 168,62 45 
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Usługi opiekuńcze - należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Świadczone są 
osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Mają na celu utrzymanie tych osób jak najdłużej w 
środowisku zamieszkania, poprzez zapewnienie niezbędnej opieki. Podstawowe usługi opiekuńcze 
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, 
zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem, a także dostarczanie 
posiłków do miejsca zamieszkania. Świadczenia w ramach usług opiekuńczych wydano 65 decyzji 
skorzystało 97 osób, udzielono łącznie 13.614 świadczeń, których koszt wynosił  92.343 złote. Należy 
podkreślić, że świadczenie usług opiekuńczych staje się niezwykle ważne, a wobec zachodzących 
procesów demograficznych stanowi stale rosnący zakres wsparcia dla osób potrzebujących. 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej świadczą usługi 
opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, osobom 
wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby. Kierowanie osób do domów pomocy 
społecznej należy do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. O skierowanie może 
ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, nie mogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można 
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina ponosi opłatę za osobę 
skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w 
domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, jego małżonka, zstępnymi 
przed wstępnymi. Opłata za pobyt w DPS dla mieszkańca domu wynosi 70% jego dochodu.  W 2018 
roku w domach pomocy społecznej przebywało 15 mieszkańców. 

Tab. 10. Wydatki poniesione w 2018 r. na realizacje świadczeń MGOPS oraz ich obsługi. 

Rozdział Rodzaj świadczenia Ogółem  Środki 
samorządowe Dotacja 

85195 

Koszty wydawania decyzji 
potwierdzających prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych 

1 076,80 - 1 076,80 

85202 Pokrywanie kosztów pobytu w 
domach pomocy społecznej 376 228,48 376 228,48 - 

85203 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 692 677,00 313,62 692 990,62 

85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

3 582,65 3 582,65 - 

85213 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne 

42 097,54 - 42 097,54 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 659 216,56 187 719,67 471 496,89 

85215 Dodatki mieszkaniowe 164 598,47 164 598,47 - 



Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 
 

20 
 

85216 Zasiłki stałe 267 779,38 - 267 779,38 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 105 914,48 888 381,15 217 533,33 

85228 Świadczenie usług 
opiekuńczych 495 258,25 370 276,25 124 982,00 

85230 
Realizacja programu „Pomoc 
państwa w zakresie 
dożywiania” 

400 000,00 80 000,00 320 000,00 

85295 Dzienny Dom „Senior+” 318 586,54 192 586,54 126 000,00 

 Prace społecznie użyteczne 13 210,36 - 13 210,36 

 Roboty publiczne 79 900,15 79 900,15 - 

 Transport osób starszych i 
niepełnosprawnych 20 147,40 20 147,40 - 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 93 288,00 18 657,60 74 630,40 

85501 Świadczenia wychowawcze 7 105 407,06 - 7 105 407,06 

85502 
Świadczenia rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, składki na 
ubezpieczenia społeczne 

4 636 764,71 65 323,49 4 571 441,22 

85503 Karta Dużej Rodziny 269,20 - 269,20 

85504 Wspieranie rodziny – piecza 
zastępcza 156 166,93 143 375,93 12 791,00 

 Świetlica środowiskowa 
„Urwisy” 78 704,72 78 704,72 - 

 Program „Dobry start” 300+ 454 500,00  454 500,00 

 

 

 

 

System świadczeń rodzinnych - świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku 
rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia opiekuńcze: 
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenia te 
wypłacane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  W roku 2018 wypłacono łącznie 8.304 zasiłków rodzinnych oraz 
3.124dodatków do zasiłków rodzinnych. 

Tab. 11. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone w 2018 r. 
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L.p. Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 8 304 958 705,00 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 
w tym: 3 124 402 554,00 

2.1 z tytułu urodzenia dziecka 56 56 000,00 

2.2 
opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

145 57 038,00 

2.3 samotnego wychowywania 
dziecka 270 52 350,00 

2.4 kształcenia, rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 366 38 558,00 

2.5 rozpoczęcia roku szkolnego 443 44 006,00 

2.6 
podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania 

835 58 791,00 

2.7 wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 1 009 95 811,00 

3. Świadczenia w formie złotówki 
za złotówkę 1789 101 834,78 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 114 114 000,00 

Razem: 19 143 1 577 093,78 

 

Świadczenia opiekuńcze: 

Zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu oraz osobie 
powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
bądź orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała 
przed ukończeniem 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie, która ukończyła 
75 lat i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 listopada 2018 zasiłek pielęgnacyjny 
wynosi 184,42 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne, przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu 
dziecka, w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, które legitymuje się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie 
1583,00 zł. 
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Osoba sprawująca opiekę nie może mieć ustalonego prawa do emerytury, renty, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tyt. urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko lub prawa do 
wcześniejszej emerytury na dziecko. Osoba wymagająca opieki nie może pozostawać w związku 
małżeńskim, być umieszczona w rodzinie zastępczej lub placówce całodobowej (z wyjątkiem 
zakładów opieki zdrowotnej). 

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Łączna kwota wydatków w 2018 r. wyniosła 
22 842,68 zł. Wydatki te związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Całość finansowana jest ze środków budżetu państwa. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek 
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 
procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi obecnie 620 zł. Z 
tytułu wypłaty specjalnego zasiłku opiekuńczego, MGOPS opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne 
oraz zdrowotne. 
 
Tab 12 Świadczenia opiekuńcze wypłacone w 2018 r. 

Świadczenia opiekuńcze Liczba świadczeń Wydatki w zł. 

zasiłek pielęgnacyjny 4 502 712.088,00 

świadczenie pielęgnacyjne 542 798.467,00 

specjalny zasiłek opiekuńczy 96 51.120,00 

 

Świadczenie wychowawcze (500 +). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego 
potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w 
wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

1.  dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 
2.  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w 

pieczy zastępczej; 
3.  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko; 
4.  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do 

świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej. 

Osobom, które nie starają się o świadczenie na tzw. „pierwsze dziecko” świadczenie przysługuje 
niezależnie od dochodów w rodzinie.  Świadczenie wychowawcze przysługuje na „pierwsze dziecko” 



Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 
 

23 
 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedna osobę nie przekracza kwoty 800 zł. jeżeli członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne  kwoty 1.200 zł. 

Wydatki na świadczenia wychowawcze 500+ ilość wypłat -14.071 w okresie od 01.01.2018 r. do 
31.12.2018 r. wydatki na ten cel wyniosły 7.105.407,06 zł. Środki finansowe na wypłatę świadczeń w 
całości pochodzą z budżetu państwa. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.Przysługuje matce lub ojcu, bądź opiekunowi 
prawnemu dziecka niezależnie od dochodu w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia żywego dziecka 
lub objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1.922 zł.  Dodatek ma charakter jednorazowy i wynosi 1.000 zł. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są 
więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, 
a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. 
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po 
urodzeniu dziecka w wysokości 1.000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten 
okres może być  wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co 
najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony 
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego wygasła na mocy prawa, na podstawie art. 11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o 
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Kwota zasiłku dla 
opiekunów wypłacona w 2018 r. wyniosła 71.992 zł, ilość wypłaconych zasiłków 137. 

Asystent rodziny. W roku 2018 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie zatrudniał 
1 asystenta rodziny, który realizowali zadania nałożone na gminę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Asystent w okresie sprawozdawczym objął pomocą 
łącznie 15rodzin, w których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze. 

Piecza zastępcza.W pieczy zastępczej w 2018 r. przebywało 13 dzieci, z tych 7 dzieci umieszczonych 
zostało w rodzinach zastępczych, a 6 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ustawa o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek partycypowania w 
kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W 2018 roku Gmina Janikowo w związku z realizacją 
zadania poniosła wydatki w wysokości 70.562,52zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób 
uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Liczba świadczeń w 2018 r 
1.215 z Funduszu alimentacyjnego wypłacono 471 .761,18 zł. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. W roku 2018 w wyniku prowadzonych 
postępowań wobec dłużników alimentacyjnych wartość zwróconych przez dłużników świadczeń 
wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego wyniosła 196 .136, 97zł. 
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Dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez 
gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych. Przyznawany jest według ściśle 
określonych w ustawie kryteriów  i ma charakter ogólnodostępny. Przysługuje najemcom, 
podnajemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicielom lokali mieszkalnych. Do 
świadczenia tego uprawnione są również osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. W roku 2018 dodatki mieszkaniowe 
wypłacono na łączną kwotę 164.598,47 zł. Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych pochodzą z 
budżetu gminy. 

Dodatek energetyczny Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw ustawodawca przyznał odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej prawo do 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z art. 3 
pkt. 13c ww. ustawy osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będąca stroną umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Kwota dodatku zależna jest 
uzależniona od składu gospodarstwa domowego i wynosi: 

1) 1 osoba:   11,35 zł 
2) 2-4 osób:  15,77 zł 
3) 5 i więcej osób:  18,92 zł 

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację na wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania. Z dotacji wypłacono dodatki energetyczne na 
kwotę 7 463,94 zł. Z tej formy pomocy na przestrzeni roku korzystało 57 gospodarstw domowych.  
 
Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być wypłacona w formie stypendium szkolnego lub 
zasiłku szkolnego, który przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego.  W pierwszym półroczu 2018 przyznano stypendium dla  
90 uczniów. W drugim półroczu zakwalifikowano do tej formy pomocy 95 uczniów. 
 
Tab. 13. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 2018r. 

Wyszczególnienie Wydatek ogółem Środki samorządowe Dotacja 

Stypendia szkolne 93.288,00 18.657,60 74.630,40 

 
Karta Dużej Rodziny - w roku 2018 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie 
wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na podstawie tego 
rozporządzenia rodziny wielodzietne nabyły prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny. 
Przez rodziny wielodzietne rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica maja 
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1. w wieku do ukończenia 18 roku życia; 
2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole 

wyższej; 
3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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Program Dobry Start - w roku 2018 został wprowadzony program „Dobry start” ustanowiony 
uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu 
„Dobry start” (M.P. poz. 514). Jako realizatora tego zadania wskazano ośrodki pomocy społecznej.  
Świadczenie dobry start przysługuje:  

1. rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,  osobom  
prowadzącym  rodzinne domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-wychowawczych,  
dyrektorom  regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;  

2. osobom uczącym się – raz w roku.  
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:  

1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;  
2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:  

1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok 
życia;  

2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia 
– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie 
dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok 
życia. Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.przyznano 1467 świadczeń na kwotę 
ogólną 439.800 zł. 

 
Dodatkowe formy instytucjonalnego wsparcia w ramach pomocy społecznej 

W strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 działały ośrodki 
wsparcia, Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom SENIOR+.  

Świetlica Środowiskowa - świetlica środowiskowa jest placówką typu dziennego dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum. Działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Janikowie, w oparciu o Regulamin Świetlicy. Siedziba świetlicy znajduje się obecnie w budynku 
Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Dworcowej 1. Przeznaczona jest dla dzieci głównie pochodzących 
z rodzin: o niskim statusie materialnym, zaniedbanych wychowawczo, dotkniętych problemem 
alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniami. W roku 2018 ogółem z zajęć w świetlicy korzystało 35 
dzieci. Do głównych zadań realizowanych przez Świetlicę Środowiskową należą: organizowanie 
wychowankom czasu wolnego,  świadczenie wychowankom pomocy w nauce, prowadzenie 
współpracy ze szkołą, do której uczęszczają wychowankowie świetlicy,  stała współpraca z rodzicami, 
prowadzenie zajęć grupowych,  rozwijanie zainteresowań, prowadzenie dożywiania wychowanków, 
udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w 
oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny, praca wychowawcza i socjalna w celu 
kształtowania postaw pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie 
różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu, 
kształtowanie prawidłowych relacji dziecka z jego rodziną i środowiskiem, kształtowanie nawyków 



Raport o stanie Gminy i Miasta Janikowo 2018 
 

26 
 

kultury życia na co dzień, a w szczególności przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom, prowadzenie 
zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych. W świetlicy pracuje 2 wychowawców zatrudnionych w 
MGOPS. Dyżur pełni psycholog prowadzący zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci oraz 
indywidualne sesje dla rodziców i opiekunów dzieci. Świetlica finansowana jest z budżetu gminy. W 
ramach swojej działalności świetlica inicjuje programy i projekty, do realizacji których włączają się 
inne instytucje i organizacje z terenu miasta i gminy Janikowo. W roku 2018 całkowity koszt 
działalności świetlicy wyniósł 78 704,72zł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest odrębną jednostką organizacyjną działającą w Janikowie. 
Pełni rolę dziennego ośrodka wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
chorych psychicznie i spełnia zadania opiekuńcze oraz terapeutyczno-rehabilitacyjne. Realizuje 
zadania z zakresu administracji rządowej, stąd jego działalność jest finansowana z budżetu Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego. Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie obejmuje swym wsparciem 
dla 38 osób mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. Głównym 
celem działalności Domu jest zapobieganie nawrotom choroby oraz przeciwdziałanie alienacji, 
marginalizacji, stygmatyzacji w ich życiu i funkcjonowaniu społecznym. Głównym zadaniem 
realizowanym jest wszechstronna pomoc uczestnikom w przystosowaniu się do samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku oraz wyposażenie ich w podstawowe umiejętności codziennego życia, 
które na skutek choroby zostały utracone. Cele i zadania realizowane są przez terapię zajęciową, 
prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, motywowanie do aktywności w pełnieniu ról 
społecznych i zawodowych, organizowanie w środowisku pomocy ze strony rodziny, stosowanie 
różnych form integracyjnych poprzez zajęcia rekreacyjne, sportowe i kulturalne. Przyznanie lub 
odmowa pomocy w formie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywa się na podstawie 
decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika MGOPS w Janikowie, po uprzednim 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego na wniosek osoby 
zainteresowanej. Praca terapeutyczna w ŚDS w Janikowie opiera się przede wszystkim na 
funkcjonujących w domu pracowniach terapii zajęciowej: plastycznej, terapii ruchowej, pracowni 
stolarskiej, pracowni krawieckiej, pracowni komputerowej.W ramach zajęć z zakresu ergoterapii 
uczestnicy dbają o teren przyległy do budynku ŚDS, pielęgnują ogród, porządkują   wejściem do 
budynku. W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej dla uczestników ŚDS organizuje 
różnego rodzaju imprezy, zabawy i wycieczki. Uczestnicy natomiast mają możliwość brać udział w 
podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne jednostki, czy imprezach 
ogólnodostępnych. 

Dzienny Dom „Senior+”Na podstawie Uchwały Nr XIII/05/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 
lutego 2016 r. została utworzona jednostka organizacyjna pomocy społecznej Dzienny Dom „Senior-
Wigor” w Janikowie. Uchwałą Nr XIV/16/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 r. 
połączono jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające na terenie Gminy Janikowo i tym 
samym Dzienny Dom „Senior-Wigor” został włączony w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Janikowie. W roku 2017 MRPiPS zmieniło nazwę programu w ramach którego 
funkcjonuje ten ośrodek wsparcia na Senior+ i tym samym jednostka zmieniła swą nazwę na Dzienny 
Dom Senior+. Dzienny Dom „Senior+”  jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów powyżej 60 roku życia, 
nieaktywnych zawodowo, osób samotnych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej. Placówka 
dysponuje 35 miejscami. Funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze przez 8 godzin 
dziennie. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Działalność placówki finansowana jest z budżetu gminy 
Janikowo oraz z dotacji rządowej w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020. 
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Dom zapewnia ciepły posiłek przygotowywany przez zewnętrznego dostawcę i wydawany na miejscu 
uczestnikom. Do korzystania z usług Domu uprawnia decyzja Kierownika Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie poprzedzona wywiadem  środowiskowym  
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. Celem głównym Domu jest przeciwdziałanie izolacji i 
marginalizacji ludzi starszych oraz podtrzymanie ich poczucia własnej wartości. Cele szczegółowe to: 

1.  integracja społeczna umożliwiająca pozostanie w społeczności lokalnej i środowisku 
rodzinnym; 

2.  kształtowanie postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości wobec drugiego człowieka; 
3.  aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych 

uzdolnień; 
4. tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb 

bytowych, kulturalnych, towarzyskich, itp. 
5. zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości 

wynikających z wieku i stanu zdrowia. 

Podstawowym celem realizacji tego zadania jest dotarcie do osób, których aktywne funkcjonowanie 
ze względu na wiek i sytuację zdrowotna stało się niemożliwe lub ograniczone. W ramach działalności 
seniorzy zostali stopniowo włączani w różne obszary życia społecznego. Poprzez różnorodną ofertę tj. 
zajęcia aktywności ruchowej (grupowej i indywidualnej), zajęcia plastyczne i rękodzieła, spotkania i 
kontakt z osobami z różnych środowisk i instytucji, wolontariat międzypokoleniowy, udział w wielu 
imprezach i przedsięwzięciach lokalnych itp. u seniorów poprawiła się kondycja psychiczna i fizyczna. 
Osoby starsze, dotąd wykluczone społecznie, na nowo określiły swoje miejsce w społeczności lokalnej 
i rodzinie, odnalazły motywację do wychodzenia z domu, dbania o swój wygląd, kondycję. 
Wzmocnieni na nowo zbudowali swój prestiż i poczucie własnej wartości, nawiązali 
międzypokoleniowe relacje dające wiele satysfakcji. Wbrew panującym stereotypom o starości, 
seniorzy dowiedli, że są partnerami osób młodszych, niepełnosprawnych intelektualnie, partnerami 
wielu instytucji i stowarzyszeń, że są nieocenionym źródłem wiedzy budowanej przez doświadczenie 
życiowe i zawodowe. Dzięki wsparciu finansowemu działalności Dziennego Domu możliwa stała się 
realizacja usług specjalistycznych pielęgniarki i rehabilitanta poza miejscem zamieszkania seniorów, 
dostosowanych do stanu zdrowia i sprawności. W 2018 roku na działalność Dziennego Domu 
„Senior+” w Janikowie wykorzystano środki z dotacji rządowej w wysokości 126.000 zł. oraz środki 
samorządowe w wysokości 192.586,54 zł. Łącznie wydatki wyniosły 318.586,54 zł. 

Bezrobocie – wskaźniki zmiany. 

Pogrupowane poniżej dane pozwalają wskazać na zachodzące na przestrzeni 3 ostatnich lat zmiany w 
ilości osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. Zestawienie 
sporządzono w ujęciu wskazującym na dotychczasowe grupy dotknięte szczególnie trudną sytuacją w 
poszukiwaniu zatrudnienia ze względu na: miejsce zamieszkania poza ośrodkiem miejskim, brak 
kwalifikacji, doświadczenia (stażu pracy), młody czy zaawansowany wiek kandydatów.  
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Rok 1016 Rok 2017 Rok 2018 

Ilość osób 
bezrobotnych z 
Gminy Janikowo  
zarejestrowanych 
w PUP w 
poszczególnych 
kategoriach. 

Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem 

Ogółem miasto, 
wieś 
 

b/d b/d b/d 411 248 659 361 192 553 

Na terenie 
Janikowa 
 

b/d b/d b/d 249 149 398 225 123 348 

Na terenie wsi  
 
 

184 106 290 162 99 261 136 69 205 

W tym bez 
kwalifikacji 
zawodowych 
ogółem 
 

175 118 293 153 108 261 134 84 218 

W tym bez 
doświadczenia 
zawodowego 
ogółem 
 

99 45 144 81 33 114 75 23 98 

W tym w wieku 
do 30 lat 
 

158 79 237 127 58 185 111 48 159 

W tym w wieku 
powyżej 50 lat 
 

96 99 195 91 93 184 81 75 156 

W tym 
długotrwale 
bezrobotni 
 

310 153 463 254 125 379 219 107 326 

Ilośc wolnych 
miejsc pracy i 
miejsc aktywizacji 
zawodowej 
 

437 490 356 

 

We wszystkich grupach obserwowany jest spadek liczby poszukujących pracy. Można przypuszczać, 
że niektóre z wykazanych osób nie wykazują szczególnego starania o podjęcie pracy godząc się na 
dorywcze zajęcia poza systemem pracowniczym objętym wysokimi składkami, które nie przynoszą 
jednak odczuwalnego wzrostu pobieranej emerytury ZUS. W ostatniej tabeli zwraca uwagę spadek 
ofert zatrudnienia wykazanych przez PUP z interpretacji tego wskaźnika można wskazać na dwie 
przyczyny – jedna to ograniczanie ryzykownego zatrudniania osób kierowanych przez PUP ze względu 
na małą stabilność w utrzymaniu podejmowanej pracy (porzucanie, częste zwolnienia chorobowe, 
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poszukiwanie lepszych ofert), a druga to bezpośrednie poszukiwanie pracowników przez 
pracodawców w celu skuteczniejszego wyboru odpowiednich osób do konkretnych stanowisk pracy. 

Organizacje pozarządowe 
Tab. 21. Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Janikowo w 2018 roku. 

L.p. Nazwa organizacji Adres Rejestr lub KRS 

1. Miejsko Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe 

ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

000033501 

2. Stowarzyszenie Janikowo Na Sportowo ul. Główna 40 
88-160 Janikowo 

0000506805 

3. Klub Żeglarski Kormoran w Janikowie ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

0000165039 

4. Klub Sportowy „PIAST” Kołodziejewo Kołodziejewo, ul. Szkolna 
788-160 Janikowo 

0000658928 

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ZEFIR 
Janikowo 

ul. Główna 6 
88-160 Janikowo 

46 ewidencja 
Starosta 
Inowrocławski 

6. Klub Sportowy Unia Janikowo ul. Główna 40 
88-160 Janikowo 

0000494131 
 

7. Inowrocławski Klub Sportowy Karate ul. Wł. Łokietka 6a 
88-100 Inowrocław 

0000043780 

8. Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP 
Inowrocław 

ul. Solankowa 23 
88-100 Inowrocław 

0000268190 

9. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Inowrocławiu 

ul. Okrężna 79 
88-100 Inowrocław 

0000225587 

10. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Plac Kościeleckich 6 
85-033 Bydgoszcz 

0000056211 

11. Janikowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski „Dar Serca” 

ul. Miła 11 
88-160 Janikowo 

0000004343 

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Góry Ołdrzychowo 14a 
88-160 Janikowo 

0000570993 

13. Towarzystwo Przyjaciół Janikowa ul. Dworcowa 1 
88-160 Janikowo 

0000230605 

 

14 Stowarzyszenie Inicjatywne OKULAR Ul. Przybyszewskiego 81 
88-160 Janikowo 

0000697563 

Bezpieczeństwo publiczne 
Działania Policji. W Gminie Janikowo pod względem zagrożeń przestępczością w 2018 roku 
odnotowano 190 postępowań w stosunku do 2017roku gdzie było 121 wszczętych postępowań 
nastąpił wzrost zdarzeń. Jednak z raportu przedstawionego przez Komendanta Komisariatu Policji w 
Janikowie podczas sesji Rady Miejskiej 26.04.2019 roku przyczyną wzrostu jest kwalifikowanie do 
ścigania niepłaconych należności z tytułu alimentów co nie wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo 
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obywateli.  Wszystkie dane dotyczące przestępstw i wykroczeń znajdują się w wymienionym raporcie. 
Zadania Gminy.Z realizacji zadań bezpieczeństwa publicznego powierzonych do wykonywania gminie 
należy wskazać na znaczną poprawę w dziedzinie zabezpieczenia przeciw pożarowego przez 
dokonany w 2018 roku zakup samochodu pożarniczego Volvo dla OSP w Kołodziejewie. Obecny stan 
jednostek OSP przedstawia poniższa tabela: 

Tab. 22. Ochrona przeciwpożarowa w OSP - 3 jednostki typu S w KSRG 

Jednostka OSP, 
siedziba, rodzaj 
wozu bojowego. 

Wyposażenie dodatkowe Liczba członków OSP 
wyszkolenie, 
uprawnienia 

Liczba 
wyjazdów 
w roku 
2018 

OSP w Janikowie 
przy CIECH SODA 
POLSKA S.A. 

ul. Przemysłowa 30 

jednostka typu S 
samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
średni MAN rok 
prod. 2012 

-hydrauliczny zestaw do ratownictwa 
technicznego –1 
-pilarka do drewna – 3 
-piła do betonu i stali – 1 
-motopompa szlamowa – 1 
-motopompa pływająca - 2 
-węże tłoczne W 52 – 16 
-węże tłoczne W 75 – 14       
 -węże ssawne - 4 
-drabina wysuwana – 1          
 - drabina nasadkowa –1   
-ubranie specjalne-ochronne – 20 . 
-kominiarki strażackie – 20 
-buty strażackie – 20 par 
-hełmy strażackie – 20 szt. 
rękawice specjalne – 24 pary 
-ubrania koszarowe-26 kpl. 
-ubranie ochronne do rat. chem. – 2 kpl. 
-kombinezon do likwidacji os, szerszeni 2 
kpl. 
-zestaw z tlenoterapią –1 
-sanie lodowe (deska) - 1 
-detektor napięcia HOT STICK – 1 
-detektor wielogazowy - 1 
 

Liczba członków – 28 

Wyszkolenie: 

- dowódcy – 8 
- naczelnicy OSP-2 
- strażacy ratownicy –23 
- kierowcy, 

konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego – 5 

- z zakresu ratownictwa 
technicznego – 23 

- z zakresu ratownictwa 
chemicznego i 
ekologicznego – 10 

- z zakresu 
kwalifikowanej 
pierwszej pomocy – 14 

- z zakresu działań 
przeciwpowodziowych - 
23 

- z zakresu współpracy z 
Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym – 4 

- pilarze do drewna-23 
- pilarze do stali i betonu-

23 

86 
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2. OSP w 
Kołodziejewie 
ul. Szkolna 7 
88-160 Janikowo 
jednostka typu S 
samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
średni VOLVO rok 
produkcji 2018 
 
 
samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
ciężki JELCZ               
rok produkcji 1985     

-motopompa pożarnicza – 2 
-motopompa pływająca – 1 
-pompa elektryczna szlamowa –1 
-pilarka do drewna – 1 
-piła do betonu i stali – 1 
-czujniki bezruchu-4 
-aparaty nadciśnieniowe -4 
-węże tłoczne W-52-20 odc. 
-węże tłoczne W-75 – 16  
-węże W-110 – 13  
 -węże ssawne - 7 
-drabina wysuwana – 1  
-drabina nasadkowa – 2        
-ubranie specjalne-ochronne – 6 kpl. 
-kominiarki strażackie – 10 
-buty strażackie – 11 par 
-hełmy strażackie – 10 szt. 
rękawice specjalne – 10 par  
-ubrania koszarowe-8 kpl. 
-zestaw z tlenoterapią –1 
-sanie lodowe (deska) - 1 
-zabezpieczenie poduszki powietrznej 
kierowcy i pasażera 1 kpl. 
- detektor napięcia HOT STICK – 1 
-detektor wielogazowy – 1 
-sprzęt do ratownictwa wodnego  łódź 

Liczba członków – 26 
Wyszkolenie: 
- dowódcy – 6  
- naczelnicy OSP- 6 
- strażacy ratownicy –25 
- kierowcy, 

konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego – 6 

- z zakresu ratownictwa 
technicznego – 7  

- z zakresu ratownictwa 
chemicznego i 
ekologicznego – 3   

- z zakresu 
kwalifikowanej 
pierwszej pomocy – 3  

- z zakresu działań 
przeciwpowodziowych - 
3 

- z zakresu współpracy z 
Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym – 6 

- pilarze do drewna-7  
- pilarze do stali i betonu-

3 
- z zakresu ratownictwa 

wodnego –3 
- sternicy motorowodni -

4 

31 
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3. OSP w Trlągu 
jednostka typu S 

samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
średni MERCEDES 
rok produkcji 2015 

 

-motopompa pożarnicza – 2 
-motopompa pływająca – 1 
-motopompa szlamowa - 2 
-pompa elektryczna szlamowa –1 
-pompa elektryczna głębinowa–1 
-hydrauliczny zestaw do ratownictwa 
technicznego –1 
-pilarka do drewna – 3 
-piła do betonu i stali – 1 
-czujniki bezruchu-4 
-aparaty nadciśnieniowe -4. 
-węże tłoczne W 52 – 12 
-węże tłoczne W 75 – 14       
 -węże ssawne - 5 
-drabina wysuwana – 1          - drabina 
nasadkowa –2   
-ubranie specjalne-ochronne – 14 kpl. 
-kominiarki strażackie – 14 
-buty strażackie – 14 par 
-hełmy strażackie – 8  szt. 
rękawice specjalne – 14 
-ubrania koszarowe-16 kpl. 
-kombinezon do likwidacji os, szerszeni – 1 
kpl. 
-zestaw z tlenoterapią –1 
-detektor napięcia HOT STICK – 1 
-zestaw ratownictwa medycznego- 1 kpl. 

Liczba członków – 22 

- dowódcy – 4 
- naczelnicy OSP- 1 
- strażacy ratownicy –15 
- kierowcy, 

konserwatorzy sprzętu 
ratowniczego – 2 

- z zakresu ratownictwa 
technicznego – 6  

- z zakresu 
kwalifikowanej 
pierwszej pomocy – 6 

- z zakresu współpracy z 
Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym – 6 

- pilarze do drewna- 9 
- pilarze do stali i betonu- 

9 

42 

 

 

 

Opieka medyczna i profilaktyka medyczna w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ jest 
realizowana w ramach umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i Niepublicznymi 
Zakładami Opieki Medycznej. Gmina wspomaga działalność profilaktyczną w zakresie udostępniania 
infrastruktury do badań mammograficznych (3 akcje badań w 2018 roku). Dodatkowo dzięki 
aktywności społecznej członków Koła Krwiodawców w Janikowie działającego w ramach PCK możliwe 
jest organizowanie wielu akcji oddawania krwi oraz promocji krwiodawstwa. Koło korzysta z dotacji z 
budżetu na wspieranie działań statutowych.  

W środowisku szkolnym prowadzone są akcje propagowania wiedzy i praktycznych umiejętności 
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spektakularny sukces w tej dziedzinie 
odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Kołodziejewie zajmując po raz drugi 
pierwsze miejsce w kraju w finale ogólnopolskiego konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” dla klas I-
III. Organizatorem jest Fundacja WOŚP, puchar, medale i nagrodę główną drużynie reprezentującej 
szkołę wręczyli - prezes Fundacji WOŚP oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. 

28 grudnia 2017 roku została podpisana umowa udzielenia dotacji 24.929zł. z budżetu Gminy 
Janikowo dla Szpitala w Inowrocławiu na zakup zamontowanego w 2018 roku sprzętu i aparatury 
medycznej przeznaczonych do wykonywania badań okulistycznych obejmująca następujące składniki: 
lampę szczelinową, 3 szt. opraw probierczych oraz stół zabiegowy.  
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Zespół WyjazdowyW-7 Pogotowia ratunkowego stacjonujący w budynku komunalnym przy ul. 
Głównej 35D w Janikowie obejmuje obwód Gminy Janikowo i Gminy Pakość. Koszty utrzymania, 
remonty i opłaty za pomieszczenia ponosi z budżetu Gmina Janikowo. Lokalizacja w Janikowie 
umożliwia dojazd karetki zgodny z wymogami ustawy o ratownictwie medycznym. Zgłoszenia na 
numery alarmowe 999 oraz 112 wpływają do nowoutworzonej Skoncentrowanej Dyspozytorni 
Ratownictwa Medycznego w Bydgoszczy (SDRM), która obsługuje wezwania z terenu kilku powiatów 
(dawne województwo bydgoskie). Osoba wzywająca pomoc telefonicznie jest automatycznie łączona 
do Bydgoszczy, a dyspozytor informuje o zdarzeniu bezpośrednio najbliższy względem miejsca 
zdarzenia zespół ratownictwa medycznego. Dodatkowo dyspozytornia skoncentrowana i zespoły 
ratownictwa medycznego (ZRM) dysponują informatycznym systemem wspomagającym pracę (tzw. 
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego - SWDPRM), który 
ułatwia zlokalizowanie wzywającego pomocy, zadysponowanie najbliższego zespołu i wskazanie 
najlepszej i najkrótszej drogi do pacjenta. W założeniu ma to skrócić czas dojazdu zespołu do 
pacjenta. 

Dyspozytornia Medyczna przy Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego szpitala 
obsługuje transport sanitarny oraz nocną i świąteczną podstawową opiekę zdrowotną. By zgłosić 
wizytę lekarską lub pielęgniarską w ramach nocnej pomocy należy dzwonić pod numer 52 3550280. 
Poradę telefoniczną uzyskać można także pod numerami telefonów 52 3545608 (lek. ogólny) i 52 
3545606 (pediatra). W celu zgłaszania transportów sanitarnych zleconych przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej dzwonić można także pod numer 52 3550280. 

Tab. 23. Działania ratownicze Zespołu Wyjazdowego W-7 w Janikowie w 2018 r. 

Wyjazdy do stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego 

ogółem: w tym: 

Obywatele RP Cudzoziemcy  Pacjenci urazowi - 
Obywatele RP 

Pacjenci 
urazowi - 

cudzoziemcy  

Rodzaj miejsce 
stacjonowania 
zespołutyp P 
ratownictwa 

medycznegoW-
7 o kodzie 

0407011402 
0-18 lat > 18 lat bez podziału 

na wiek 
0-18 lat > 18 lat bez podziału 

na wiek 

Liczba pacjentów 
przewiezionych 

przez zespół 
ratownictwa 

medycznego do 
szpitala 

Janikowo 
ul.Główna 35D 

82 1129 3 28 336 2 1381 
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Ochrona środowiska, tereny zieleni. 
 
Utylizacja azbestu. Gmina Janikowo uczestniczy w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032. Główne cele programu to: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 
terytorium kraju, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Na początku 
programu w całej gminie zinwentaryzowano powierzchnię dachów z wyrobów azbestowych 
195.860,40 m2  w 2018 roku zutylizowanych zostało 3.841,09 m2 o wadze 5879 kg. Stan pozostałych 
powierzchni to 171.197,91 m2 Obecnie prace obejmują nieodpłatny odbiór i utylizację wyrobów 
azbestowych od mieszkańców 

Program EKOPiec 2018nabór wniosków składanych przez gminy w imieniu mieszkańców trwał od 
01.03.2018 r. do 31.05.2018 r. Dofinansowanie udzielane było przez WFOŚiGW w formie dotacji, w 
wysokości 2.000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym lokalu mieszkalnym lub budynku 
mieszkalnym, warunkiem  uzyskania  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  było udzielenie 
równocześnie dotacji przez gminę w wysokości 2.000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym 
lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym razem mieszkańcy korzystali więc ze wsparcia 4.000 zł. 

Z dotacji skorzystało 13 gospodarstw domowych, łączna kwota rozliczonych dotacji wynosi 52 000 zł 
(w tym 26 000 zł z WFOŚiGW w Toruniu). Uzyskany efekt ekologiczny wyliczono na ograniczenie 
emisji pyłu 0,55 Mg/rok, dwutlenku węgla: 82 mg/rok, tlenku azotu: 0,14 Mg/rok i dwutlenku siarki: 
1,16 Mg/rok 

Gospodarka odpadami komunalnymi 
W 2017 znowelizowano ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zmiany 
te wdrażają zapisy dyrektywy opakowaniowej 94/62/WE w której zakreślono cel do osiągnięcia w 
dziedzinie poziomu odzysku dla wszystkich odpadów opakowaniowych na 65% masy w 2025 roku i 
70% w 2030 roku. Nowe zapisy obowiązują od 1 stycznia 2018 roku i wyznaczają gminie plan 
obowiązkowego uzyskiwania kolejnych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia dla poszczególnych frakcji: 

Tab. 24. Obowiązkowe poziomy odzysku dla poszczególnych frakcji w selektywnej zbiórce odpadów. 

Frakcja  2016 2017 2018 2019 2020 
Papier, metal, tworzywa sztuczne, 
szkło 18 20 30 40 50 

Inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe 42 45 50 60 70 

 

Jednocześnie następuje obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania (na składowisku odpadów w Inowrocławiu) w roku 2017 było to 
45% w 2018 40%, 2019 40% i w 2020 35%. 

Gmina składa do 30 marca roczne sprawozdanie z realizacji zadań gospodarowania odpadami 
komunalnymi na podstawie danych przekazanych przez PGKIM i inne firmy prowadzące zbiórkę. 
Sprawozdanie zawiera wyliczenie z trzech osiągniętych wskaźników w tym poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła. W 2018 roku w 
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przypadku naszej gminy uzyskano w tej frakcji 31,89% co stwarza realne obawy o spełnienie 
znacznego wzrostu do poziomu 40% w 2019 roku. Należy mieć świadomość, że w przypadku 
niższego wskaźnika odzysku Gmina Janikowo będzie musiała zapłacić kary. Do sprawozdania stosuje 
się wzór określający łączną masę odpadów poddanych recyklingowi w stosunku do łącznej masy 
wytworzonych odpadów w całkowitym strumieniu odpadów. Zagrożeniem dla spełnienia obowiązku 
gminy jest to, że łączna masa wszystkich wytworzonych odpadów jest przyjmowana według danych 
statystycznych, a nie według rzeczywistej masy odpadów w danej gminie. Jest to niekorzystne 
zawyżenie norm dla gmin mających tereny wiejskie i miasteczka o zabudowie jednorodzinnej, gdzie 
masa odpadów jest niższa ze względu np. na kompostowanie frakcji bio. Obserwowane są słabe 
wyniki segregacji w zabudowie wielorodzinnej oraz bardzo mały odzysk surowców w RIPOK. 
Rozwiązania prawne nie wymuszają odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających do obrotu 
opakowania za prawidłową ich zbiórkę i ponowne przetworzenie surowców. 

Tab. 25. Zbiórka i sposób zagospodarowania odpadów z  nieruchomości niezamieszkałych oraz 
zamieszkałych w 2018 r. 

Lp. Firma Okres Kody, ilość odpadów (Mg),  

obszar (M) Miasto– (W) Wsie 

Sposób 
zagospodarowa

nia 

Liczba właścicieli 

1. 

 

SANIKONT – 
nieruchomości 
niezamieszkałe 

cały 
rok 

200301 (zmieszane) – 42,08 

(M – 21,420; W – 0,000) 

200301 (zmieszane) – 7,260 

(M – 7,260; W – 0,000) 

170904 ( zmieszane odpady z budowy i 
remontów) – 24,600 

191212 – 3,853 

150101 (op. z papieru i tektury) - 0,157 

150102 (op. z tworzyw szt.) –        0,296 

150104 (op. z metali) –                   0,151 

150107 (op. ze szkła) –                   0,383 

RIPOK - R12  

 

EKOSKŁAD – 
Służewo – R12 

PUG Pakość - D5 

RIPOK – skł. 

recykling 

recykling 

recykling 
recykling 

10 

 Razem:  200301(zmieszane)  – 49,340 

(M – 49,340; W – 0,000) 

191212 – 3,853 

recykling – 0,987 

RIPOK - R12  

 

RIPOK – skł. 

recykling 

10 
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2. 

 

 

PGKiM - 
nieruchomości 
niezamieszkałe 

(podmioty 
gospodarcze) 

cały 
rok 

200301 (zmieszane) – 887,000 

(M – 594,120; W – 292,880) 

 

150101(op. z papieru i tektury) – 15,01 

150102 (op. z tworzyw szt.) –        7,820 

150107 (op. ze szkła) –                 21,650 

RIPOK – R12 

 

 

recykling 

recykling 
recycling 

179 

 Razem:  

 

200301(zmieszane)  – 887,000 

 

recykling –  44,480 

RIPOK – R12 179 

3. PGKiM – 
nieruchomości 

zamieszkałe  

cały 
rok 

200301 (zmieszane) – 2.146,500 

(M – 1.437,720; W – 708,780) 

 

150101 (op. z papieru i tekt.) –   49,700 

150102 (op. z tworzyw szt.) –      77,800 

150107 (op. ze szkła) –               108,400 

200201 ( odpady bio.) –             133,440 

 

200203 ( inne odp. nie ulegające bio.) 

-                                                    101,300 

 

 

RIPOK – R12 

 

 

recykling 

recykling 

recycling 

kompostowanie 
w RIPOK – R3 

 

RIPOK – skł. 

10808 
mieszkańców 

 R-m:  200301 (zmieszane) – 2.146,500 

 

recykling – 235,900 

 

kompostowanie bio. – 133,440 

nie ulegające bio. –     101,300  

RIPOK - R15  

 

recykling 

 

kompostowanie 

RIPOK – skł. 

10808 

4. PGKiM – PSZOK   

200307 – odp. wielko gabaryt. –89,540 

 

R 12 
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5. 

 

RIPOK 
Inowrocław- 

przekazane do 
recyklingu z 

odpadów 
zmieszanych 

PGKiM 

2018 150101 (op. z papieru) –   22,855 

150102 ( op. z tw.) –          13,198  

150104 (op. z met.) –         14,290 

150105 (op. wielom.) -        1,306 

150107 (op. ze szkła) –      25,391 

200101 (pap.i tekt.) –          9,532 

 

191212  -                           502,364 

Odzysk ze 
zmieszanych w 

RIPOK 
Inowrocław 

 

 

 

składowanie 

 

 R-m:  Recykling –                        86,572 

191212  -                           502,364 

Recykling  

składowanie 

 

6. Skupy złomu 2018 150104 – op. z metali –             0,244 

 

recykling 

 

 

7. NATURA 
Bydgoszcz  – 

przeterminowa
ne leki z aptek 

2018 200132 –                         0,290 R 1 4, 

 R-m (poz. 1-5) 
odpady 

komunalne 

 Recykling –                      367,939 

Zmieszane -                   3.072,840 

191212  -                           506,217 

Kompostowane -              133,344 

Nie ulegające bio. –          101,300 

zmieszane bud. -                 24,600 

Wielkogabarytowe –          89,540 

Skupy-metale          -            0,244 

Leki przeterminowane -      0,290 

 

recykling  

RIPOK 

RIPOK – skł. 

RIPOK 

RIPOK 

RIPOK 

R 12 

recykling 

utylizacja 

189 podmiotów 

10808 
mieszkańców 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 
 
Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo - gospodarcze mieszkańców Gminy Janikowo opiera się na 
dwóch ujęciach wody zlokalizowanych w miejscowościach Wierzejewice i Kołodziejewo. Ujęcie wody 
w Wierzejewicach jest ujęciem podstawowym. O takim wyborze zdecydowała dobra jakościowo 
wody w ujęciu oraz położenie ujęcia wody po zachodniej stronie Jeziora Pakoskiego poza strefą 
wysadów solnych i bezpośredniego oddziaływania na środowisko spowodowanych działalnością Soda 
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Polska Ciech. Ujęcie wody w Kołodziejewie jest ujęciem pomocniczym, uruchamianym  w sezonie 
letnim. Ujęcia wody w Janikowie i Ludzisku ze względu na postępujące zasolenie wód podziemnych 
zostały wyłączone z eksploatacji. Z ujęcia wody w Wierzejewicach jest zaopatrywana w wodę cała 
Gmina Janikowo oraz częściowo Gmina Strzelno i Pakość. Stacja Uzdatniania Wody wyposażona jest 
w niezależne źródło prądu. Ujęcie wody w Wierzejewicach składa się z czterech studni wierconych, 
przy czym obecnie eksploatowane są 3 studnie głębinowe. 
Studnia nr 1.  
- rok budowy 1979,  głębokość studni 42 m, wydajność studni Q max h 77,0 m3/h  
Studnia nr 2  
- rok budowy 1979, głębokość studni 43,5 m, wydajność studni Q max h 77,0 m3/h 
Studnia nr 4  
- rok budowy 1994, głębokość studni 120,5 m, wydajność studni Q max h 100,0 m3 /h 
Stacja wodociągowa pracuje w układzie dwustopniowego pompowania ze zbiornikiem 
wyrównawczym naziemnym. Woda pobierana jest ze studni wierconych czwartorzędowych oraz 
neogenu za pomocą pomp głębinowych. Następnie woda po napowietrzeniu w areatorach 
wprowadzana jest nad złoże w filtrach pospiesznych zamkniętych z wypełnieniem piaskiem 
kwarcowym oraz masą katalityczną, po usunięciu związków żelaza i manganu trafia do zbiorników 
wyrównawczych wody czystej o pojemności 200 m3. Woda ze zbiorników jest tłoczona w sieć 
wodociągową do dyspozycji odbiorców za pomocą trzech pomp II° 65 PJM 230. Dodatkowo aby 
zapewnić lepszą dynamikę i ustabilizować ciśnienie dostarczonej wody, funkcjonują zbiorniki 
buforowe wyposażone w zestawy pompowe podnoszące ciśnienie na zbiornikach buforowych: w 
Janikowie (teren byłej stacji wodociągowej) o pojemności – 500 m3 oraz w Balicach o pojemności 50 
m3. Przepustowość stacji uzdatniania wody Wierzejewice wynosi Q max h 215  m3 około 3068  
m3/dobę, natomiast stacja Kołodziejewo zapewnia Q max h 40 m3. Całkowity zapas wody przy 
wszystkich napełnionych zbiornikach wyrównawczych i buforowych wynosi ok. 1000 m3.  
Zagrożenia występujące na sieci wodociągowej. W systemie zaopatrzenia w wodę opartym na 
zbiornikach buforowych, częściej niż w systemie rozprowadzającym wodę bezpośrednio do sieci 
występuje zagrożenie skażenia mikrobiologicznego wody. Ścisły związek z takim zagrożeniem ma jej 
magazynowanie. Najistotniejszym zagrożeniem, które wystąpiło w 2018 r. było skażenie wody 
bakteriami grupy coli, na odcinku sieci wodociągowej od zbiornika buforowego zlokalizowanego na 
ul. Słonecznej w Janikowie do zdroju ulicznego w Ludzisku. W tym przypadku nastąpiło wydanie 
błędnej decyzji przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego wyłączającej całość sieci wodociągowej w 
Gminie Janikowo, która została opublikowana w sieciach społecznościowych. Po sprostowaniu decyzji 
opublikowano ostrzeżenie obejmujące faktyczne miejsce wystąpienia bakterii. W przypadku 
zagrożenia mikrobiologicznego funkcjonują w przedsiębiorstwie plany naprawcze, które są 
natychmiast realizowane. W tym konkretnym przypadku wprowadzono następujący plan naprawczy: 
1. Unieruchomiono zbiornik buforowy za pośrednictwem którego przesyłano wodę na wskazanym 

wyżej odcinku. 
2. Wodę do spożycia na wskazanym odcinku sieci przesyłano bezpośrednio ze SUW Wierzejewice z  

pominięciem zbiornika. Woda z SUW Wierzejewice spełniała wymagania dla wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, co potwierdzały sprawozdania z badań wykonywanych na bieżąco z dużą 
częstotliwością. 

3. Po otrzymaniu komunikatu z PSS Inowrocław w sposób zwyczajowo przyjęty poinformowano 
odbiorców o wystąpieniu zanieczyszczenia mikrobiologicznego na wskazanym odcinku sieci 
wodociągowej.  
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Po wykonaniu działań naprawczych przeprowadzono kontrolne badania jakości wody i przedstawiono 
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu do wglądu. 
Charakterystyka wody - woda pochodząca z ujęcia w Wierzejewicach charakteryzuje się dużą 
twardością tzw. twardością węglanową czy też twardością nietrwałą. W pięciostopniowej skali 
posiada 4 stopień. Jest to cecha wywoływana głównie przez wodorowęglan wapnia i wodorowęglan 
magnezu, związki te przy ogrzewaniu wody rozkładają się do nierozpuszczalnych węglanów, 
tworzących kamień kotłowy. Jako pozytywną cechę naszej wody można wskazać, że zawiera wiele 
korzystnych dla naszego zdrowia składników tym dużą ilość wapnia oraz magnezu w zjonizowanej 
postaci, która jest lepiej przyswajalna przez organizm. Osoby pijące twardą wodę rzadziej zapadają na 
choroby sercowo-naczyniowe niż te, które piją miękką wodę. Ze względu na możliwość usunięcia 
twardości tego typu (przegotowanie wody) nazywa się ją twardością przemijającą, a powstały w 
wyniku tego kamień kotłowy, składający się ze strąconych węglanów, osadza się na dnie i ścianach 
naczynia lub zbiornika. W celu wyeliminowania tego zjawiska w 2018 r. w janikowskim wodociągu 
przeprowadzono inwestycję montażu urządzeń i zastosowano Impulsową Technologię Uzdatniania 
Wody - Zmiękczanie Wody. System jest wyposażony w urządzenia z serii IMPULS, które 
zamontowano na ujęciach wody zimnej oraz węzłach cieplnych zasilających mieszkańców w wodę 
ciepłą i powinien przynieść stopniową poprawę jakości wody. 

Odprowadzanie ścieków Gmina Janikowo korzysta z oczyszczalni ścieków Janikosody gdzie ścieki 
komunalne są kierowane poprzez stację wymywania chlorków na obmyte szlamy posodowe w 
stawach - magazynach, z których po okresie leżakowania uzyskuje się wapno nawozowe. 
Wyeliminowano w ten sposób gospodarkę osadem. Ogółem z kanalizacji sieciowej korzysta na 
terenie gminy 10.600 osób, wywozem szamb objęto 2.403 mieszkańców wytwarzających 50,8 tyś. m3 
– zrzut następuje w stacji zlewnej w Janikowie, natomiast 120 mieszkańców korzysta z oczyszczalni 
przydomowych. Ogółem sieć kanalizacji sanitarnej ma 58,2 km z tego 35,4 km to sieć grawitacyjna. 
Ścieki w ilości 415,7 tyś. m3 - po oczyszczeniu wody są odprowadzone do Wisły systemem zrzutu 
Ciech Sody Polskiej.  Procentowo 82,04% mieszkańców jest objętych kanalizacją sieciową, 17,1% ma 
wywożone zbiorniki, a 0,85% oczyszczalnie przydomowe. Kanalizacja deszczowa ma długość 10,5 km i 
jest zaopatrzona w podczyszczalnie i separatory zrzutu wody opadowej. Gmina czyni starania o 
kontynuację budowy kanalizacji w miejscowościach, które nie zostały do tej pory objęte programami, 
jednak obecny priorytet PROW nie obejmuje dotychczas tego celu. Stąd konieczne będzie pozyskanie 
wsparcia z innych źródeł. 

Wśród problemów dotyczących korzystania z kanalizacji można wymienić brak zainteresowania 
przyłączeniem niektórych mieszkańców do istniejącej sieci pomimo ustawowego obowiązku. 
Podejmowane są administracyjne nakazy nakłonienia mieszkańców do korzystania z wybudowanych 
przyłączy. 

Podsumowanie raportu w formie oceny SWOT 
 

Odnosząc się do poruszonych w raporcie zagadnień można główne wnioski pogrupować w schemacie 
Mocne strony – Słabe strony oraz Szanse – Zagrożenia (Tab. 26). Z uwagi na konieczność zachowania 
przejrzystości opracowania ograniczono poruszone w raporcie sprawy do najważniejszych oraz tych, 
które w 2018 roku zostały poddane zmianie czy stwarzały największe problemy w perspektywie 
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bieżącej oraz najbliższej przyszłości. Dla Gminy Janikowo opracowano dokumenty i sprawozdania 
odnoszące się bezpośrednio do zagadnień branżowych czy występujących zagrożeń, problemów w 
poszczególnych obszarach zadań własnych i zleconych gminie. Dokumenty te są przedkładane i 
omawiane na posiedzeniach komisji i Rady Miejskiej zgodnie z ustawowymi terminami i zakresem 
określonym odrębnymi przepisami. W raporcie odstąpiono od powielania zagadnień ujętych w 
Strategii Rozwoju Gminy czy Programie Rewitalizacji np. od opisu uwarunkowań historycznych 
geograficznych i przyrodniczych, które wykraczają poza ramy raportu o stanie gminy w 2018 roku.  

Tab. 26. Analiza SWOT  

Mocne strony Słabe strony 

 Położenie gospodarcze, blisko rozwijających 
się miast, obecność dużych pracodawców. 

Zagrożenie rolnictwa przez okresowe susze, 
niekorzystne zjawiska pogodowe – 
„stepowienie Kujaw” 

Wystarczająca ilość uzbrojonych terenów  do 
aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza w obrębie 
miasta. 
W miarę dobre położenie komunikacyjne – 
kolejowe i drogowe. 

Na terenie gminy nie ma zakładu utylizacji 
odpadów, gmina jest skazana na jednego 
odbiorcę wyznaczonego administracyjnie. 
Dość duża odległość od dróg klasy „A” i „S” 
Konieczność modernizacji dużej ilości 
nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe. 

Niskie koszty zamieszkania, podatki, opłaty 
komunalne, dobra infrastruktura sportowa, 
rekreacyjna. 
Rozwinięte szkolnictwo na dobrym poziomie. 
Odpowiednia ilość miejsc przedszkolnych. 
Aktywność społeczna mieszkańców w oparciu o 
stowarzyszenia. 

Utrudniona komunikacja publiczna ze wsi (dla 
osób bez samochodu). 
Ograniczone możliwości zbytu płodów rolnych, 
brak konkurencyjnych przetwórni. 
Oderwanie największych przedsiębiorstw od 
środowiska lokalnego – centra decyzyjne, kadra 
zarządzająca poza lokalizacją zakładu. 

Prawidłowo rozwinięte usługi i handel. 
Korzystne ceny gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową oraz produkcyjno –usługową. 
 

 

Dobrze rozwinięte rolnictwo na dobrych 
glebach. 

 

Pożądany poziom bezpieczeństwa publicznego.  
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Szanse Zagrożenia 

Wzrost dochodów gminy poprzez zwiększoną 
działalność gospodarczą na przygotowanych 
działkach. 

Obecność dużych firm o znacznym potencjale 
rozwojowym. 

Korzystne warunki do specjalistycznej produkcji 
rolniczej. 

Obecność dużego ośrodka badawczego 
Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego. 

Atrakcyjna oferta zatrudnienia możliwość 
wyboru pracy dla fachowców. 

Korzystny układ przestrzenny miasta  – nowa 
zabudowa po termomodernizacji, sieć 
ciepłownicza. 

Dobre wyposażenie w infrastrukturę sportową i 
rekreacyjną umożliwiające rozwój sportu. 

Odpływ ludzi młodych do sąsiednich dużych 
ośrodków miejskich – Poznań, Bydgoszcz, 
Toruń zmniejszający liczbę mieszkańców. 

Wzrost liczby osób z ograniczoną 
samodzielnością spowodowaną wiekiem i 
chorobami wymagających opieki. 

Wzrost kosztów ponoszonych z budżetu na 
gospodarkę odpadami i spełnienie wymagań 
odzysku. 

Konieczność ponoszenia dużych wydatków na 
utrzymanie i remonty rozbudowanej 
infrastruktury komunalnej. 

Zagrożenie częstymi kryzysami w rolnictwie, 
spowodowanymi zmianami klimatu. 

Postępujący wzrost średniego wieku 
mieszkańców - nieaktywnych zawodowo. 

Brak wykwalifikowanych pracowników, 
chcących podjąć pracę ograniczający dynamikę 
rozwoju przedsiębiorstw. 

Niestabilna polityka wobec samorządu 
ograniczająca samodzielność finansową gminy 
z jednoczesnym niedoszacowaniem wydatków 
na zadania zlecone. 
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