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Drodzy Mieszkańcy,
Szanowni Państwo
Wypełniając ustawowy obowiązek przedkładam kolejny raport
o stanie gminy Janowiec Kościelny. Obejmuje on dane za rok 2021
i jest podsumowaniem działań, zrealizowanych przedsięwzięć.
Wszelkie dane ukazano na tle lat poprzednich. Taki sposób pozwala
dokładniej zobrazować tendencje, zauważyć np. czy dochody gminy
rosną czy maleją i z czego to wynika.
Takich analiz dokonuję także w codziennej pracy. Jest to niezbędne
aby odpowiednio wcześniej zaplanować i uruchamiać działania.
Wszystko po to aby pozytywne wskaźniki utrzymywać, a negatywne
eliminować lub minimalizować. W procesie planowania istotnym
narzędziem są opracowane plany i programy. Dotyczą one ochrony
środowiska, rozwoju dróg lokalnych czy też obszarów społecznych
jak na przykład Program Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Planowanie opiera się bowiem na podejmowaniu takich rozwiązań,
które w bliższej czy dalszej perspektywie przyniosą zamierzone
efekty. Jednym z nich jest potrzeba pozyskania inwestorów,
aby zwiększyć dochody własne w budżecie. W tym celu opracowywane są plany zagospodarowania
przestrzennego, bez których trudno jest zachęcić do lokowania biznesu. Jest to także szansa
dla mieszkańców gminy bowiem ich grunty zyskają na wartości.
Rok 2021 nie należał do łatwych, ale z satysfakcją stwierdzam, że był to rok udany. W tle pojawiały
się trudności i mniejsze już większe ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną. W 2021 roku
miały także miejsce wydarzenia kryzysowe, które wymagały ode mnie i reszty „gminnej załogi” wielu
działań, znacznie wykraczających poza administracyjny obowiązek.
O tym co zrealizowano w najważniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego dowiecie
się Państwo z niniejszego raportu. Wskazano w nim w sposób przekrojowy jakimi środkami
finansowymi gmina dysponowała i w jaki sposób je spożytkowała. Dołączone zdjęcia dokumentują
ten proces.
W 2021 roku powołano nową jednostkę administracyjną tj. Środowiskowy Dom Samopomocy, której
także w raporcie poświęcono miejsce. Pod potrzeby tejże jednostki rozpoczęto prace adaptacyjne
zakupionego budynku. Z niecierpliwością wszyscy czekają na efekt końcowy. To tylko jeden z wielu
przykładów planowania perspektywicznego. W budynku będą też realizowane inne potrzeby
społeczne.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w dążeniu do lepszej jakości życia naszych mieszkańców
- w szczególności radnym Rady Gminy, sołtysom i radom sołeckim, pracownikom Urzędu Gminy,
instytucji kultury i jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom. Dziękuję również tym,
którzy bezinteresownie okazują pomoc i służą radą.
Zachęcam do uważnego zapoznania się z raportem i debatą na ten temat.
Signed by /
Podpisano przez:
Piotr Rakoczy
Date / Data:
2022-05-31
17:37
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1. BUDŻET GMINY.
Jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem publicznym realizującym wyodrębnione
zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. Realizacja zadań publicznych
wymaga od jednostki samorządu terytorialnego prowadzenia gospodarki finansowej w celu
zgromadzenia środków na finansowanie realizowanych przez nią zadań publicznych. Uchwała
budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku
budżetowym. Rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym. Gospodarka finansowa jednostki
samorządu terytorialnego w każdym roku kalendarzowym związana jest z procedurą uchwalania
i wykonania budżetu. Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, uchwalany przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy.
W art. 167 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustalono, że dochodami jednostek
samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu
państwa. Natomiast w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672,1901,1927) objaśniono źródła dochodów, w tym sposób
naliczenia części wyrównawczej, części równoważącej oraz części oświatowej subwencji ogólnej
dla gmin. Na wysokość subwencji wyrównawczej jak i równoważącej ma wpływ między innymi
liczba ludności gminy, gęstość zaludnienia, a także dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego
mieszkańca gminy. Na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu
terytorialnego ma wpływ między innymi liczba etatów nauczycieli, ich status zawodowy, liczba
uczniów oraz inne kryteria potrzeb kształcenia specjalnego i specjalistycznego.
Dotacje celowe są przeznaczone na określone zadania własne lub zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zadania ciążącego
lub powierzonego do wykonania gminie.
Dochody własne gminy są ważną pozycją w budżecie gminy, gdyż przesądzają o stopniu
i zakresie samodzielności finansowej, a także określają wskaźnik poziomu tej samodzielności.
W art. 4 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazano katalog
źródeł dochodów własnych gminy, którymi są m.in.:
- wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat, dochody z majątku gminy, spadki,
zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych
przepisach, dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych, inne dochody należne gminie
na podstawie odrębnych przepisów oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych.
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Od skali dochodów wygenerowanych przez Gminę uzależnia się tempo wszystkich przemian
społeczno-gospodarczych. Bowiem w interesie Gminy jest prężny rozwój, zrealizowanie jak
największej liczby zadań z zakresu infrastruktury technicznej dla poprawy życia społecznego
mieszkańców, a także ochrona środowiska naturalnego, zmniejszenie ubóstwa i poprawa bytu
mieszkańców, głównie tych najuboższych lub mniej zaradnych życiowo. W celu realizacji zadań
inwestycyjnych gmina musi posiadać środki finansowe, dlatego też często korzysta z wszelkiego
rodzaju źródeł finansowania. Podstawą są przede wszystkim dochody własne, ale także dochody
ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji celowych, środków unijnych lub kredytów i pożyczek.
Aby rozpatrzyć poziom dochodów Gminy Janowiec Kościelny konieczne jest przedstawienie
źródeł dochodów w poszczególnych latach. Udział poszczególnych źródeł dochodów kształtuje się
na zbliżonym poziomie, aczkolwiek wykazuje tendencję wzrostową.
Tabela nr 1: Źródła dochodów Gminy Janowiec Kościelny w latach 2017 -2021

Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Dochody własne
własne z
własne
innych
źródeł
(PIT, CIT)
1.889.948
890.310
1.604.107
1.299.483
1.641.979
1.075.315
2.103.046,49
997.837,21
2.430.083,99 1.149.902,09

Subwencje
5.969.784
6.323.159
6.606.088
6.667.259,00
8.650.550,00

w zł

Dotacje

Środki UE

Inne źródła

RAZEM

7.658.767
9.835.077
9.121.657
9.741.071,28
9.933.936,21

387.640
1.274.965
266.354,94
1.451.380,97

151.685
57.901
47.659
514.795,00
695.053,18

16.948.134
20.394.692
18.492.699
20.290.363,92
24.310.912,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2017-2021

Dokonując analizy powyższego zestawienia na przestrzeni kilku ostatnich lat należy wskazać,
że głównymi źródłami dochodów zasilających budżetu Gminy Janowiec Kościelny są środki
z budżetu państwa, tj. dotacje (46,2%) i subwencje (34,2%) stanowią około 80,4% wpływów
do budżetu. Dochody własne gminy stanowią około 10% oraz wpływy z podatku PIT i CIT około
5%. Średnia dla badanego okresu środków z funduszy Unii Europejskiej wynosi 3%, a dla
pozostałych dochodów pozyskanych z innych źródeł wynosi około 1,4%. Te dwie ostatnie pozycje
ulegają największym wahaniom z uwagi na cykliczność naboru wniosków na określone zadania.
Budżet Gminy Janowiec Kościelny na przestrzeni kilku ostatnich lat ciągle się zwiększa.
Dochody własne w latach 2017- 2021 kształtują się na podobnym poziomie, w tym
z podatków i opłat lokalnych 10% i 5 % wpływy z PIT i CIT i stanowią razem około 15% wpływów
do budżetu z tendencją wzrostową. W celu zilustrowania danych liczbowych zawartych w tabeli
nr 1 o źródłach dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny w latach 2017-2021 przygotowano
na ich podstawie wykres słupkowy, a dane zawarte w tabeli wyrażono w procentach.

6

Wykres nr 1: Źródła dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny w latach 2017-2021
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2017-2021

Wykres nr 1 przedstawia źródła dochodów budżetu w poszczególnych latach 2017-2021
w ujęciu procentowym. Zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych źródeł wskazuje pewną
stabilność i powtarzalność w corocznym budżecie gminy. Dochody własne w latach 2017- 2021
kształtują się na podobnym poziomie około 15% wpływów do budżetu z tendencją wzrostową.
Gmina Janowiec Kościelny jest gminą rolniczą i tak mały udział dochodów własnych w ogólnej
sumie dochodów ma znaczący wpływ na zasoby, którymi gmina może swobodnie dysponować.
Dochody budżetu planowane są w wielkościach rzeczywistych, realnych do wykonania, gdyż
zaplanowane

wydatki

muszą

mieć

pokrycie

w

dochodach.

Racjonalność

planowania

i gospodarowania zasobami finansowymi gminy umożliwia zabezpieczenie środków na wkład
własny do różnego typu przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych, zarówno krajowych
jak i środków unijnych.
Głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej gminy jest sprawozdanie finansowe, które
dostarcza odpowiednio zagregowanych informacji i danych. W przypadku jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie sprawozdania finansowego, obok łącznego rachunku zysków i strat oraz
zestawienia zmian w funduszu jednostki, wymienia się trzy bilanse: bilans z wykonania budżetu,
łączny bilans samorządowych jednostek i zakładów budżetowych oraz skonsolidowany bilans. Oprócz
sprawozdania

finansowego

jednostka

samorządu

terytorialnego

sporządza

także

liczne

sprawozdania budżetowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Należy podkreślić, że wszystkie
sprawozdania, raporty i zestawienia, które sporządza jednostka samorządu terytorialnego dotyczą
odpowiednio zagregowanych danych i informacji o wykonaniu budżetu, istotnych czynnikach
na to wpływających i kształtujących zarazem gospodarkę i sytuację finansową gminy1
1

Ustawa o finansach publicznych, Komentarz praktyczny, 2007 s. 617
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Do opracowania raportu o stanie gminy za 2021 rok w zakresie gospodarki finansowej oparto
się na danych tylko z dwóch sprawozdań sporządzonych za 2021 r., tj. bilans z wykonania budżetu
oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Powyższe sprawozdania pomimo, że mają inną formę
i zakres, prezentują ogólne oraz szczegółowe dane i informacje z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialne.
Bilans z wykonania budżetu prezentuje środki pieniężne, należności finansowe, zobowiązania
finansowe oraz aktywa netto, którymi dysponuje jednostka samorządu terytorialnego na dzień
bilansowy. Układ informacji bilansu z wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:
Aktywa:
I. Środki pieniężne – 2.283.828,55 zł
II. Należności i rozliczenia – 50.441,08 zł
III. Inne aktywa – rozliczenia międzyokresowe – 613.713,00 zł.
Suma aktywów: 2.847.982,61 zł.
Pasywa:
I. Zobowiązania - 5.743.947,25 zł
II. Aktywa netto budżetu – -3.128.922,64 zł
III. Inne pasywa – 232.958,00 zł.
Suma pasywów: 2.847.982,61 zł.
W uzupełnieniu do bilansu – wynik wykonania budżetu za 2021 r. Gminy Janowiec Kościelny
zamknął się nadwyżką w wysokości 666.373,76 zł. Skumulowany wynik budżetu wynosi 3.795.296,40 zł. Poziom zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych
na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 5.104.397,98 zł.
Wykonanie budżetu oznacza działania podejmowane w zgodzie z zapisami uchwalonego
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czyli prowadzące do realizacji zaplanowanych
dochodów i niepowodujące przekroczenia określonych limitów wydatków oraz uwzględniające
ustalony plan przychodów i rozchodów budżetu2
Sprawozdanie z wykonania budżetu charakteryzuje się innym celem, zakresem
i szczegółowością. W świetle postanowień prawa finansów publicznych organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego obowiązany jest do przedstawienia do 31 marca roku następującego
po roku budżetowym radzie gminy roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. W sensie
merytorycznym sprawozdanie to stanowi obszerny raport z rezultatów wykonania budżetu jednostki

2.

O operacjach szczególnych występujących w okresach przejściowych mowa Czołpińska, 2010, s. 404, Ustawa o finansach
publicznych, 2009, art. 267, ust. 1
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samorządu terytorialnego, uwarunkowany prawnie zarówno w ustawie o finansach publicznych, jak
i w uchwale budżetowej. Zasadniczą funkcją tego raportu jest dostarczenie szczegółowych danych
i informacji niezbędnych do kontroli i oceny wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawiera tabelaryczne
zestawienia kwot planowanych i wykonanych dochodów w szczegółowości źródeł i działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz
wydatków budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Oprócz tego sprawozdanie to prezentuje
wynik budżetu, zrealizowane w roku budżetowym przychody i rozchody, wielkość zobowiązań
finansowych na koniec roku budżetowego, w tym zobowiązań wymagalnych, a także obszerną część
opisową, której celem jest zrelacjonowanie przyczyn odchyleń wykonanego budżetu od planu.
Sprawozdanie to, podobnie jak bilans z wykonania budżetu, sporządza się na podstawie danych
z ewidencji księgowej budżetu, co oznacza, że zawiera dane zgodne z danymi ujętymi w bilansie
z wykonania budżetu oraz w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych.
Tabela nr 2: Źródła dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku.
Lp.

Rodzaj dochodów

1

Dotacje na zadania bieżące

2

Dotacje na zadania Inwestycyjne

3

Subwencje

4

Wykonanie

Struktura %

9.397.170,89

39%

456.942,70

2%

8.650.550,00

35%

Dotacje z UE na zadania bieżące

730.163,70

3%

5

Dotacje z UE na zadania inwestycyjne

721.217,27

3%

6

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

626.080,00

2%

7

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

2.430.083.99

10%

8

PIT/CIT

1.149.902.09

5%

9

Zwrot dotacji

10

Środki z innych źródeł

11

Razem

0.00
148.601,80
24.310.912,44

0
1%
100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rb-27S zbiorczego sprawozdania z dochodów budżetowych Gminy

Źródła dochodów budżetu w 2021 roku nie różnią się zasadniczo od źródeł dochodów z lat
ubiegłych, aczkolwiek dostrzegalny jest wzrost dochodów własnych uzyskanych przez Gminę
Janowiec Kościelny o ponad 327 tyś. zł. Wzrost ten w 2021 r. spowodowany jest wpływami
ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkalno–usługowe. Drugim źródłem dochodów
wykazującym znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych są środki pozyskane z funduszy EU
i wynoszą ponad 6% wpływów do budżetu ogółem.
9

Wykres nr 2: Wykonanych dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku.

Dochody własne

WYKONANIE BUDŻETU 2021 R.
WG. STRUKTURY DOCHODÓW

Dochody własne- PIT, CIT
Środki z Funduszu COVID-19

Środki z innych źródeł
1%

Środki z Funduszy UE
Środki z budżetu państwa

Dochody własne
10%
Dochody własne- PIT, CIT
5%

Środki z innych źródeł
Środki z Funduszu COVID-19
2%

Środki z budżetu państwa
76%

Środki z Funduszy UE
6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Gminy Janowiec Kościelny Rb-27S z dnia 31.12.2021 r.

Dochody własne mogą być swobodnie rozdysponowane przez władze samorządowe.
Jednakże sposób ich redystrybucji wiąże się nierozerwalnie z zadaniami ciążącymi na gminie,
które należy wykonać i mają ogromny wpływ na ich wydatkowanie.
Dokonując analizy powyższych danych należy wskazać, że głównymi źródłami dochodów
zasilających budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r. są odpowiednio: środki z budżetu
państwa, które stanowią 76% struktury dochodów (m.in. dotacje – 40%, subwencje – 36%),
na drugim miejscu znajdują się dochody własne gminy, następnie środki z funduszy Unii Europejskiej
ze wskaźnikiem 6%, kolejnymi środkami są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
wynoszą 2% oraz środki pozyskane z innych źródeł około 1%. Budżet Gminy Janowiec Kościelny
na przestrzeni kilku ostatnich lat ciągle się zwiększa. W niniejszym opracowaniu położono duży
nacisk na przedstawienie dochodów własnych uzyskanych przez Gminę oraz ich przeznaczenie.
Gmina Janowiec Kościelny z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.
otrzymała 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych
w latach 2020-2022 z puli wykorzystano 431.933,33 zł, pozostała kwota na dzień 31.12.2021 wynosi
68.066.67 zł. Kolejną dotacją, która zasiliła budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r. była dotacja
celowa z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie umowy na wsparcie
osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w wysokości 27.000,00
zł.
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Budżet Gminy Janowiec Kościelny zasiliły również środki otrzymane z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19, które zostały przeznaczone na zorganizowanie i prowadzenie punktu
informacyjnego, dowożono także osoby zainteresowane do punktu szczepień, przeprowadzono akcję
„Szczepimy się“, w wyniku, której Gmina Janowiec Kościelny otrzymała nagrodę za zajęcie
II miejsca w konkursie „Rosnąca odporność“ w powiecie nidzickim – wysokość nagrody wynosi
500.000,00 zł.
Pozyskano także środki z innych źródeł, które wykorzystano na zakup środków i urządzeń
do zwalczania wirusa SARS CoV-2. Środki pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 68.000,00 zł.
Na zorganizowanie Gminnych Dożynek - Święta Pieczonego Ziemniaka oraz realizację
projektu „Tradycje Bożonarodzeniowe” pozyskano środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w wysokości 39600,00 zł.
W Gminie Janowiec Kościelny w latach 2021-2022 realizowany jest program „Czyste
Powietrze” ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości 30.000,00 zł. Jego realizacja polega na stworzeniu w gminie punktu informacyjnego
o możliwości skorzystania z dotacji na termomodernizację budynków mieszkalnych, wymianę źródeł
ogrzewania, a także instalację źródeł fotowoltaicznych. W punkcie też można uzyskać pomoc przy
sporządzaniu wniosku o dofinansowanie.
Gmina uzyskała również dofinansowanie na poprawę jakości gospodarki wodno-ściekowej.
Rozpoczęte zadania w 2019 r. zakończono w IV kwartale 2021 r. Wartość jednego ze zrealizowanych
zadań wynosi 1.760.516,74 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 860.222 zł. Po rozliczeniu
inwestycji Gmina otrzyma refundację poniesionych kosztów, zgodnie z przyznaną kwotą
dofinansowania. Drugie zadanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w wysokości 233.715,61 zł
zrealizowano w całości ze środków własnych.
Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym kolejny rok realizowała program unijny
w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu, projekt pn. „Szacunek dla naszych tradycji”
w ramach programu ERASMUS+. Z powodu epidemii okres jego realizacji został przedłużony
i zakończył się 31.08.2021 r. Wartość zrealizowanego projektu w latach 2018-2021 wynosi ogółem
24.777,00 EUR zł, tj. 103.450,99 zł.
Ponadto Szkoła przystąpiła do projektu w ramach środków z RPO pn.: „Szkoła Nowych
Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji”. Projekt realizowany w latach 2021-2022,
wartość projektu ogółem wynosi 363.513,37 zł. W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 340.622,56
zł, pozostała kwota 22.890,81 zł zostanie zrealizowano do końca roku szkolnego 2021/2022.
Szkoła w Waśniewie – Grabowie również zrealizowała projekt w ramach RPO pn.: „Szkoła Wysokich
Kompetencji – podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
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kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie”. Wartość projektu ogółem
wynosi 407.210,33 zł , w tym 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 300.570,11 zł, na pierwsze
półrocze następnego roku pozostałą kwota do zrealizowania 106.640,22 zł.
W ramach wydatków majątkowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
zrealizowane zostały projekty „Laboratoria przyszłości” za kwotę 60.000,00 zł dla Szkoły
w Janowcu Kościelnym oraz za kwotę 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie.
Zadania w zakresie oświaty finansowane są głównie z dwóch źródeł tj. subwencji oświatowej,
która pokrywa część nakładów na oświatę, resztę musi zapewnić gmina, w miarę posiadanych
środków. Dodatkowo wszelkie pozyskane środki z projektów wspomagają zakup pomocy
dydaktycznych. Dlatego też jest duży nacisk na to, aby placówki oświatowe pozyskiwały dodatkowe
środki finansowe na różnego typu przedsięwzięcia w celu wzbogacenia oferty dla uczniów naszych
szkół podstawowych i przedszkoli działających przy szkołach.
Wydatki budżetu Gminy Janowiec Kościelny są ściśle powiązane z uzyskiwanymi
dochodami. Możemy wydać tylko tyle ile posiadamy. Z uwagi na to, że główne źródła wpływów
do budżetu stanowią dotacje i subwencję, mają zasadnicze znaczenie przy konstruowaniu budżetu
gminy i określaniu planów finansowych jej jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z wyżej cytowanym art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, określone w tym punkcie
przepisy określiły zadania ciążące na gminie oraz zakres jej działania. Dotacje celowe skierowane
do gminy muszą być przeznaczone na cel, na jaki została dotacja przyznana. Subwencje również
są związane z wykonywaniem określonych zadań. Pozostałe środki finansowe muszą być
skrupulatnie i z rozwagą rozdysponowane na wszelkie zadania ciążące na gminie.
Posiadane zasoby finansowe dzielone są na organizację zadań w zakresie administracji,
oświaty, pomocy społecznej, ładu i porządku publicznego, gospodarki komunalnej, nakładów
na kulturę i rozwój sportu oraz spłatę ciążących na gminie zobowiązań, a także zapewnienie wkładu
własnego do każdego składanego wniosku o dofinansowanie projektów i przedsięwzięć ze środków
zewnętrznych.
Niezbędnym elementem przy aplikowaniu o środki unijne jest posiadanie dokumentacji
technicznej dla danego przedsięwzięcia. Dlatego też w 2019 r. przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu dla terenów położonych w zachodniej części gminy
przylegających do trasy S7 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny, a także opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej m.in. przebudowy dróg gminnych, czy plan modernizacji zakupionej nieruchomości
w celu utworzenia Centrum Społecznego.
Dokumentacja

techniczna

jest

niezbędna,

aby

w

latach

następnych

aplikować

o dofinansowanie różnego rodzaju zadań inwestycyjnych czy projektów w ramach wydatków
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bieżących. Przygotowanie dokumentacji technicznej w ubiegłych latach, a następnie aplikowanie
o środki zewnętrzne skutkowało otrzymaniem dofinansowania na poprawę gospodarki wodnokanalizacyjnej oraz przygotowanie gminy na nowe technologie w zakresie obsługi obywateli
i bieżącego dostarczania informacji mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny.
Jak już wcześniej podkreślono, budżet Gminy Janowiec Kościelny sukcesywnie rok do roku
wykazuje tendencje wzrostową. Jeśli rosną dochody to ma to zasadniczy wpływ na wysokość
i poziom wydatków w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego. Poziom
zrealizowanych wydatków w latach 2017-2021 przedstawiono w celach porównawczych, a także
w celu pokazania tendencji i kierunków rozwoju Gminy.
Tabela nr 3: Struktura wydatków Gminy Janowiec Kościelny w latach 2017 -2021 (w zł)
2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

Pomoc społeczna,
ochrona zdrowia i
rodzina, opieka
wychowawcza

Struktura

7.389.274

43

8.044.998

41

8.451.171

46

9.625.568

44,9

9.770.446

41,3

Oświata
i
wychowanie
W tym subwencja
oświatowa
Działalność
administracyjna
Drogi

4.280.807

25

4.694.501

24

5.497.825

29,9

5.059.372

23,6

6.041.452

25,6

2.966.052

x

3.079.927

x

3.123.518

x

2.949.262

x

2.976.470

x

1.620.904

10

1.997.017

10

1.852.462

10

2.896.433

13,4

2.149.146

9,1

1.743.888

10

3.488.751

17,5

541.704

3

1.354.745

6,3

274.010

1,1

Wydatki na OSP

567.921

3

89.000

0,5

75.918

0,4

69.028

0,3

77.283

0,3

Obsługa długu

117.284

1

109.635

0,5

93.417

0,5

100.660

0,7

83.457

0,4

Rolnictwo/akcyza

654.184

4

666.258

3

865.237

4,7

878.289

4,1

869.348

3,7

Gospodarka
komunalna/
infrastruktura
komunalna
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego oraz
kultura fizyczna

351.462

2

321.184

1,5

587.568

3,2

1.007.992

4,7

3.629.179

15,4

331.176

2

365.128

2

412.038

2,3

435.020

2,0

750.218

3,1

17.056.900

100

19.776.472

100

18.377.340

100

21.427.107

100

23.644.539

100

RAZEM

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2017-2021

Wiodącą grupą wydatków są środki przeznaczone na pomoc społeczną i wsparcie rodziny.
Głównym źródłem finansowania tych zadań są dotacje z budżetu państwa. Na przestrzeni lat widać
wyraźną tendencję spadkową, z uwagi na zmniejszającą się liczbę osób otrzymujących pomoc
z opieki społecznej, a zwiększają się nakłady na nowe programy wsparcia rodziny. Gmina
na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, opieki wychowawczej, opieki społecznej oraz
wsparcia rodziny w 2021 r. wydatkowała 9.770.446,27 zł, co stanowi ponad 41 % wydatków ogółem.
Drugą grupą pod względem wysokości nakładów, stanowią wydatki ponoszone na oświatę
i wychowanie oraz pozostałe zadania ciążące na gminie związane z dowozem dzieci i młodzieży
do szkół, zwrotem kosztów za przedszkola za dzieci uczęszczające do tego typu placówek na terenie
innych gmin ościennych. W 2021 r. Gmina na wydatki związane z oświatą wydatkowała środki
13

finansowe w wysokości 6.041.452,78 zł, w tym: subwencja 2.976.470,00 zł, środki z dotacji
i projektów 796.142 zł. Procentowy udział wydatków na oświatę na przestrzeni lat 2017-2021 jest
na zbliżonym poziomie i stanowi około 25-28% budżetu. Wysokość części oświatowej subwencji
ogólnej w poszczególnych latach kształtuje się na poziomie około 3 mln zł, jednak wyraźnie widać
w liczbach bezwzględnych, jak wzrosły nakłady na oświatę ogółem, i jak wzrósł wkład własnych
środków finansowych Gminy. Analizując poziom nakładów ze środków własnych na przestrzeni
ostatnich lat, należy podkreślić, że nakłady te wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do roku
bazowego. Gmina ze środków własnych wydatkowała na zadania oświatowe w kolejnych latach
następujące kwoty: w roku 2017– 1.180.957 zł (co stanowi 28% nakładów na zadania oświatowe
w 2017 r.), w 2018 r. – 1.392.522 zł (tj. 30%), w roku 2019 – 2.133.999 zł (tj. 39%), w roku 2020 –
1.869.948 zł (tj. 37%), w roku 2021 – 2.268.841 zł (tj. 38%). Kwota wydatkowanych środków
własnych w 2021 r. wynosząca 2.268.841 zł stanowi ponad 93% dochodów własnych uzyskanych
przez Gminę z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Dwukrotny wzrost wydatków na oświatę związany jest ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli
w latach 2018-2020 oraz spadkiem liczby uczniów w szkołach podstawowych funkcjonujących na
terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Trzecią grupą wydatków pod względem priorytetów władz samorządowych stanowią zadania
związane z remontami i przebudową dróg gminnych oraz udzielanie pomocy finansowej dla powiatu
nidzickiego na remonty i przebudowę dróg powiatowych oraz realizacja zadań związanych
z rozbudową i przebudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury oświetleniowej oraz
modernizację budynków użyteczności publicznej. W latach poprzednich uzyskano środki zewnętrzne
z PROW i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę i remonty dróg gminnych,
co pozwoliło w 2020 r. zrealizować przedsięwzięcia w łącznej kwocie 5.188.914 zł, w tym kwota
dofinansowania 3.175.750 zł, jednak, aby uzyskać dofinansowanie niezbędne było zapewnienie
wkładu własnego.
Poprawa stanu dróg jest jednym z głównych priorytetów działania władz samorządowych,
gdyż nie tylko zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom korzystającym na co dzień z poszczególnych
tras, ale też w przyszłości będzie miało wpływ na rozwój gminy. Dobre połączenia drogowe łączące
się z drogą krajową S7 umożliwią pozyskanie potencjalnych inwestorów na teren Gminy. Śladem lat
ubiegłych

i w 2021 r. zabezpieczono w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu

Nidzickiego, związaną z remontem i rozbudową dróg powiatowych przebiegających przez Gminę
Janowiec Kościelny. W 2020 r. dla powiatu nidzickiego udzielono dotacji na przebudowę dróg
powiatowych w kwocie 1.215.955,88 zł, w 2021 r. na zrealizowane inwestycje na drogach
powiatowych Gmina Janowiec Kościelny przeznaczyła kwotę 94.033,50 zł. Dobry stan głównych
dróg przebiegających przez Gminę sprzyja rozwojowi całej Gminy, zarówno pod względem
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bezpieczeństwa, jak też stwarza warunki przyjazne dla biznesu.
W 2021 r. ważną pozycją w budżecie gminy były wydatki związane z gospodarką komunalną
i budową infrastruktury obiektów komunalnych. Wydatki wyniosły ponad 3.629.179 zł, co stanowi
ponad 15,4 % zrealizowanych wydatków ogółem. Zrealizowane zadania dotyczyły budowy sieci
wodno-kanalizacyjnych,

modernizacji

oświetlenia

ulicznego

oraz

modernizacji

budynku

przeznaczonego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym, w którym docelowo znajdzie swoją
siedzibę Środowiskowy Dom Samopomocy, klub dziecięcy i inne podmioty działające na rzecz
lokalnej społeczności.
W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną, obok zadań
inwestycyjnych znaczne kwoty przeznacza się w ramach wydatków bieżących na realizację
wynikających z nałożonych na gminę obowiązków, które są finansowane ze środków własnych
(tj. między innymi - oświetlenie uliczne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie terenów
zielonych, bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych, środki przekazywane na rzecz
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, który na terenie całej gminy zajmuje się
gospodarką odpadami).
W ramach wydatków bieżących są środki przeznaczone na utrzymanie placów zabaw, boisk
i świetlic wiejskich funkcjonujących w poszczególnych sołectwach. Jednym z przykładów wydatków
na gospodarkę komunalną są środki przeznaczone na utrzymanie psów i kotów w schronisku i zakup
karmy na wyprawki dla psów i kotów adoptowanych, jako zachęta dla nowych właścicieli
czworonogów. Na te wydatki przeznaczono kwotę ponad 45.900 zł. Innym przykładem działalności
jednostki samorządu terytorialnego na rzecz mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny jest
dofinansowanie mieszkańcom Gminy do wymiany pieców c.o. na piece nowej generacji. Działanie
to realizowane jest w trosce o ochronę środowiska i wsparcie działań ekologicznych.
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i dziedzictwa narodowego kształtują się
na podobnym poziomie około 2%, jak w latach ubiegłych. Są to zadania ciążące na gminie
finansowane w całości ze środków własnych tj. dotacje i środki związane z propagowaniem kultury
fizycznej, utrzymaniem biblioteki oraz ogólny rozwój kultury i rozrywki dla mieszkańców gminy.
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Wykres nr 3: Struktura wydatków Gminy Janowiec Kościelny w latach 2017-2021
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2017-2021

Do zadań własnych gminy należy również zapewnienie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymanie i doposażenie
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina wydatki związane z utrzymaniem gotowości
jednostek OSP ponosi ze środków własnych. Wydatki na ten cel również utrzymują się na podobnym
poziomie i wynosiły na dzień 31 grudnia 2021 roku 72198,10 zł. Zakup nowego wyposażenia odbywa
się przy udziale środków zewnętrznych pozyskanych z różnych źródeł. Jednocześnie Gmina
Janowiec Kościelny w 2021 r. w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego udzieliła wsparcia na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.
Wydatki na obsługę długu publicznego dotyczą spłaty odsetek od pożyczek, kredytów i emisji
obligacji zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych. Obsługa długu
kształtuje się na poziomie około 0,4% wydatków ogółem. Jednocześnie spłata zobowiązań
długoterminowych odbywa się planowo, zgodnie z harmonogramem spłat zawartych w umowach.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zrealizowane wydatki w latach 2017-2021
i usystematyzowano je w poszczególne grupy rodzajowe w celach porównawczych. Dane liczbowe
zawarte w tabeli nr 3, z uwagi na obszerny materiał porównawczy, przedstawiono na wykresie nr 3
wyrażone w procentach. Z analizy poszczególnych grup wydatków ewidentnie widać, że są one stałe
i powtarzalne, zmienia się tylko kwota i procentowy udział w ogólnej sumie wydatków budżetu dla
danego roku budżetowego. Poziom wydatków każdego rodzaju jest dobrym materiałem
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porównawczym dla wydatków na przestrzeni lat. Odchylenia wartości przy realizacji poszczególnych
zadań inwestycyjnych w poszczególnych budżetach wynika z zakresu robót, gdyż każde z nich jest
realizowane indywidualnie.
Przedstawiając raport o stanie Gminy Janowiec Kościelny za 2021 r. zasadne jest
przedstawienie szczegółowych danych w zakresie zrealizowanych wydatków budżetowych.
Sporządzone sprawozdania finansowe, budżetowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.
zostały opracowane i sporządzone zgodnie z wymogami w tym zakresie, między innymi
z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej. Sprawozdania budżetowe są jawne i zostały opublikowane
na stronie BIP Gminy Janowiec Kościelny w zakładce – budżet- sprawozdania – rok oraz w zakładce
akty prawne, wydane w formie zarządzenia - sprawozdanie finansowe.
Tabela nr 4: Wydatki budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r. wg. struktury
Lp.
1.

Wydatki inwestycyjne, majątkowe i remontowe na obiektach użyteczności
publicznej /infrastruktura drogowa, sieć wodno-kanalizacyjna, modernizacja
oświetlenia ulicznego, poprawa bezpieczeństwa p.poż. modernizacja obiektów
użyteczności publicznej, Centrum Społeczne/

4.164.443,64

% wskaźnik
struktury
18%

2.

Pomoc społeczna i wsparcie rodziny /zasiłki celowe, okresowe, w naturze, stałe,
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, 500+, fundusz alimentacyjny, DPS i rodziny
zastępcze/
Oświata i wychowanie / funkcjonowanie szkół, bilety miesięczne, opłaty za
przedszkola, dożywianie, stypendia i zasiłki szkolne/

7.040.248,51

30%

6.159.467,78

26%

3.

Wyszczególnienie

Kwota

4.

Bezpieczeństwo publiczne, gospodarka komunalna i ochrona środowiska /
dotacja dla ZGK, utrzymanie OSP, opłaty na rzecz EZG, zakup energii elektrycznej,
punkt informacyjny „Czyste powietrze”, bieżące utrzymanie dróg gminnych/

615.878,16

3%

5.

Działalność kulturalna, sportowa i inne działania na rzecz lokalnej społeczności
gminnej /dotacja dla SOK i Bibliotekę, ŚDS, Klub Seniora+, zajęcia na Orliku,
wydatki na rzecz sołectw, dotacja dla Klubu Sportowego „ORZEŁ”, akcyza dla
producentów rolnych/

3.393.553,26

14%

6.

Pozostała działalność - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu /
funkcjonowanie organów gminy, obsługa długu publicznego, obsługa prawna i
RODO, ubezpieczenie mienia/

2.270.947,33

9%

7.

RAZEM

23.644.538,68

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rocznego Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

Dla tego też dla potrzeb niniejszego raportu dokonano przekrojowego podziału wydatków
zrealizowanych w 2021 r., uwzględniając grupy wydatków skierowane na konkretne zadania, a także
podejmowane działania skierowane do danej grupy społecznej mieszkańców gminy.
Z danych zaprezentowanych w tabeli nr 4 wynika, że największy procent wydatków
budżetowych stanowią wydatki na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, wsparcie rodziny oraz opiekę
wychowawczą. Drugą grupą wydatków z najwyższym punktem procentowym są wydatki skierowane
na oświatę i wychowanie. Następną grupą wydatków są wydatki inwestycyjne i majątkowe oraz
w ramach wydatków bieżących, remonty ulepszające infrastrukturę drogową lub infrastrukturę
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obiektów użyteczności publicznej. Zrealizowane w tej grupie zadania stanowią ponad 18% ogółu
wydatków w 2021 r. Pozostałe działania w zakresie administracji, kultury, sportu czy ochrony
środowiska potwierdzają tylko wnioski zawarte przy analizie struktury wydatków na przestrzeni lat
zaprezentowane w niniejszym raporcie, obejmują dane z lat 2017-2021.
Wykres nr 4: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rocznego Rb-28S na dzień 31.12.2021 r.

Dane liczbowe wynikające z wykonania budżetu za 2021 r., ujęte w sprawozdaniu
z wykonania budżetu według struktury wydatków i grup wydatków, dokonano na podstawie
ewidencji księgowej oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przepisów ustawy
o finansach publicznych itd. Powyższe dane przedstawiono na wykresie nr 4 niniejszego
opracowania. Prezentowane wykonanie wydatków za 2021 r. dokonano w podziale wynikającym z
art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).
Analizując zgromadzony materiał przedstawiony w niniejszym raporcie należy wskazać,
że podstawą do jego prezentacji były wyżej wspomniane sprawozdania budżetowe, sprawozdanie
z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe. Kolejność wymieniona w powyższym zdaniu
ma swe uzasadnienie w kolejności sporządzanych informacji. Dodać też należy, że ww. sprawozdania
zostały sporządzone na podstawie ewidencji księgowej jednostek. Dane zaprezentowane
w sprawozdaniach są danymi łącznymi lub zbiorczymi ze wszystkich jednostek organizacyjnych
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gminy.
Sprawozdanie finansowe, sprawozdania budżetowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
stanowią bogate źródło informacji i danych o sytuacji finansowej jednostki samorządu
terytorialnego. Poddany analizie bilans z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu pozwalają wskazać, że każde z tych sprawozdań posiada prawnie określony zakres
tematyczny, sposób prezentacji i grupowania danych liczbowych oraz opisowych. Poszczególne
sprawozdania są ze sobą wzajemnie powiązane i wraz z pozostałymi elementami systemu
sprawozdawczości jednostki samorządu terytorialnego tworzą pełny obraz jej sytuacji finansowej.
Dane zaprezentowane w bilansie z wykonania budżetu wykorzystywane są do wstępnej, ogólnej oceny
sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast dane i informacje ujawniane
w sprawozdaniu z wykonania budżetu wykorzystywane są do ustalenia i analizy szczegółowych
wskaźników analizy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które pozwalają bardzo
wnikliwie dokonać oceny sytuacji finansowej tego podmiotu na koniec każdego roku budżetowe34
Podsumowując rozdział Raportu o stanie Gminy Janowiec Kościelny za 2021 r. poświęcony
gospodarce finansowej należy podkreślić, że organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa. Podejmowane w trakcie roku budżetowego działania przez organy jednostki
samorządu terytorialnego znajdują swoje odbicie w sprawozdaniach sporządzanych w trakcie
i po zakończeniu roku obrachunkowego. Analiza porównawcza danych na przestrzeni kilku lat
pozwala określić kierunki działania oraz perspektywy rozwoju na lata następne. Jednocześnie ukazuje
ciągłość władzy i stabilność działania jednostki samorządu terytorialnego. Podsumowanie każdego
roku wiąże się też z tym co udało się dokonać, a co nie zostało wykonane lub realizacja zamierzeń
została odłożona w czasie na lata następne.

3

Wykaz i interpretacja wskaźników, które wykorzystują dane zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu, znajduje się
m.in. w opracowaniach M. Walczaka i M. Kowalczyk [2010, s. 167-1987]
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2. OŚWIATA
2.1 Zadania oświatowe
Zadania oświatowe wynikają w szczególności z postanowień:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą o samorządzie
gminnym - zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi w zakresie edukacji
publicznej, należy do zadań własnych gminy.
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie:
❖ zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania;
❖ zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
❖ wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
❖ zapewnienia obsługi administracyjnej, w tym prawnej finansowej i obsługi organizacyjnej
szkoły lub placówki;
❖ wyposażenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych – profilaktycznych,
prowadzenia egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
❖ wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki.
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie stanowienia o wysokości
niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wspierania nauczycieli w procesie
dydaktyczno – wychowawczym.
4. Rozporządzeń resortowych, w szczególności rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki.

2.2 Jednostki oświatowe

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II
W JANOWCU KOŚCIELNYM
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY 61
TEL, FAX: (89) 6262017
E-MAIL: ZSJANOWIECKOSCIELNY@WP.PL
DYREKTOR : EWA OSTROWSKA
WICEDYREKTOR: JACEK GÓRNY
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SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ZAWISZY CZARNEGO
W WAŚNIEWIE-GRABOWIE
WAŚNIEWO-GRABOWO 4
13-111 JANOWIEC KOŚCIELNY
TEL, FAX: (89) 6261013
E-MAIL: WASNIEWO@GO2.PL
DYREKTOR : BEATA JÓŹWIAK
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Janowiec Kościelny była organem prowadzącym dla dwóch
publicznych szkół podstawowych oraz trzech oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy tych
szkołach.np fizyczną
Tabela nr 5. Jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Janowiec Kościelny

Liczba
oddziałów

Liczba
wychowanków/uczni
ów

1

20

2

46

3 Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie

8

89

4 Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym

9

141

20

296

Lp

Wyszczególnienie

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w
Waśniewie - Grabowie
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w
2
Janowcu Kościelnym
1

Ogółem
Wykres nr 5. Liczna uczniów w poszczególnych latach szkolnych
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Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób
świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa
się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy
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i sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju
psychicznego. Wiek przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem
największych zmian w jego dotychczasowym życiu, gdyż w okresie tym możliwości rozwojowe
dzieci są największe. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego
dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Zapewnienie dziecku w tym
wieku odpowiednich warunków do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych
czy odkrywania nowych zdolności ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Jest to również
najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii
rozwojowych, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne
znaczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka.
Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy
jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym
dzieciom, których rodzice chcą, by korzystały z edukacji przedszkolnej. Zapewnienie warunków
do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa
do wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. Dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie ma również prawo do rozpoczęcia
nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym poprzedzającym ten, w którym ma ono rozpocząć naukę w szkole. Jeśli nie uczęszczało
do przedszkola, rodzice mogą również zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna
jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
W 2021 na wychowanie przedszkolne gmina wykorzystała dotację w wysokości 61.782,00 zł
oraz subwencję oświatową na dzieci sześcioletnie w wysokości 128.591,79 zł
Wykres nr 6. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych.

2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

22

2.3 Kadra i system doskonalenia zawodowego
Nauczyciele są jednym z najważniejszych zasobów szkoły. To od ich postawy, zaangażowania
i stałego doskonalenia własnych umiejętności zależy czego i jak uczą się uczniowie, jakie podejmują
decyzje w sprawie dalszego kształcenia na kolejnym etapie edukacji. To nauczyciel ma być
przewodnikiem

i

doradcą

młodego

człowieka.

Nauczyciel

wspomaga

rodziców

w wychowaniu swoich podopiecznych przede wszystkim własnym przykładem. Dobór kadry
pedagogicznej to przede wszystkim rola dyrektorów placówek. Stan zatrudnienia w danym roku
szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, a ta ściśle związana jest
z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy
(dotyczy zajęć z wychowania fizycznego, języków obcych, informatyki) lub łączeń (edukacja
muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, muzyka, plastyka, technika wychowanie
fizyczne) zależną od liczebności oddziałów klasowych oraz określoną w rozporządzeniu (ramowe
plany nauczania) Ministra Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i
poziomów nauczania.
Tabela nr 6. Zatrudnienie w szkołach
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
1
2

Szkoła Podstawowa w Janowcu
Kościelnym
Szkoła Podstawowa w Waśniewie
- Grabowie

w tym:
Nauczyciele

obsługa

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

34,57

36

24,97

26

9,6

10

21,65

26

14,50

17

7,15

9

Jednym z najważniejszych elementów systemu oświaty jest niewątpliwie wykształcenie
i przygotowanie kadry pedagogicznej. Ich umiejętności zawodowe, wiedza o życiu, zrozumienie
współczesnych problemów świata oraz chęć samodoskonalenia odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju
szkolnictwa. Jakość pracy oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez gminę jest
pochodną poziomu wykształcenia zatrudnionych w tych placówkach nauczycieli i systemu
dokształcania oraz doskonalenia ich umiejętności, dlatego też ogromną wagę przykładamy zarówno
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia), jak i do doskonalenia zawodowego (kursy,
szkolenia, seminaria).

23

Tabela nr 7. Wykorzystanie środków na doskonalenie nauczycieli w 2021 roku
SP w Janowcu Kościelnym

SP w Waśniewie - Grabowie

Wyszczególnienie
Wykonanie w zł

Wykonanie w zł

1

Indywidualne formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli

2.278,66

363,20

2

Indywidualne formy doskonalenia
zawodowego dyrektora/wicedyrektoraa

2.756,02

512,00

7.090,00

1840,00

1.332,00

0,0

13.456,68

2.715,20

3
4

Szkolenia rady pedagogicznej
Seminaria, konferencje, warsztaty
metodyczne
RAZEM:

W roku 2021 Szkoła Podstawowa w Waśniewie – Grabowie wykorzystała środki
na doskonalenie nauczycieli w 30,04 %, zaś Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym w 95,33 %.

2.4 Pozyskane środki
➢ Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki w wysokości 12.600,00 zł na zajęcia
wspomagające mające na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla uczniów klas IV-VIII
szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
➢ Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki w wysokości 5.049,00 zł
na dofinasowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych
pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w SP Waśniewo – Grabowo.
➢ „Nie taka groźna korona, co widać u nas z drona – podwórkowe zabawy okiem
antykoronkowej szkoły filmowej” - dofinansowanie w kwocie 4.700,00 zł z Nidzickiego
Funduszu Lokalnego pozyskała SP w Waśniewie – Grabowie. W ramach pozyskanych
środków zostały przeprowadzone zajęcia z eksperymentów, zabawy i gry na wolnym
powietrzu oraz został zakupiony dron, którym to wykonano zdjęcia podczas zajęć
zorganizowanych z uczniami w czasie wakacji w 6 miejscowościach gminy.
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➢ „Logika w matematyce - matematyka w logice” – projekt został sfinansowany z dotacji
fundacji mBanku w kwocie 5.695,00 zł. W ramach projektu zostały zakupione pomoce
dydaktyczne, urządzenie wielofunkcyjne, gry planszowe. Podczas zajęć uczniowie
rozwiązywali zadania logiczne i matematyczne, stworzyli swój własny zbiór zadań. Odbyły
się dwa konkursy: szkolny i międzyszkolny. Środki na projekt pozyskała SP w WaśniewieGrabowie.

➢ SP Janowiec Kościelny pozyskała 800,00 zł od Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej
w Olsztynie na zasadzenie roślin przed szkołą.
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➢ Gmina Janowiec Kościelny wraz z partnerem projektu SMART PROJECT INNOWACJA
EDUKACJA MAŁGORZATA CHOJNOWSKA pozyskała środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020

na realizację dwóch projektów: „Szkoła Wysokich

Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Waśniewo - Grabowo” oraz „Szkoła
nowych czasów – wykorzystanie multimediów w edukacji ” w okresie 1.05.2021 –
30.06.2022 r. Celem projektów jest zwiększenie u uczniów poziomu kompetencji
kluczowych: przyrodniczych, ICT, językowych, matematycznych a także właściwych
postaw i umiejętności (rozumienia, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
kreatywności, innowacyjności, umiejętności uczenia się, przedsiębiorczości i pracy
zespołowej w kontekście środowiska pracy) przez zastosowanie innowacyjnych metod
nauczania ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno - komunikacyjnych
podczas zajęć, a także poprzez indywidualizację pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Projekty zakładają również zwiększenie kompetencji zawodowych
u nauczycieli oraz kompetencji wychowawczych u rodziców. Wartość projektów ogółem:
770.723,70 zł, w tym dofinasowanie z UE: 655.155,14 zł.

26

Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektów:

➢ W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Janowiec Kościelny
otrzymała wsparcie finansowe na łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym Szkoła Podstawowa
w Janowcu Kościelnym otrzymała 60.000,00 zł natomiast Szkoła Podstawowa w Waśniewie
– Grabowie – 30.000,00 zł. Laboratoria Przyszłości to Program, który skierowany był do szkół
a jego celem było budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia
technicznego

potrzebnego

w kształtowaniu

i rozwijaniu

umiejętności

manualnych

i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia
matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej,
dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu
codziennym.
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Zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu:

➢ Od 1 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym realizowany był
2-letni międzynarodowy projekt Erasmus+ pod tytułem „Szacunek dla naszego dziedzictwa”.
Motywem przewodnim projektu było poznanie dziedzictwa i kultury naszego kraju, a także
krajów partnerskich. Uczestnicy projektu rozwijali także swoje zdolności językowe,
ponieważ językiem roboczym projektu był język angielski. Partnerami w projekcie były
szkoły z Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę ponad
31.000,00 €. Projekt przyczynił się do poprawy jakości edukacji w naszej placówce, wzmocnił
integrację między środowiskiem szkolnym i rodzicami, a także władzami lokalnymi oraz
pozwolił rozwijać umiejętności, zainteresowania i kompetencje językowe uczniów
i nauczycieli.
28 czerwca 2021 r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się oficjalne zakończenie
projektu „Ukłon w stronę naszego dziedzictwa”. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, wójt
Gminy Janowiec Kościelny p. Piotr Rakoczy, Kierownik Referatu Oświaty p. Karina
Rogalska a także p. dyrektor Ewa Ostrowska oraz nauczyciele z grupy projektowej. W czasie
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spotkania została przedstawiona prezentacja podsumowująca projekt wykonana przez ucznia
Piotra Tarwackiego. Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a rodzice i
zaproszeni goście podziękowania za pomoc w realizacji projektu i drobne upominki.
Uczniowie na zakończenie wzięli udział w grze terenowej w Rajskim Ogrodzie
a następnie miało miejsce pożegnalne ognisko. W ramach projektu zamontowano tablicę
przed szkołą przedstawiającą najważniejsze zabytki, miejsca pamięci i uroczystości a także
inne tradycje związane z naszą gminą.
Tablica jest produktem końcowym projektu koszt tablicy 4.400 zł. Rozliczona kwota
dofinansowania 24.777,00 €.

➢ Program pilotażowy pt. „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” realizowany jest przez
szkołę w Janowcu Kościelnym od 1 września 2021 do 30 czerwca 2022 roku. Celem programu
jest przeciwdziałanie problemowi ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego w Polsce poprzez
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zwiększenie dostępu do środków higieny menstruacyjnej oraz wiedzy nt. menstruacji
i dojrzewania w szkołach publicznych na terenie Polski. Cel ten realizowany jest poprzez
przekazanie placówkom uczestniczącym w Programie darowizny rzeczowej w postaci
produktów z zakresu higieny menstruacyjnej – podpasek, dostarczonych przez partnera
programu, sieć drogerii Rossmann oraz przeprowadzenie programu edukacyjnego na temat
menstruacji przygotowanego przez Darczyńcę Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie.
W ramach Programu otrzymaliśmy darowiznę rzeczową w postaci środków higieny
menstruacyjnej (zapas podpasek: Facelle Ultra Normal ze szkrzydełkami) w liczbie 480
paczek o wartości 4.428,00 zł oraz transponder do ich dystrybucji w toalecie.

➢ Szkoła w Janowcu Kościelnym pozyskała środki w wysokości 1.500,00 zł na warsztaty
profilaktyczne realizowane przez Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa.
Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów o następującej tematyce:
Motywowanie do nauki szkolnej, Media - profilaktyka uzależnienia od komputera
i cyberprzemocy, Profilaktyka zażywania dopalaczy, Profilaktyka stosowania alkoholu
i nikotyny, Profilaktyka narkomanii. Narkotyki a zdrowa psychika.
➢ Katyń… Ocalić od zapomnienia. PamiętaMY. Projekt w ramach akcji Katyń… Ocalić
od zapomnienia. PamiętaMY relaizowała szkoła w Janowcu Kościelnym. Celem Programu
było uczczenie zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Bohaterów, a zarazem przywrócenie
ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Szkoła
w Janowcu Kościelnym posadziła „Dąb Pamięci” Aspirantowi Policji Państwowej
Franciszkowi Twardowskiemu. Pozyskana kwota dofinansowania 3.400,00 zł.
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2.5 Analiza SWOT
Tabela nr 8. Analiza SWOT Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOCNE STRONY SZKOŁY
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
Większość nauczycieli systematycznie uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia,
otwartość na szkolenia,
Nowoczesna pracownia językowa,
Systematycznie remontowana
i doposażana baza dydaktyczna szkoły- zakup
pomocy dydaktycznych
z różnych programów,
Szkoła wyposażona jest w szafki
dla uczniów,
Promocja szkoły w środowisku
lokalnym,
Stały dostęp uczniów do informacji multimedialnej i Internetu.
Jednozmianowość,
Dobra współpraca szkoły z instytucjami lokalnego środowiska,
Dobra lokalizacja szkoły,
Duże zaangażowanie gminy w rozwój szkoły,
Opieka świetlicowa uczniów
dojeżdżających,
Otrzymywanie stypendiów przez uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce,
Szeroko zakrojone działania
ekologiczne, potwierdzone nagrodami
i certyfikatem ,,Szkoła przyjazna
środowisku”,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SŁABE STRONY SZKOŁY
Średnie i niżej średnie wyniki
z egzaminu po klasie ósmej,
Brak psychologa w szkole
Brak motywacji uczniów do nauki
Łączenie klas z niektórych
przedmiotów,
Baza dydaktyczna i w oddziałach przedszkolnych,
Opieka świetlicowa dla dzieci
przedszkolnych w godzinach
popołudniowych,
Liczba uczniów z wysokimi wynikami,
Wzrastające problemy wychowawcze - problemy z zachowaniem niektórych uczniów,
udział uczniów w zawodach
sportowych spowodowany brakiem transportu,
Oferta zajęć pozalekcyjnych,
dostosowana do potrzeb uczniów
Zaangażowanie rodziców w życie szkoły w
starszych klasach.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szeroko zakrojone działania
patriotyczne, potwierdzone
certyfikatem „Szkoła wierna
dziedzictwu”, realizacja programu
profilaktyczno – wychowawczego – „Kibicuj z
klasą”
Bogaty program imprez, działań
i uroczystości szkolnych,
Odnoszenie sukcesów przez uczniów
w różnego rodzaju konkursach,
Dobrze wyposażona kuchnia i stołówka
szkolna,
Badanie osiągnięć uczniów
i wyciąganie wniosków,
Prowadzenie zajęć logopedycznych,
socjoterapeutycznych,
korekcyjno- kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, korekcyjno kompensacyjnych z wadami postawy, zajęć turystyki rowerowej w szkole,
Systematyczne pozyskiwanie środków,
Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego,
Realizacji programów zdrowotnych, innowacji
pedagogicznych,
SZANSE
Większość nauczycieli posiada
przygotowanie do nauczania
co najmniej dwóch przedmiotów,
Zatrudnianie nowych specjalistów,
Pozyskiwanie środków finansowych
z różnych źródeł,
Współpraca z organem prowadzącym,
Współdziałanie z instytucjami
wspierającymi rozwój ucznia i rodzinę,
Wdrażanie nowych metod pracy
z uczniem np. metoda krytycznego
myślenia,
Utworzenie stowarzyszenia
pozyskującego środki na działalność szkoły,
Nawiązanie kontaktów ze szkołami wyższymi
oraz zakładami pracy,
Budowa nowego placu zabaw.

•
•
•
•
•

•
•

ZAGROŻENIA
Spora część nauczycieli w wieku
przedemerytalnym,
Malejąca ilość uczniów i oddziałów
Brakująca ilość godzin dla niektórych nauczycieli,
Rodzice pracujący mogą zapisywać dzieci do
przedszkola, w którym
zapewniona jest opieka popołudniowa,
Nasilanie się problemów
wychowawczych związanych
z korzystaniem z mediów
społecznościowych,
Większość uczniów dojeżdżających,
Zbyt częste zmiany spowodowane
sytuacją na świecie wpływają
na organizacją pracy szkoły, co może powodować wypalenie zawodowe
i obniżenie motywacji do pracy.

Analiza SWOT Szkoła Podstawowa
im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie za rok 2021
wiedza i zasoby ludzkie
Do silnych stron firmy można zaliczyć:
wysokie kwalifikacje pracowników, kompetencje zawodowe, ciągła chęć doskonalenia i rozwijania
umiejętności; przyjazną i miłą atmosfera, wzajemna pomoc, bardzo dobra współpraca z rodzicami
i mieszkańcami Waśniewa - naszymi Sąsiadami. Dobra współpraca z JST Janowiec oraz
organizacjami lokalnymi. Nawiązywanie licznych kontaktów z instytucjami zewnętrznymi. Szkoła
ma wielu partnerów i sympatyków.
Do słabych stron należy:
Dotkliwy jest niż demograficzny - malejąca liczba urodzeń w rodzinach. Młodzi mieszkańcy
„uciekają” do większych miast, gdyż w Waśniewie i okolicy nie ma zakładów pracy.
Szanse i zagrożenia
Praca w dobrej firmie, wypalenie zawodowe, przy malejącej liczbie uczniów niepewny „los szkoły”
•
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finanse i zarządzanie
Do mocnych stron należy
ciągłe pozyskiwanie środków na realizację projektów zarówno przez JST na rzecz szkoły oraz przez
naszą placówkę. Umiejętne gospodarowanie posiadanymi środkami, systematyczna kontrola i analiza
sprawozdań RB-27S, RB-28 S, RB-50, RB-Z, RB-N, RB-ZN. Liczne nieodpłatne wykonywanie
zadań i prac przez rodziców i sympatyków szkoły.
Do słabych stron należy:
Mała liczba uczniów w szkole, w związku z tym jest zbyt niska subwencja oświatowa, która nie
pokrywa kosztów związanych z utrzymaniem placówki
Szanse i zagrożenia
Rozwój i pomysłowość w poszukiwaniu środków, przy jednoczesnej obawie o stabilną sytuację
finansową, szczególnie przy rosnących cenach
• narzędzia realizacji procesów biznesowych
Do mocnych stron należy
Dobra organizacja pracy, nawiązywanie licznych kontaktów, współpraca z wieloma organizacjami,
reprezentowanie szkoły i Gminy na wielu imprezach i uroczystościach
Do słabych stron należy
Położenie szkoły z dala od dużych miast, a co za tym idzie trudności logistyczne w dostępie do dużych
firm i instytucji. Trudna sytuacja materialna i społeczna wielu rodzin
Szanse i zagrożenia
Promowanie szkoły i pokazywanie jej atutów- jako małej i przyjaznej na przekór wielkiemu światu
biznesu, przy jednoczesnym ciągłym dążeniu do utrzymania swojej tożsamości- praca nad tym aby
jej nie zapomnieć.
•

• produkcja, technologia, logistyka, badania i rozwój
Do mocnych stron należy
Dążymy do ciągłego rozwoju naszej Szkoły. Poszerzamy bazę dydaktyczną, wspieramy rozwój
uczniów. Osiągamy wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych, analizujemy te wyniki i szukamy
nowych rozwiązań oraz poszukujemy nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wspieramy uczniów
z SPE
Do słabych stron należy
Jesteśmy słabo skomunikowaną miejscowością, brakuje młodych ludzi, którzy inwestowaliby w swój
rozwój na terenie szkoły i w okolicy. Mamy też problem z łączami internetowymi i zasięgiem
telefonicznym.
Szanse i zagrożenia
Pozytywny odbiór lokalizacji szkoły- z dala od ruchliwych dróg i dużych miast, przy niepokojącym
zmniejszaniu się liczby mieszkańców
• sprzedaż i obsługa klienta.
Do mocnych stron należy
Bardzo dobra opieka nad uczniami i ich rodzinami, znajomość sytuacji rodzinnej uczniów, chęć
pomocy na wielu płaszczyznach.
Do słabych stron należy
Sytuacja społeczna uczniów – duże bezrobocie, duża ilość rodzin objęta opieką GOPS (gdzie
współpraca ze Szkołą układa się bardzo dobrze), brak specjalistów zatrudnionych w szkole
np. psycholog, lekarz, stomatolog, pielęgniarka w większym wymiarze czasu pracy.
Szanse i zagrożenia
Natychmiastowa pomoc i wsparcie dla rodzin z trudnościami, przy jednoczesnym wyręczaniu rodzin
z działań i zadań wynikających z wychowania dzieci.

33

2.6 Kształcenie i wyrównywanie szans edukacyjnych
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania jak również uczenia się i w znacznym stopniu
zależą od zdolności i aspiracji uczniów, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów
edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany
wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.
Największy wpływ na poziom edukacyjny ucznia mają bowiem następujące czynniki:
•

czynniki środowiskowe, czyli status społeczno-ekonomiczny ucznia, poziom aspiracji
edukacyjnych, warunki bytowe,

•

czynniki indywidualne, tkwiące w samym uczniu, jego zaangażowanie w uczenie,
indywidualne podejście do nauki, specyficzne uzdolnienia uczniów w obszarach badanych
umiejętności, trudności w uczeniu się, niesystematyczne przygotowywanie

się do zajęć,

niska frekwencja, a także niskie możliwości intelektualne,
•

czynniki edukacyjne, czyli planowanie działań edukacyjnych w placówkach, dobór
programów nauczania i podręczników, wprowadzanie najnowszych technologii,

•

nauczyciel - jego zaangażowanie, wrażliwość na potrzeby ucznia, poziom wiedzy
i umiejętności, otwarcie na własny rozwój.
Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na
systematyczny rozwój ucznia i nie może być ograniczony i podporządkowany jedynie egzaminowi.
Niemniej jednak daje wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupiać uwagę,
dokonywać określonych korekt i modyfikacji, mających na celu poprawę wyników nauczania.
Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu
każdego etapu edukacyjnego. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką
jakość nauczania.

2.7 Podsumowanie osiągnięć uczniów po egzaminie ósmoklasisty na podstawie wyników OKE
w Łomży
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Do egzaminu
ósmoklasisty przystępują:
•

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

•

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,

•

słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
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niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien
uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest
przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego
lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech
przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia4.
W dniach 25-27 maja 2021 roku 20 ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu. Na egzaminie
języka polskiego uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte obejmujące treści zapisane
w podstawie programowej. Zadania sprawdzały stopień opanowania umiejętności zawartych
w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w obu ww. podstawach programowych.
Język polski. Arkusz ten zawierał 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było
uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 33
punkty za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała
18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego
(fragmentu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza) oraz tekstu nieliterackiego (fragmentu
książki Przyjaciel mądrości Tadeusza Płużańskiego). Zadania otwarte w tej części arkusza
sprawdzały m.in. znajomość treści i problematyki wybranych lektur obowiązkowych,
umiejętność interpretacji tekstu kultury – kart z kalendarza inspirowanych lekturami
obowiązkowymi oraz umiejętność napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza badano
umiejętność redagowania określonych form wypowiedzi. Uczeń wybierał jedną z dwóch form
wypowiedzi pisemnej: rozprawkę albo opowiadanie.
Matematyka. Arkusz egzaminacyjny zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania
wyboru wielokrotnego, zadania prawda – fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania
obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów
wymagały uważnej analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych –
dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.
Język obcy nowożytny. Arkusz standardowy zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym

4

Źródło: OKE Łomża
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34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz
21 punkt (38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów
samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz
napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).5.
Wykres nr 6. Egzamin ósmoklasisty średnie wyniki w 2021 r. (w %)
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SP Janowiec Kościelny
Język polski – średni wynik szkoły wyższy od średnich wyników w powiecie, województwie i kraju.
Matematyka – średni wynik szkoły wyższy niż wyniki w gminie i powiecie, i niższy niż
w województwie i kraju.
Język angielski – średni wynik szkoły taki sam jak w gminie i niższy powiecie, województwie i kraju.
SP Waśniewo-Grabowo
Język polski – średni wynik szkoły wyższy niż wyniki w gminie, powiecie, województwie i kraju.
Matematyka - średni wynik szkoły niższy niż wyniki w gminie, powiecie, województwie i kraju.
Język angielski - średni wynik szkoły taki sam jak średnie wyniki w gminie, niższy niż powiecie,
województwie i kraju.

5

Źródło: CKE
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Wykres nr 7. Średnie wyniki egzaminu z języka angielskiego w latach 2019-2021 (w %)
70

66
61

59

60

54

54

53

50

50

47

50

44
39

40

38

41
37

38

30

2019
2020

20

2021
10
0

Wykres nr 8. Średnie wyniki egzaminu w poszczególnych gminach powiatu 2021 r. (w %)
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Język polski – wyniki uczniów gminy Janowiec Kościelny są wyższe niż w pozostałych
gminach powiatu nidzickiego.
Matematyka – wyniki uczniów gminy Janowiec Kościelny są wyższe niż w pozostałych
gminach powiatu nidzickiego.
Język obcy – wynik uczniów gminy Janowiec Kościelny są najniższe niż w pozostałych
gminach powiatu nidzickiego.
Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje: określa poziom wykształcenia
ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi,
jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu
wykształcenia oraz zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują
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wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji,
jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

2.8 Remonty
Szkoła Podstawowa w Janowiec Kościelny
✓ Remont sali historycznej i biologiczno-chemicznej

Szkoła Podstawowa w Waśniewie - Grabowie
✓ odnowiono sal lekcyjnych i łazienek,
✓ wykonanie ławeczek na teren zewnętrzny szkoły
✓ remont sali muzealnej
✓ wymieniono 6 okien w budynku starej szkoły oraz dwa okna w sekretariacie i gabinecie dyrektora,
✓ utworzono dodatkowe wejście i szatnie dla uczniów (wstawiono nowe drzwi i okna),
✓ w meblach szkolnych w trzech klasach zostały wymienione fronty szafek,
✓ odnowiono schody i wymiana drzwi na blok żywieniowy szkoły (stołówka szkolna),
✓ została odnowiona ściana, położono płytki kamienne oraz zrobiono sufit podświetlany,
dla prezentacji sztandaru szkolnego.

38

Wymiana drzwi i schodów

Remont sali muzealnej

39

Pozyskanie od rodzica elementów drewnianych na wykonanie ławeczek na teren zewnętrzny
szkoły

Wymiana okien

40

Miejsce na sztandar

Pozostałe remonty:
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2.9 Programy i projekty
Tabela nr 9. Programy i projekty realizowane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Janowcu Kościelnym
LP
1.

Tytuł programu/
projektu
Międzynarodowy
Projekt Edukacyjny
„Z kulturą
mi do twarzy”

Opis
Projekt powstał w oparciu
o aktualną Podstawę Programową oraz
kierunki polityki oświatowej państwa na
rok szkolny 2021/2022 (wspomaganie
wychowawczej roli rodziny; wychowanie
do wartości, zaangażowanie społeczne;
wprowadzenie
w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,
edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej
kultury).
Termin realizacji:
4 października 2021– 24 czerwca 2022
Cele projektu wynikające z Podstawy
Programowej dla przedszkola: Tworzenie
sytuacji edukacyjnych budujących
wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności
człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu,
teatru, plastyki. Współdziałanie
z rodzicami, różnymi środowiskami,
organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za
źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie,
wspólne
z wymienionymi podmiotami, sytuacji
prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm
społecznych, których źródłem jest rodzina,
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w
tym osoby starsze, oraz rozwijania
zachowań wynikających
z wartości możliwych

Osoby
odpowiedzialne
Magdalena
Tarwacka,
Bogusława
Gołębiewska,
Marianna
Zakrzewska, Jolanta
Radzymińska.

Adresaci
Dzieci
z oddziału
zerowego
oraz
ich rodzice.
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2.

Działaj
z ImPETem !

3.

Czytam
z klasą - Lekturki
spod chmurki.

4.

„English binds people”

do zrozumienia na tym etapie rozwoju. Dla
szkoły podstawowej:
Wprowadzanie uczniów
w świat wartości, w tym ofiarności,
współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu
i szacunku dla tradycji, wskazywanie
wzorców postępowania i budowanie relacji
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
Wzmacnianie poczucia tożsamości
indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej
i etnicznej; Formowanie
u uczniów poczucia godności własnej
osoby
i szacunku dla godności innych osób.
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Cele szczegółowe: promowanie kultury
wysokiej, wrażliwości na piękno,
rozwijanie poczucia estetyki poprzez
kontakt ze sztuką, współpraca
z placówkami kulturalnymi
i środowiskiem lokalnym, wychowanie w
duchu wartości, takich jak: dobro, piękno,
altruizm, patriotyzm, kształtowanie empatii
i szacunku wobec osób starszych
i niepełnosprawnych, kształtowanie
poczucia przynależności do kraju, regionu,
zapoznanie z ich tradycjami i historią
w sposób dostępny dziecku, zapoznanie z
normami
i zasadami życia społecznego oraz ich
przestrzeganie, współpraca z rodzicami,
włączanie ich do aktywnych działań na
rzecz placówki.
Działaj z ImPETem ! - Projekt edukacyjny,
zachęcający
do segregacji odpadów, podkreślając przy
tym, dlaczego warto to robić. Szczególny
nacisk skierowany jest na butelki PET, które
są powszechnie używane
w gospodarstwach domowych.
Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa wśród
uczniów klas I-III. Przedsięwzięcie opiera
się na zmianie sposobu omawiania
czytanych lektur szkolnych, na
zaangażowaniu uczniów w aktywne
działania oraz na upowszechnianiu
czytelnictwa wśród dzieci poprzez
atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto
innowacyjna formuła edycji II projektu
polegała
na wzmacnianiu więzi
ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu
poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe
i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur,
uczniowie zostali wprowadzeni
w problematykę dotyczącą zmian
klimatycznych, postaw ekologicznych oraz
szeroko pojętej ochrony środowiska.
Innowacja z języka angielskiego - mająca na

Krystyna Szulczak,
Aneta Lejk.

klasa IV
klasa VII b

Agnieszka
Piotrkowska,
Krystyna Szulczak,
Ewa Ostrowska,
Elżbieta Zielińska.

klasa III

Piotr Szczepkowski

Uczniowie
43

celu przygotowanie uczniów
do egzaminu ósmoklasisty.
5.

Projekt
e-Twinning
"Nasz szkolny ogród"
„Our garden”

6.

Udział
w projekcie
Uniwersytetu Dzieci.
“Lekcje z emocjami.
Jak dbać o dobry
nastrój?”

7.

Podróż
po bezpiecznym
Internecie
“SafeRoom”.
Projekt
e-Twinning
Ogólnopolski program
edukacyjny
„Finansoaktywni”
misja:
„Planujemy budżet”

8.

klasy VIII

Był to projekt międzynarodowy brały w nim
udział szkoły
z Hiszpanii, Grecji, Włoch
i Litwy. Projekt w naszej szkole był
realizowany
w języku polskim i angielskim. W ramach
projektu powstał przy szkole ziołowy ogród.
Podczas realizacji projektu uczniowie
rozwijają samoświadomość
i inteligencję emocjonalną. Biorą udział w
aktywnościach, podczas których rozpoznają,
oswajają i wyrażają własne emocje. Poznają
strategie radzenia sobie z nimi. Rozwijają
empatię, wrażliwość
i umiejętność współpracy.
Głównym celem projektu było utrwalenie
wiedzy uczniów
na temat zasad bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Piotr Szczepkowski,
Jolanta
Radzymińska,
Marianna
Zakrzewska,
Sylwia
Szczepkowska.
Krystyna Szulczak.

uczniowie
klasy VIII

Sylwia
Szczepkowska.

klasa VII a

Celem projektu było poznanie umiejętne
planowanie budżetu i jego znaczenie
w codziennym życiu.

Sylwia
Szczepkowska.

klasy VII

klasa V

9.

Ogólnopolski projekt
edukacyjny
„Kokosza, grosz
do grosza”.

Celem projektu była edukacja finansowa
dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei,
sposobów i nawyków oszczędzania.

Sylwia
Szczepkowska.

klasy VI

10.

Projekt
„Ja
w społeczeństwie.
Jak mogę zmienić
świat?”
zorganizowanym przez
Fundację Uniwersytet
Dzieci”
Międzynarodowy
Projekt Czytelniczy
“Magiczna Moc
Bajek”

Główny cel to rozwój kompetencji
społecznych
i obywatelskich uczniów
a także rozbudzenie ciekawości poznawczej.

Sylwia
Szczepkowska.

klasa VIIa

Promowanie wśród dzieci czytania bajek i
baśni jako sposobu na ich rozwój,
kształcenie, zdobywanie wiedzy i
wychowanie szczęśliwego człowieka oraz
kształtowanie postaw społecznych u dzieci
w wieku przedszkolnym wobec osób z
niepełnosprawnością. Upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci. Wychowanie do
wartości. Przekazywanie
za pośrednictwem literatury wartości
moralnych. Wyzwalanie pozytywnych
emocji (radości, zadowolenia, poczucia
bezpieczeństwa Rozwijanie wyobraźni,
koncentracji i uwagi, zdolności twórczego
myślenia. Wspomaganie wszechstronnego
rozwoju dziecka. Kształtowanie postawy
empatii wobec osób niepełnosprawnych

Jolanta
Radzymińska,
Marianna
Zakrzewska,
Bogusława
Gołębiewska

Oddział
przedszkolny
0

Międzynarodowy
projekt “Emocja”

Jest to innowacja programowo-metodyczna.
Opiera się na uwrażliwieniu dzieci oraz
nauczeniu ich empatii, akceptacji. Pobudza

Jolanta
Radzymińska,
Iwona Chmielewska,

klasy
VIa i VIIa

11.

12.
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zaangażowanie uczniów
w aktywne działania oraz pozytywnie
wpływa
na integrację grupy.

Sylwia
Szczepkowska,
Magdalena
Tarwacka.

13.

Program edukacyjny
Przygotujmy lepszy
świat

To program edukacyjny
dla klas 1-3 podstawowych, którego celem
jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne
wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich
i dla naszej planety.

Elżbieta Zielińska,
Natalia Motkowska

klasa II, III

14

Ogólnopolska
Innowacja
UWAŻNOŚĆ nasza
siła, wielka moc

Zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku
5-12 lat. CEL: troska o zdrowie psycho –
fizyczne dzieci i młodzieży
oraz pomoc w umiejętności uspokajania się,
wyciszania oraz opanowania sztuki
samoregulacji i koncentracji

Magdalena
Tarwacka

Uczeń
z klasy II
i uczennica
klasy V

15.

Zajęcia warsztatowe
"Przyjazny powrót
do szkoły oraz
techniki, style uczenia
się i radzenie sobie
ze stresem szkolnym”
oraz konsultacje
indywidualne
dla nauczycieli
i rodziców prowadzone
przez psychologa,
pedagoga
i logopedę PORE
(Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Nidzicy).

Magdalena
Tarwacka.

Klasy
0 - VIII

16.

Autorski projekt
"AKTYWNI –
KREATYWNI”

Judyta
Wrzeszczyńska.

Klasa I

17.

Autorski projekt
"Młodzi Odkrywcy"

Warsztaty miały na celu sprawdzenie
nastrojów/atmosfery
w zespołach klasowych, rozwijanie
umiejętności formułowania problemów
i szukania rozwiązań - zachęcenie do
szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla
siebie i innych, integrację klas po dłuższym
niewidzeniu siebie nawzajem oraz
przypomnienie uczniom w jaki sposób
efektywnie się uczyć
i jak poradzić sobie
z napięciem i stresem.
Odbyły się również konsultacje
indywidualne dla nauczycieli
i rodziców prowadzone przez psychologa,
pedagoga
i logopedę PORE
(Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej).
Od września 2021 roku klasa 1 realizuje
autorski projekt "AKTYWNI KREATYWNI". Projekt ma na celu
rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby
tworzenia, kreatywności, zdolności
wyobrażania, wymyślania i produkowania
czegoś nowego, oryginalnego. Odkrywanie
możliwości innowacyjnych poprzez
wynajdywanie różnych rozwiązań
dotyczących tego samego tematu.
Zapoznanie
z różnymi technikami
i obserwowanie uzyskanych efektów.
Posługiwanie się niekonwencjonalnymi
materiałami jako środkiem wyrazu.
Rozwijanie wyobraźni pobudzonej
pozytywnymi emocjami. Realizatorem
i pomysłodawcą projektu jest Judyta
Wrzeszczyńska.
Od września 2021 roku klasa 1 realizuje
autorski projekt "Młodzi Odkrywcy". To
projekt odkrywający przed dziećmi
ogromną wiedzę w formie prostych badań i
eksperymentów. Mali ludzie chcą poznać
świat dzięki realnym przeżyciom.
Przedstawione pomysły dają dzieciom
możliwość zdobywania wiedzy poprzez
zabawę. Są bodźcami

Judyta
Wrzeszczyńska.

Klasa I
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18.

Projekt pt.
„Przedsiębiorczość.
Jak ją realizować ?”

do samodzielnych poszukiwań.
Realizatorem i pomysłodawcą projektu jest
wychowawczyni Judyta Wrzeszczyńska.
Uczniowie uczestniczyli
w 12 zajęciach, które miały
za zadanie rozbudzić
ich ciekawość, rozwinąć kompetencje takie
jak: planowanie, krytyczne myślenie,
wyciąganie wniosków i współpracę. Nauka
przekazywane w tym projekcie była w
formie zabawy, eksperymentowanie,
konstruowanie i badanie. Drugoklasiści
dowiedzieli się jak pracować metodą
projektu i wykorzystać w praktyce zdobytą
wiedzę. Twórcą projektu jest Fundacja
Uniwersytet Dzieci.

Ewa Ostrowska ,
Aleksandra
Jabłonowska.

Klasa II

Tabela nr 10. Programy i projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Waśniewie -Grabowie
L.P.
1

Tytuł
programu/projektu
Ogólnopolski konkurs
pt. „Zacznijmy
od podstaw”

2

Wycieczka do
Samorządowego
Ośrodka Kultury
w Janowcu
Kościelnym

3

Bal karnawałowy
oddziału
przedszkolnego
w Waśniewie –
Grabowie

4

Projekt edukacyjny
Emocja

Krótki opis
Konkurs skierowany do uczniów kl. IV VIII mający na celu propagowanie
zdrowego stylu życia i zachęcania
młodzieży
do uprawiania sportu. Uczniowie brali
udział
w napisaniu w 100 słowach
o tym jakiego sportu chcieli
by się nauczyć w 2021 r.
5 uczniów naszej szkoły zostało
wyróżnionych i otrzymało nagrodę w
kwocie 500 zł.
Wizyta w Samorządowym Ośrodku
Kultury miała na celu przybliżenie
najmłodszemu pokoleniu zainteresowań
czytelniczych. Każdy przedszkolak mógł
wysłuchać ciekawostek na temat książek
i każdy samodzielnie mógł wypożyczyć
książkę. Zorganizowano wspólne
pieczenie babeczek, a uczniowie na koniec
wycieczki zostali obdarowani drobnymi
upominkami.
Panie przedszkolanki przy
pomocy Stowarzyszenia Bene Fide zorganizowały dla
najmłodszych bal. Dzieciaki przebrały się
w piękne stroje, przedstawiające postaci z
bajek, czy też służb państwowych. Przedszkolaki pięknie tańczyły na parkiecie w
rytm głośnej
muzyki.
Projekt zakładał zrealizowanie
5 modułów, które skupiają
się na opisaniu i ćwiczeniu umiejętności tj.
kreatywność, wyobraźnia, moc słów,
empatia, odwaga. Celem projektu jest
kształtowanie postaw społecznych u
młodzieży
(projekt realizowany w klasie V).

Osoby
odpowiedzialne
Wychowawcy klas
IV - VIII

Uczniowie
starszych klas

Sylwia Krupińska,
Aneta Gałęziewska.

Grupy
przedszkolne

Sylwia Krupińska,
Aneta Gałęziewska.

Grupy
przedszkolne

Lena Nowakowska

Uczniowie
klasy V

Adresaci
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5

Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych

6

„Kartka Wielkanocna
dla żołnierza”

7

Konkurs
na najpiękniejszy
strój karnawałowy

8

Warsztaty
z budowania
obwodów
elektrycznych

9

Charytatywny
kiermasz palm
wielkanocnych

10

Dzień Ziemi

11

„Kodowanie
na dywanie”

12

CodeWeek

13

„W starym kinie”

Upamiętnienie żołnierzy wyklętych
corocznie obchodzimy w naszej szkole
poprzez apel poświęcony poległym
żołnierzom oraz zapalenie zniczy
na grobach żołnierzy wyklętych,
szczególnie sympatyka naszej szkoły ś.p.
płk Tadeusza Moszczyńskiego.
Szkoła dołączyła do projektu
zorganizowanego przez Klub
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
im. Zawiszy Czarnego” celem projekty
była pamięć i przesłanie
najserdeczniejszych życzeń
dla żołnierzy, którzy Święta Wielkanocne
będą spędzać
z dala od rodzinnych domów.
Konkurs zorganizowany przez Samorząd
Szkolny i SOK
w Janowcu Kościelnym. Nasi uczniowie
za stworzenie pięknych kreacji otrzymali
zaszczytne miejsca jak i cenne upominki.
„Dzień Nowych Technologii
w Edukacji” powstał
z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i
Nauki. Grupa przedszkolaków pod opieką
Pań wychowawczyń przeprowadziła w
tym dniu eksperymenty
z budowania obwodów elektrycznych,
których celem było ukazanie najmłodszym
mechanizmów działania układów
elektrycznych.
Akcja zorganizowana przez szkolne koło
wolontariatu pod przewodnictwem Pani
Katarzyny Bogdańskiej. Celem akcji była
zbiórka pieniędzy na ratowanie zdrowia
Antosia Prusika – chłopca z okolic
Nidzicy.
Uczniowie klasy VIII oraz nasi najmłodsi
wzięli udział
w sprzątaniu miejscowości WaśniewoGrabowo, natomiast klasa II i III
przedstawiła
w formie plac plastycznych swoje pomysły
jak chronić Ziemię.
Dzieci z przedszkola brały udział w
wykonaniu różnego rodzaju zadań
rozwijających zdolności kreatywnego
myślenia.
Nasza szkoła brała udział w CodeWeek,
czyli Europejskim Tygodniu Kodowania.
Uczniowie wykonywali różne zadania
związane
z kodowaniem. Akcja promuje
kreatywność, umiejętność rozwiązywania
problemów
oraz współpracy przy programowaniu.
Projekt zorganizowany przez Panie
przedszkolanki, którego celem było
pokazanie najmłodszym seansu z czasów
młodości wychowawczyń. Dzieci jak w
prawdziwym kinie musiały wykupić bilet
wstępu, a dla chętnych był również
przygotowany popcorn.

Beata Jóźwiak

Społeczność
szkolna

Przemysław Dudek

Uczniowie
starszych klas

Wychowawcy klas

Uczniowie
młodszych klas

Lena Nowakowska

Grupy
przedszkolne

Jolanta Bogdańska

Koło
wolontariatu
szkolnego,
społeczność
szkolna.

Sylwia Krupińska,
Aneta Gałęziewska,
Anna Piotrkowska.

Uczniowie
szkoły, rodzice.

Aneta Gałęziewska.

Grupa
przedszkolna
„O”

A. Piotrkowska,
J. Piotrkowski.

Uczniowie
młodszych klas.

Sylwia Krupińska,
Aneta Gałęziewska.

Grupy
przedszkolne
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14

„Piknik dla Antosia”

15

Szkoła Podstawowa
zorganizowała piknik plenerowy,
na którym sprzedawano ciasta
i słodkości. Celem akcji była zbiórka pieniędzy na operację dla Antosia Prusika.
Charytatywnej akcji również
towarzyszyła dobra zabawa i gry
zespołowe naszych uczniów,
nauczycieli. Pomoc swą
zaoferowali zarówno rodzice
jak i Radni, pracownicy
Urzędu Gminy oraz BS
w Janowcu Kościelnym.

Lena Nowakowska,
Samorząd Szkolny.

Uczniowie
szkoły.

Wyjazd rekreacyjno
integracyjny Klas II
i III

Uczniowie klas II i III udali
się na wycieczkę do pobliskiego Piotrkowa
na pole paintballowe. Mogliśmy sprawdzić się
w strzelaniu do celu. Oprócz
paintballowej broni każdy mógł wypróbować swoje umiejętności
w strzelaniu z łuku. Oprócz strzelania bawiliśmy się w różne gry, upiekliśmy kiełbaski
na ognisku, pośpiewaliśmy.
Było super wesoło i zabawnie.

A. Piotrkowska,
G. Podowska.

Uczniowie
klas II – III.

16

Dziel się uśmiechem

Realizowany we współpracy
z PCK program, w którym
uczniowie podczas zajęć poznają zasady
prawidłowej higieny jamy ustnej, a także
dowiadują się jak zapobiegać próchnicy
zębów. Uczestnicy programu otrzymali
materiały edukacyjne na temat prawidłowej higieny jamy ustnej.

A. Piotrkowska

Uczniowie
klasy I - III

17

Wyjazd integracyjny
klas IV i V

Wychowawcy klasy IV i V zorganizowali
wyjazd na wycieczkę integracyjną do
miejscowości Piotrkowo, aby uczniowie
mieli możliwość miłego spędzenia dnia
i mogli aktywnie
uczestniczyć podczas gier
paintballowych.

Lena Nowakowska,
Przemysław Dudek.

Uczniowie klasy
IV - V

18

„Jak radzić sobie
ze stresem”

Projekt zorganizowany dla klas IV – VIII,
którego celem było
pokazanie młodych ludziom
jakie są metody radzenia sobie
w kłopotliwych, trudnych
sytuacjach, gdzie i w jakim
stopniu mogą uzyskać pomoc oraz co powinni robić aby nie
dopuszczać do stresujących
sytuacji.

Kamila Rogowska,
Ada Waśk z PPP w
Nidzicy.

Uczniowie klasy
IV - VIII

19

„Znamię – znam je”

W ramach programu „Tydzień Świadomości Czerniaka” został zaprezentowany naszym uczniom film, który przedstawia
konsekwencje niestosowania się
do zasad dbania o skórę, ochrony przed
słońcem i kontroli znamion.

Kamila Rogowska

Uczniowie klas
VII - VIII

20

Wyjazd integracyjny
grup przedszkolnych i
klasy I

Wychowawcy grupy
przedszkolnej oraz klasy

Sylwia Krupińska,
Aneta Gałęziewska,

Grupy
przedszkolne,
48

I zorganizowali wyjazd na
wycieczkę integracyjną do
miejscowości Piotrkowo, aby najmłodsi
mieli możliwość
miłego spędzenia czasu i mogli aktywnie
uczestniczyć podczas gier paintballowych.

Mirosława
Szczepkowska.

uczniowie klasy
I

21

„Piękna nasza Polska
cała”

W ramach kształtowania postaw
patriotycznych u najmłodszych,
uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje
Polski był realizowany projekt Piękna
nasza Polska cała w którym realizowano
wiele zadań (inscenizacja z okazji 11
listopada, odśpiewanie hymnu
narodowego, „Tydzień legend
i baśni polskich”, „Sławni Polacy”,
„Spacerem po Polsce”, „Pieczenie chleba”,
„Dzień mody patriotycznej”,
„Z przepisu babci i dziadka”, „Dzień
bociana”, „kącik książki patriotycznej”,
„kącik folkowy” i wiele innych.

Aneta Gałęziewska,
Sylwia Krupińska.

Grupy
przedszkolne

22

Stoisko z okazji
„Święta Pieczonego
Ziemniaka”

Szkoła przygotowała stoisko
z motywem przewodnim
„z historią w nowoczesność”,
na wystawie zaprezentowano piękne zdjęcia okolicznych
miejscowości zrobione z drona oraz pokazano przedmioty
z dawnych lat, które są na stałe w izbie
pamięci Szkoły
Podstawowej w Waśniewie.

Nauczyciele
i pracownicy szkoły

Prezentacja
Szkoły
w Powiecie

23

„Narodowe czytanie”

W ramach projektu Prezydenta Rzeczpospolitej „Narodowe Czytanie”, odczytano
wraz
z inscenizacją fragmenty
dramatu „Moralność Pani
Dulskiej” G. Zapolskiej.
Nauczyciele zaprezentowali
dla szerokiej widowni uczniów
i pracowników szkoły wybrane sceny z
dramatu.

Agata Kacner,
Beata Jóźwiak,
Aneta Gałęziewska,
Kamila Rogowska,
Sylwia Krupińska.

Społeczność
szkolna

24

Wyjazd do kina
„Kosmos” w Mławie

Mirosława
Szczepkowska,
Gabriela Podowska,
Aneta Gałęziewska,
Justyna Sarbiewska.

Grupy
przedszkolne,
klasy I - II

25

Akcja edukacyjna
„Bezpieczna droga do
szkoły”

We wrześniu odbyła się wizyta Pana policjanta z Komendy
Powiatowej Policji w Nidzicy, która miała
na celu ukazanie najmłodszemu pokoleniu
zasad bezpieczeństwa na drodze.

Kamila Rogowska,
wychowawcy klas I
- III

Grupy
przedszkolne,
uczniowie
klas I - III

26

Mistrzostwa
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w piłce nożnej

Uczennice naszej szkoły (klasy VI i VIII)
pod przewodnictwem Pana Wiesława Kacner brały udział w rozgrywkach piłki
nożnej i zajęły zaszczytne
III miejsce.

Wiesław Kacner

Uczennice
starszych klas

Dzieci z grup przedszkolnych oraz kl. I III wraz
w opiekunami wybrały się
na wycieczkę do kina na film animowany
„Psi patrol”
po seansie, natomiast wybrali się do sali
zabaw
„Laboratorium Przygody”.

49

Jolanta Bogdańska,
Mirosława
Szczepkowska.

Grupa uczniów
starszych klas

Uczniowie starszych klas
wybrali się na wycieczkę
krajoznawczą, dzięki której zwiedzili m.in.
Zamek Książąt
Mazowieckich w Ciechanowie oraz Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. Na zakończenie podróży
uczniowie skorzystali
z możliwości zabaw w parku
linowym.

Lena Nowakowska
i wychowawcy
klas

Uczniowie
klasy
III - VIII

Jest to projekt organizowany
w celu zbliżenia młodzieży
do kultury, sztuki, obyczajów
poszczególnych państw.
W ramach programu został
zorganizowany: dzień kultury greckiej,
dzień kultury USA, dzień kultury włoskiej,
dzień
kultury rosyjskiej, dzień kultury francuskiej. Panie kucharki przygotowywały w
tych dniach specjały kulinarne ww. państw.

Lena Nowakowska,
Kamila Rogowska.

Uczniowie
szkoły

Dzień Papieski 2021

W dniu 21 października w szkole odbył się
uroczysty apel
poświęcony obchodom XXI Dnia Papieskiego. Apel został
przygotowany z Panią
katechetką

Jolanta Bogdańska

Społeczność
szkolna

31

XIV Gminny
Przegląd Pieśni
i Piosenki
Patriotycznej

W październiku odbył się
konkurs na najładniej
zaśpiewaną pieśń patriotyczną
w którym wzięli udział uczniowie naszej
szkoły. I miejsce
w konkursie zajęła uczennica
naszej Szkoły Basia Kobus
i dzięki temu została
zakwalifikowana do
Powiatowego Przeglądu Pieśni
i Piosenki.

Gabriela Podowska

Uczniowie
klas I – IV oraz
klas VI - VIII

32

Projekt „Technologie
z klasą.
Jak porozumiewają
się roboty?”

Projekt „Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?, w ramach programu
Uniwersytet Dzieci w Klasie,
polega na realizacji 8 modułów zajęć o tematyce informatycznej.
Podczas kreatywnych zajęć dzieci rozwijają kompetencje związane z programowaniem
i współpracą w zespole.

A. Piotrkowska

Uczniowie
klasy II

33

Dzień Bezpiecznego
Internetu

Akcja pod hasłem „Razem dla lepszego Internetu!”. W naszej szkole po raz pierwszy
odbył się apel online z wykorzystaniem
aplikacji Microsoft TEAMS,

Jan Piotrkowski,
Lena Nowakowska.

Uczniowie,
Nauczyciele

27

Pielgrzymka
do Rostkowa

Grupa uczniów wraz z Panią
katechetką oraz Paniami
wychowawczyniami odwiedziła Sanktuarium pw. Świętego
Stanisława Kostki w Rostkowie.

28

Wycieczka
do Ciechanowa,
Opinogóry
i Przasnysza

29

Tydzień kultury

30
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którego tematyką było
bezpieczeństwo w sieci. Wzięli
w nim udział zarówno uczniowie
i nauczyciele pracujący zdalnie, jak i w
szkole. Mogliśmy
dowiedzieć się jak bezpiecznie i właściwie
korzystać z zasobów Internetu. Pamiętajmy,
że ogromny rozwój tego źródła informacji, bez którego w chwili obecnej niemalże
nie jesteśmy
w stanie się obejść, może być też miejscem
za pomocą którego
dochodzi do nadużyć
oraz przestępstw.
34

„Bawię się, rymuję,
dobrze się SPISuję" Konkurs dla uczniów
klas I-III

Udział uczniów klas I-III
w konkursie organizowanym przez Urząd
Statystyczny
w Olsztynie. Zadaniem dzieci było ułożenie wierszyka/
rymowanki z co najmniej trzema spośród
dziesięciu podanych
wyrazów, użytych w dowolnej formie i
liczbie: SPIS,
STATYSTYKA, LICZYĆ, KAŻDY,
POLSKA,
OBOWIĄZEK, INTERNET, UDZIAŁ,
LUDNOŚĆ,
OLSZTYN.

A. Piotrkowska,
G. Podowska.

Uczniowie
klas I - III

35

Prezentacja kolekcji
pocztówek z Warmii
i Mazur

Na terenie szkoły zrobiono
wystawę kolekcji pocztówek stworzonej
przez Pana Janusza Dębskiego mieszkańca
Mławy. Prezentacja pocztówek miała
na celu ukazanie pięknych,
zabytkowych miejsc z naszego województwa.

Beata Jóźwiak,
Aneta Gałęziewska.

Społeczność
szkolna

36

Wycieczka do
Samorządowego
Ośrodka Kultury
w Janowcu
Kościelnym

Zajęcia zorganizowane dla grup przedszkolnych oraz uczniów
kl. I, które miały na celu
zapoznanie uczniów z procesem
kodowania, przedstawienie
nowego sposobu myślenia
i zaprezentowanie doświadczeń
z tym związanych.

Lena Nowakowska,
Gabriela Podowska,
Aneta Gałęziewska.

Grupa
przedszkolna
„O”, uczniowie
klasy I

37

Wyjazd klasy III
do Samorządowego
Ośrodka Kultury

Dzieci zapoznały się z zasobami biblioteki
oraz korzystały
z rozrywek przygotowanych przez gospodarzy. Główną atrakcją była Wirtualna
Rzeczywistość. Po założeniu
specjalnych gogli mogliśmy
przenieść się do zaprzężonych
w renifery sań Świętego
Mikołaja, mknąć ponad górami i miastami
i wrzucać prezenty
do kominów.

A. Piotrkowska

Uczniowie
klasy III

38

Charytatywna akcja –
zbiórka dla Juli
Wojnar

Szkoła wraz z innymi instytucjami włączyła się do akcji
zbierania funduszy w celu

Jolanta Bogdańska,
wychowawcy klas.

Koło
wolontariatu
szkolnego,
społeczność
szkolna.
51

rehabilitacji uczennicy naszego
przedszkola.
39

Wystawa plakatów
o tematyce związanej
z prądem
elektrycznym

Lena Nowakowska

Społeczność
szkolna

40

Międzynarodowy
miesiąc bibliotek
szkolnych „Baśnie
i legendy z całego
świata”

Aneta Gałęziewska

Grupy
przedszkolne,
uczniowie
klas I - III

41

„Szkoła do Hymnu”

Akcja ogólnopolska w której uczniowie
szkoły o godz. 11.11 wspólnie poprzez
platformę
Teams odśpiewali hymn polski „Mazurek
Dąbrowskiego”

Wychowawcy
klas I - VIII

Uczniowie
klas I - VIII

42

Dzień niepodległości

11 listopada odbyła się
uroczysta Msza Święta
w intencji bohaterów narodowych, którzy
walczyli
o naszą niepodległość.

Wszyscy
nauczyciele

Społeczność
szkolna

43

Dzień postaci z bajek

Dzieci wraz z Paniami
przedszkolankami zamieniły przedszkole
w bajkową krainę
i zaprezentowały swoje piękne bajkowe
stroje.

Justyna Sarbiewska,
Aneta Gałęziewska.

Grupy
przedszkolne
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Warsztaty
psychoedukacyjne

Uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w
zajęciach nt. kryzysu, negatywnych emocji, bezsilności, osamotnienia i depresji
młodzieży. Pani psycholog
Izabela Zimnicka- Maculewicz wraz z pedagogiem
przeprowadziły warsztaty
jak w takich sytuacjach można pomóc koledze/
koleżance.

Kamila Rogowska,
Izabela Zimnicka –
Maculewicz,
psycholog
z PPP
w Nidzicy

Uczniowie klas
VII - VIII
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Tydzień edukacji
nt. praw dziecka

Uczniowie zapoznali się
z prawami zamieszczonymi
w Konwencji Praw Dziecka.
Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili dyskusję
z uczniami nt. praw
i obowiązków jakie ma każdy młody człowiek.

Lena Nowakowska,
Kamila Rogowska.

Uczniowie
szkoły
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Dzień pracownika
socjalnego

Beata Jóźwiak,
Lena Nowakowska,
Samorząd Szkolny.

Samorząd
Szkolny,
Pracownicy
Socjalni.

Uczniowie klasy 8 w ramach
zajęć z fizyki opracowali
zagadnienia związane
z elektrycznością. Na plakatach można
było przeczytać o klatce Faradaya, wpływie prądu na
organizmy żywe, czy co by się stało gdyby
zabrakło prądu.
W oddziale przedszkolnym
i w bibliotece szkolnej
na długich przerwach
nauczyciele i pracownicy
niepedagogiczni przedstawili swoją interpretację popularnych baśni i legend.
Akcja wzbudziła duże
zainteresowanie wśród
najmłodszych uczniów.

Pani Dyrektor wraz z uczniami naszej
szkoły odwiedzili GOPS w Janowcu Kościelnym i z okazji święta pracownika socjalnego złożyli życzenia dla wszystkich
pracowników tej instytucji.
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Wojewódzka
Konferencja „Szkoła
Promująca Zdrowie”

Aneta Gałęziewska,
Dorota Duchna.

Nauczyciele,
uczniowie
wszystkich klas.
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Akcja edukacji
o zdrowiu

Najmłodsze dzieci cały dzień
poświęciły edukacji nt. higieny osobistej i
zasad zdrowego
odżywiania, zostali także
zapoznani z Piramidą Zdrowego Żywienia.
Dzieci uzyskały
informację o tym jak się odpowiednio
ubierać w odniesieniu
do konkretnej pogody oraz jak ważny jest
ruch fizyczny
dla zdrowia. Przedstawiono
im zasady wizyt u lekarzy
i specjalistów.

Justyna Sarbiewska,
Aneta Gałęziewska.

Grupy
przedszkolne
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Biwak kl. III, IV i V

Piątkowe popołudnie 8 października oraz
noc z 8-9 października uczniowie klas III,
IV i V spędziły na szkolnym biwaku. Na
początek odbyły
się zajęcia projektowe klasy IV –
obserwacje pod mikroskopem. Kolejnym
punktem były podchody, które
zaprogramowała klasa V
z pomocą uczniów klasy IV pod okiem
pana Jana Piotrkowskiego. Grupę
poszukiwawczą stanowiły dzieci z klasy
III, które ze swoją wychowawczynią Anną
Piotrkowską skrupulatnie szukały znaków
zostawionych przez uciekających i zadań
do rozwiązania. Tematyka zadań dotyczyła
głównie obserwacji i elementów pogody.
Po odszukaniu i wykonaniu dziewięciu
zadań pozostało odnalezienie
ukrywających się uczniów z klas IV i V.
Po powrocie na plac szkolny przy ognisku
upiekliśmy kiełbaski i śpiewaliśmy pląsy.
Posileni wróciliśmy do szkoły, aby oddać
się kolejnym zabawom. Nie zabrakło piłki
nożnej i innych rozgrywek w sali
gimnastycznej, zabaw z chustą, zabaw
przy muzyce, itp.

A. Piotrkowska,
J. Piotrkowski.

Uczniowie
klas III - V
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Szkolenie nt.
„Odpowiedzialność
prawna osób
nieletnich
w odniesieniu do
zadań motywowanych
uprzedzeniami”

Uczniowie starszych klas (kl. V - VIII)
brali udział w szkoleniu zorganizowanym
przez
Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Komendę Wojewódzką
Policji w Olsztynie. Tematyką szkolenia
były zagadnienia
związane z obszarem
odpowiedzialności prawnej osób
niepełnoletnich, które narażone są na zagrożenie demoralizacją.

Kamila Rogowska

Uczniowie
klas V - VIII

Zeszłoroczna akcja miała
na celu rozpowszechnianie
wiedzy nt. edukacji młodzieży oraz dzieci
w sieci, projekt nosił nazwę „Pokolenie w
sieci”. Uczestnicy konferencji mogli
dowiedzieć się więcej informacji nt. zagrożeń czyhających
w Internecie, dzięki czemu
zdobytą wiedze mogli przekazać naszej
młodzieży.
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Escape Room

Uczniowie klasy VI brali udział w andrzejkowym „Escape Room”. Zabawa polegała
na rozwiązywaniu
skomplikowanych zagadek,
a także uczyła pracy w zespole
i odnajdowania się w nowej
rzeczywistości.

Lena Nowakowska

Uczniowie
szkoły
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Andrzejki

Najmłodsi przebrali się
za postaci z bajek, została
im przedstawiona bliżej kultura tego amerykańskiego święta,
a także uczniowie wraz
z Paniami przedszkolankami upiekły
smaczne halloweenowe babeczki.

Justyna Sarbiewska,
Aneta Gałęziewska,
Sylwia Krupińska.

Grupy
przedszkolne
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Integracyjna zabawa
andrzejkowa

Aby tradycji stało się zadość klasa III zorganizowała zabawę andrzejkową dla
wszystkich uczniów klas I – III. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, co czeka ich w
przyszłości: szczęście,
pieniądze, pech czy może jakaś inna niespodzianka. Oczywiście, każdy uczeń doskonale wiedział, że wróżba jest magią
i doskonałą zabawą, dlatego
należy traktować ją
z przymrużeniem oka. Całą
imprezę umilała nam wesoła muzyka, przy
której chętnie wszyscy tańczyli. Nie zabrakło
też słodkiego poczęstunku.

Wychowawcy
klas I - III

Uczniowie
klas I - III
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Wojewódzkie
Zawody
w Wielobojach
Sprawnościowych
dzieci

Uczennice naszej szkoły pod przewodnictwem Pana
Wiesława Kacner wzięły udział w zawodach wielobojowych składających się z 4
konkurencji: bieg 4x10m rzut piłką lekarską, skok obunóż, oraz skłony
w ciągu 30 sekund. Uczennice bardzo dobrze się
zaprezentowały i zajęły
zaszczytne I, II i III
miejsce.

Wiesław Kacner

Uczennice
starszych klas
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„Kartka na Święta”

Uczniowie naszej szkoły
wykonali własnoręczni
ozdobione kartki świąteczne
z życzeniami, które były
wręczane wszystkim
przyjaciołom i sympatykom szkoły.

Lena Nowakowska,
Samorząd Szkolny.

Uczniowie
szkoły
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„Taniec Aniołków”

Przedszkolaczki zaprezentowały piękny taniec aniołków w SOK
w Janowcu Kościelnym dla Pań z Klubu
Seniora +

Mirosława
Szczepkowska,
Aneta Gałęziewska,
Justyna Sarbiewska,

Uczestnicy
Klubu Seniora +
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„Razem na Święta”

Aneta Gałęziewska,
Justyna Sarbiewska.

Grupy
przedszkolne

Akcja Ministerstwa Edukacji
i Nauki w której nasze przedszkolaczki
brały czynny udział - wykonały ozdoby
świąteczne
celem przekazania
i obdarowania swoich
najbliższych.
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Jasełka szkolne

Uczniowie klasy VI z udziałem uczniów z
klasy II i III
przygotowały wraz z Panią
katechetką Jasełka
pt. „Wigilia sieroty”.

Jolanta Bogdańska

Społeczność
szkolna
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3. MIESZKAŃCY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY.
Gminę Janowiec Kościelny w 2021 roku wg danych urzędu gminy zamieszkiwało 3159 osób.
W strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga mężczyzn 1602 (50.71%) nad
kobietami 1557 (49.29%). Analizując dane z roku 2020, można dostrzec spadek liczby mieszkańców
gminy Janowiec Kościelny o ok. 1.96 %.
Liczba mieszkańców gminy Janowiec Kościelny na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła: 3159 osób,
w tym:
•

kobiety - 1557 (49.29%)

•

mężczyźni - 1602 (50.71%)

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców wynosiła:
•

wiek przedprodukcyjnym (w umownym przedziale 0-19) - 707

» kobiety - 360
» mężczyźni - 347
•

wiek produkcyjny (w umownym przedziale: 19-59 lat w przypadku kobiet i 19-64
w przypadku mężczyzn) -1869

» kobiety - 822
» mężczyźni - 1047
•

wiek poprodukcyjny: 583

» kobiety - 375
» mężczyźni – 208
Wykres nr 9. Liczba ludności w gminie Janowiec Kościelnym - produktywność

19%

22%

wiek
poprodukcyjny
wiek produkcyjny

59%

wiek
przedprodukcyjny
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W roku 2021 w ewidencji ludności odnotowano:
•

wymeldowania : 113

•

zameldowania: 47

•

zgony: 46

•

urodzenia: 24

•

23 zawartych związków małżeńskich (11 małżeństw zarejestrowano w USC Janowiec
Kościelny)

•

3 rozwody

W 2021 r. Urząd Stanu Cywilnego Janowiec Kościelny zarejestrował:
•

urodzenia: 1 - (1 akt transkrybowany)

•

małżeństwa: 11 (w tym 3 małżeństwa cywilne)

•

zgony: 21

Wyborcy (stan wg. meldunku za IV kwartał na dzień 31.12.2021 r.):
liczba wyborców ogółem:2522
•

osoby wpisane z urzędu: 2460

•

wyborcy wpisani na wniosek: 62

Tabela nr 11. Liczba ludności na przestrzeni analizowanych lat (na dzień 31 grudnia).
Liczba mieszkańców ogółem
w tym:
- kobiety
- mężczyźni
Liczba zgonów
Liczba narodzin
Liczba zawartych związków małżeńskich
Liczba rozwodów

2017
3279

2018
3266

2019
3241

2020
3221

2021
3159

1611
1668
45
40
20
3

1618
1648
51
43
15
5

1601
1640
26
37
14
9

1590
1631
34
30
11
6

1557
1602
46
24
23
3
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4.1. Wodociągi i kanalizacja
Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wykonuje samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu
Kościelnym, który świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy Janowiec Kościelny wykorzystując urządzenia będące własnością Gminy, a które są w zarządzie Zakładu.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym został utworzony uchwałą Rady Gminy
Nr XXVI/145/97 14 listopada 1997 roku w sprawie utworzenia zakładu gospodarki komunalnej.
Jednostka jest samorządowym zakładem budżetowym, a podstawą gospodarki finansowej jest roczny
plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony przez Kierownika, stanowiący załącznik
do uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny. Jednostka prowadzi rachunkowość
i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład działa
na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie.
Przedmiotem działania Zakładu jest wykonanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności:
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodociągowych.
2. Zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych.
3. Świadczenie usług w zakresie odbioru ze zbiorników na ścieki bytowe.
4. Administrowanie posiadanymi zasobami budynków mieszkalnych.
5. Wykonywanie napraw, konserwację i remont lokali mieszkalnych.
6. Utrzymanie porządku i czystości na placach i terenach gminnych.
7. Dostawa energii cieplnej z kotłowni lokalnej - ekologicznej.
Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Janowiec Kościelny.
Na podstawie art.16 ust.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, dostawca wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym, dostarcza wodę
i odbiera ścieki, działa na podstawie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych.
Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność
dostawcy polegająca na pobieraniu uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków.
Zaopatrzenie w wodę odbywa się z 6 SUW znajdujących się w miejscowościach: Kuce Iwanach,
Bielawach, Safronka, Powierż, Napierki i 1 hydroforni w miejscowości Jabłonowo, gdzie woda
dostarczana jest w stanie pierwotnym (bez uzdatniania). Zakład dostarcza wodę do 90% terenu gminy
za pomocą sieci wodociągowej o długości 87,5 km.
Odbiór ścieków dobywa się za pomocą dwóch biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuce i Safronka. Na terenie oczyszczalni w Kucach istnieje punkt zlewny ścieków
dowożonych, odbieranych od mieszkańców nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnej.
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Oczyszczalnia ścieków w Kucach odbiera ścieki za pomocą sieci kanalizacji grawitacyjnej
i tłocznej, na której znajdują się 2 przepompowanie ścieków w miejscowości Janowiec Kościelny
i 1 przepompowni Kuce. Oczyszczalnia ścieków w Safronce odbiera ścieki z miejscowości
Safronka za pomocą sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z 1 przepompownią. Łączna
długość sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Janowiec Kościelny wynosi 10,1 km. Oczyszczone
ścieki z oczyszczalni w Kucach i Safronce odprowadzane są na podstawie decyzji o pozwoleniach
wodnoprawnych do rowów.
W 2021 r. nie prowadzono inwestycji prowadzonych na sieciach i urządzeniach wodno - kanalizacyjnych a jedynie wykonywano bieżące remonty i konserwacja, tych urządzeń, w tym wykonano
prace remontowe instalacji technologicznej w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iwany
na kwotę 27 060,00 zł. Ponadto wykonywano prace modernizacyjne sieci wodociągowych, których
celem było uzyskanie ciągłej dostawy wody mieszkańcom, nawet w sytuacji pojawiających
się awarii, których łączna wartość wyniosła 29 394,42 zł.
W roku 2021 Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym zakupił i wymienił opony
w ciągniku Zetor i beczce asenizacyjnej w których koszt wyniósł – 12 839,10 zł

4.2. Dostarczanie ciepła
Na terenie Gminy Janowiec Kościelny znajduje się ekologiczny węzeł ciepłowniczy opalany
drewnem kawałkowym, który dostarcza ciepło do obiektów komunalnych na terenie Gminy
Janowca Kościelnego tj. budynki: Urząd Gminy, Dom Strażaka, kompleks szkolny, Ośrodek
Zdrowia, kompleks sportowy Orlik oraz budynków Banku Spółdzielczego, Poczty Polskiej
i Telekomunikacji.

4.3. Utrzymanie terenów zielonych
Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się utrzymaniem terenów zielonych wykonując, koszenie,
pielęgnację, wycinanie zakrzaczeń, sprzątanie, utrzymaniem chodników i koszeniem poboczy dróg
gminnych oraz koszeniem na terenie przystanków gminnych, utrzymanie stadionu gminnego,
utrzymanie i odśnieżanie „Orlika. Łączny obszar objęty utrzymaniem wynosi – 40 000 m².

4.4. Telekomunikacja
Dostęp do sieci telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz Internetu obejmuje całą
powierzchnię gminy Janowiec Kościelny.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków europejskich
został wybudowany w miejscowości Janowiec Kościelny punkt węzłowy szerokopasmowego
internetu światłowodowego. Od punktu tego rozprowadzona będzie docelowo sieć na terenie całej
gminy. Obecnie sieć zasila Szkoły na terenie naszej Gminy.
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4.5 Obiekty rekreacyjne
Na terenie Gminy Janowiec Kościelny funkcjonuje 9 świetlic wiejskich, w miejscowościach:
Stare Połcie, Nowa Wieś Dmochy, Smolany-Żardawy, Szczepkowo Borowe, Zaborowo, Bielawy,
Nowa Wieś Wielka, Safronka oraz Janowiec Kościelny.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie znajdowało się 16 placów zabaw/terenów
rekreacyjnych, w miejscowościach: Napierki, Powierż, Safronka, Zabłocie Kanigowskie, Janowiec
Kościelny, Kuce, Górowo-Trząski, Nowa Wieś Dmochy, Połcie Młode, Smolany-Żardawy,
Szczepkowo Borowe, Szczepkowo-Skrody, Szczepkowo Zalesie, Zaborowo, Waśniewo-Grabowo,
Jabłonowo-Maćkowięta.
Ponadto w miejscowości Janowiec Kościelny istnieją dwie siłownie zewnętrzne oraz
kompleks sportowy Orlik. W miejscowości Kuce znajduje się stadion gminny wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym, gdzie organizowane są imprezy plenerowe na szczeblu gminnym. W Kucach
znajduje się także „Sołeckie centrum integracji”, które spełnia funkcję miejsca spotkań i aktywizacji
mieszkańców sołectwa.
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5. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU KOŚCIELNYM
5.1.Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:
1. pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Ośrodek
wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału
na następujący typ zadań:
a. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
b. zadania własne gminy,
c. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
3. dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
4. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
5. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów,
6. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów,
7. przyznania Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru
wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny,
8. stypendia i zasiłki szkolne zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
9. świadczenia wychowawcze, które są realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci,
10. ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.,
11. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadania w tym zakresie były realizowane
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,
12. wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
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13. ustawy z dnia 19 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
15. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy,
16. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5.2. Realizacja budżetu
Zadania realizowane bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po stronie wydatków
stanowiły kwotę 7 097 868,22 zł. Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych zadań, ich form
i wysokości przeznaczonych na nie środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji
celowej z budżetu państwa, przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela nr 12. Szczegółowe zestawienie wydatków GOPS
Lp.
1

Rodzaj wydatku
Razem zadania własne gminy (suma poz. 2-11)
w tym dotacja:

Wydatki w zł i gr
1 056 314,83
314 033,33

2

Dodatki mieszkaniowe

3

Zasiłki i pomoc w naturze

120 268,38

w tym dotacja

88 877,99

Zasiłki stałe

39 576,60

dotacja 100%

39 576,60

5

Domy Pomocy Społecznej

94 638,13

6

Usługi opiekuńcze

19 758,55

w tym dotacja

8 568,00

Program „Posiłek w szkole i w domu”

70 000,00

w tym dotacja

56 000,00

Utrzymanie Ośrodka ( w tym Klub Senior+)

580 584,10

w tym dotacja

117 496,42

4

7

8

9

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

0,00

3 514,32

dotacja 100%
10 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

11 809,38

11 Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

116 165,37

w tym dotacja
12 Razem zadania zlecone gminy (suma pozycji poz. 13-19)
dotacja 100%
13 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekuna (z kosztami

5 903 670,10
5 903 670,10
2 452 568,86

obsługi) pielęgnacyjne i alimentacyjne
14 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych

38 511,50
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15 Świadczenie wychowawcze razem z kosztami obsługi
16 Świadczenia „Dobry Start”
17 Dodatki energetyczne

3 411 610,74
716,00 zł
0,00 zł

18 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

150,00 zł

19 Karta Dużej Rodziny

113,00 zł

20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (suma poz. 21 - 24)
w tym dotacja:

137 883,29
131 241,00

21 Prace społecznie-użyteczne

3 867,28

22 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)

48 016,00

w tym dotacja:
23 Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub

45 241,00
59 000,01

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
24 Pomoc finansowa na zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej

27 000,00

w tym dotacja 100%
25 Wydatki razem (suma poz. 1+12+20)
w tym dotacja:

7 097 868,22
6 348 944,43

Łączne wydatki na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku
wyniosły 7 097 868,22 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2020 o kwotę 54 653,22 zł. Warto
podkreślić, iż większość zadań była finansowana lub współfinansowana dzięki dotacjom celowym
przekazywanym z budżetu państwa. Udział środków gminnych w ogólnych kosztach realizowanych zadań wyniósł 748 923,78 zł (tj. 10,55 % wydatków ogółem).

5.3. Realizacja zadań
5.3.1 System pomocy społecznej
W 2021 roku pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, świadczeń niepieniężnych
(posiłek w szkole), usług oraz pracy socjalnej objęto łącznie 98 rodzin. Pomoc społeczna kierowana
jest do osób i rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Najczęstszym powodem korzystania
z pomocy społecznej w roku 2021 było: długotrwała choroba oraz niepełnosprawność. Kolejnymi
najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: bezrobocie, potrzeby
ochrony macierzyństwa oraz wielodzietność.
Tabela 13 przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, które określone
są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą współwystępować
ze sobą, wobec tego nie sumują się.
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Tabela nr 13. Powody przyznania pomocy społecznej.
LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

OGÓŁEM

RODZINACH

UBÓSTWO

1

9

15

SIEROCTWO

2

0

0

BEZDOMNOŚĆ

3

0

0

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

4

15

91

5

15

91

BEZROBOCIE

6

17

55

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

7

21

64

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8

39

129

9

7

32

10

5

19

11

2

18

PRZEMOC W RODZINIE

12

0

0

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI

13

0

0

ALKOHOLIZM

14

2

8

NARKOMANIA

15

0

0

16

0

0

17

0

0

ZDARZENIE LOSOWE

18

11

22

SYTUACJA KRYZYSOWA

19

1

4

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

20

0

0

W TYM:
WIELODZIETNOŚĆ

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH
I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM
W TYM:
RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA
PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY
STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 631 decyzji administracyjnych, kończących postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje
się przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej procedurę. Świadczenia przyznawane są w formie
pieniężnej lub niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego, prowadzonego w przypadku pomocy społecznej w formie wywiadu środowiskowego.
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Tabela nr 14. Ilość wydanych decyzji administracyjnych w 2021 roku w ramach systemu pomocy społecznej
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

Ogólna liczba wydanych decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, w

1.

tym:

631

1.1. decyzje przyznające

380

1.2. decyzje odmowne

10

1.3. inne

241

Liczba decyzji ostatecznych wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w

2.

tym

1

2.1. pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego

0

2.2. zmieniających decyzję organu właściwego

1

2.3.

uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego
rozpatrzenia

0

5.3.2 Praca socjalna
Pomoc w formie pracy socjalnej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
i nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu.
Pracownicy socjalni podejmują działalność skierowaną na pomoc osobom oraz rodzinom w odbudowie, umacnianiu oraz kształtowaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Działalność
ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości
poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności.
Mając na uwadze podniesienie jakości świadczonych usług, pracownicy socjalni rozwijają
realizowane już metody pracy oraz podejmują nowe zadania tj.:
•

współpracę ze specjalistami w szczególności psychologami, konsultantami do spraw
uzależnień, przemocy w rodzinie, zaburzeń psychicznych, koordynatorami rodzinnej pieczy
zastępczej w celu realizacji długofalowego planu pomocy,

•

współpracę z Policją, w ramach której odbywają się cykliczne spotkania Grup Roboczych
w związku z realizacją procedury „ Niebieskie Karty”, mające na celu wymianę informacji,
ustalenie wspólnych działań na rzecz środowisk zagrożonych przemocą oraz działania mające
charakter interwencyjny,

•

współpracę

z

przedstawicielami

szkół,

poradni

psychologiczno-

pedagogicznych

nakierowaną na zaspokojenie potrzeb dzieci,
•

udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej

•

współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej,

•

utrzymanie stałej współpracy z przychodniami, szpitalami, mające na celu zaspokojenie
potrzeb klientów i udzielenie odpowiedniego wsparcia,
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•

prowadzenie postępowań alimentacyjnych z krewnymi w linii prostej osób umieszczonych
w Domach Pomocy Społecznej,

•

przeprowadzanie wywiadów w związku z ubieganiem się o świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy,

•

rozpoznawane sytuacji rodzin pod kątem występowania problemu uzależnienia od alkoholu
oraz obejmowanie pomocą w formie pracy socjalnej z równoczesnym zgłaszaniem
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

•

udział pracownika socjalnego w posiedzeniu dot. oceny sytuacji dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej, o którym mowa w art.130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

•

podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
osobom zależnym.

Rok 2021 był kontynuacją działań pomocowych związanych ze wsparciem potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem pandemią, które polegały na informowaniu osób i rodzin objętych
kwarantanną o możliwości skorzystania z pomocy społecznej, o zasadach funkcjonowania instytucji
samorządowych, w tym ośrodków pomocy społecznej, w czasie pandemii, udzielaniu wsparcia
emocjonalnego, udzielania poradnictwa na temat możliwości skorzystania z innych form pomocy
dostępnych poza systemem pomocy społecznej.

5.3.3 Domy Pomocy Społecznej
Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Osobie wymagającej
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby luz niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą
o pomocy6 społecznej koszty pobytu w domu pomocy społecznej pokrywa mieszkaniec domu
w wysokości 70% swojego dochodu. Pozostałą kwotę do wysokości całkowitych kosztów utrzymania
w placówce dopłaca rodzina i gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w domu pomocy
społecznej. W roku 2021 w domach pomocy społecznej przebywało 3 mieszkańców gminy Janowiec
Kościelny. Łączny koszt poniesiony przez gminę z tytułu opłaty za pobyt mieszkańców w Domu
wyniósł 94 638,13 zł.

5.3.4 Udzielenie schronienia
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia
następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla bezdomnych
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albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku zawarł umowę z Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar – Kot” z siedzibą
Ożarów Mazowiecki na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków
socjalnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych
spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności. Koszt dobowego
pobytu 1 osoby bezdomnej wynosił 45 zł, w przypadku, gdy osoba bezdomna musiała odbyć
kwarantannę z powodu Covid-19 stawka dzienne wynosiła 50 zł. Gmina pokrywa koszt pobytu osób
skierowanych wyłącznie za czas rzeczywistego przebywania w schronisku. W 2021r. nikt
z mieszkańców gminy nie korzystał z tej formy wsparcia.

5.3.5 Program „OPIEKA 75+ - edycja 2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało Program „Opieka 75+” i ogłosiło edycję
w/w programu na rok 2021 w celu zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 75 lat i więcej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do w/w programu i zgodnie z umową
Nr PS-I.946.22.28.2021 zawartą pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Janowiec
Kościelny realizował zadanie publiczne: Program „Opieka75+”. Zadanie polegało na dofinansowaniu w 2021 roku świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w art 17
ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Wsparcia finansowego dla gmin
w ramach Programu „Opieka75+” udziela się na podstawie art. 115 ust.1 tej ustawy, przy czym
wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację Programu otrzymał dotację celową w wysokości
14.112 zł . Pomocą w ramach programu objęto 1 osobę. Ze względu na zgon osoby zrealizowano
306 godzin usług opiekuńczych. W związku z zaistniałą sytuacją dotacja celowa została zmniejszona
do kwoty 8 568 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 17 211,15zł.

5.3.6 Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku mają prawo, oprócz ubezpieczonych, inne osoby
posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W tym
przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja wójta ( burmistrza,
prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Wydanie
przedmiotowej decyzji poprzedza postępowanie analogiczne, jak w przypadku przyznania świadczeń
z pomocy społecznej, a więc niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
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przez pracownika socjalnego. W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi
ustawowe i czy możliwe jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych. W 2021 roku prowadzonych było 5 postępowań, w tym 2 wszczęte na wniosek zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych. We wszystkich przypadkach
postępowanie zakończono wydaniem decyzji pozytywnej. Na realizację zadania Ośrodek otrzymał
dotację celową w kwocie 150 zł.

5.3.7 Klub Senior+
Klub Senior + w Janowcu Kościelnym funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 34 Rady Ministrów
z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior +” na lata 20152020. Klub działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
oraz Uchwałą Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020r. ws. utworzenia na terenie Gminy Janowiec Kościelny ośrodka wsparcia dziennego „Klub Senior+” oraz
wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych
do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania wolnego czasu przez seniorów.
W okresie od lipca 2021r. do grudnia 2021r. klub był czynny minimum 2 razy w tygodniu, tj. w każdy
poniedziałek i czwartek po 5 godzin dziennie. Zajęcia odbywały się według przygotowanych miesięcznych planów pracy. Uczestnikami klubu było 12 osób. Zajęcia w klubie z uwagi na zagrożenie
epidemiologiczne COVID – 19 były prowadzone przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W ramach działalności Klubu realizowane były zajęcia i aktywności organizowane przez opiekuna
Klubu. Oferta klubu obejmowała m. in. zajęcia ruchowe (w tym spacery po okolicy i nordic walking),
warsztaty tworzenia świec, kulinarne, warsztaty wypiekania pierników, warsztaty kreatywności –
prowadzone przez GRUPĘ SNIPER Z Olsztyna oraz wyjazd do Olsztyna podczas, którego była
możliwość udziału w warsztatach tkackich na olsztyńskim zamku oraz obejrzenie seansu w Planetarium. W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie odbyły się warsztaty pt.” Kolory
na talerzu”, prowadzone przez kucharza Radio Olsztyn. Dodatkowo zorganizowano warsztaty
pt. „Zagrożenia konsumenckie”, które poprowadził trener z Fundacji VERIDA w Olsztynie.
Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy seniorom na temat istniejących zagrożeń,
aby mogli świadomie i rozważnie reagować na sytuacje niebezpieczne. Klub Seniora w okresie Świąt
Bożego Narodzenia zorganizował spotkanie mikołajkowe, które odbyło się w świątecznej
atmosferze. Honorowym gościem była wizyta św. Mikołaja, który obdarował uczestniczki słodkimi
upominkami.
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Nasi Seniorzy uczestniczyli w zorganizowanych dwóch wycieczkach. Pierwsza z nich miała miejsce
w autokarowej pielgrzymce do Mławy (autokar użyczony dzięki uprzejmości Pana Wójta Piotra Rakoczego). Wspólnie adorowaliśmy przy Najświętszym Sakramencie w perygnującej po całym
świecie Monstrancji „Królowej Pokoju” z Medjugorje.
W dniu 4 listopada 2021r. udaliśmy się z wycieczka do Olsztyna. Pierwszym punktem wyjazdu była
wizyta w Planetarium i seans pod tytułem „ Dobór naturalny”. Podczas projekcji przenieśliśmy się
w czasie do XIX-wiecznej Anglii, gdzie poznaliśmy Karola Darwina – przyrodnika i twórcę ewolucji.
Wraz z nim, na żaglowcu wyruszyliśmy w podróż ku wybrzeżom Ameryki Południowej odkrywając
niezwykłe gatunki zwierząt i skamieniałości dawnych organizmów. Kolejnym punktem wycieczki
był przejazd do Zamku Kapituły Warmińskiej. Tam w muzeum Warmii i Mazur zwiedzając komnaty
zamku poznaliśmy jego historię, rzeźbę gotycką, malarstwo religijne, a także życie Mikołaja Kopernika. W piwnicach zamku wzięliśmy udział w warsztatach tkackich. Nauczyliśmy się tkania
na krosnach. Każdy samodzielni wykonał ozdobną bransoletkę z kolorowych włóczek.
Zwieńczeniem całej wycieczki była wspólna kawa i słodki deser w restauracji na Starym Mieście.
Podczas wyjazdu towarzyszyła nam Przewodnicząca Rady Gminy. Mimo deszczowej pogody
panowała wspaniała atmosfera, nie zabrakło nam poczucia humoru i doskonałego nastroju.
Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nidzicy przejazd z Janowca Kościelnego do Olsztyna odbył
się bezkosztowo.

5.3.8 Moduł IV Programu „ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU
ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”
W dniu 29 listopada 2021r. w Olsztynie została podpisana umowa nr POS/000025/14/D w sprawie
przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
a Gminą Janowiec Kościelny. Realizatorem wsparcia był m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowcu Kościelnym. Całkowita kwota zadania wyniosła 68 000,00 zł (OPS wnioskował w ramach
swojego zadania o kwotę 56 000,00 zł). W ramach modułu IV w/w programu 100 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Janowiec Kościelny, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności
zgodnym z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, uzyskało wsparcie. Do osób tych trafiły paczki żywnościowe (jedna paczka 350,00 zł)
oraz środki ochrony osobistej. Dla potrzeb klientów Ośrodka dokonano zakupu zintegrowanej stacji
do dezynfekcji.
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5.3.9 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2020
W dniu 7 czerwca 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym zawarł
umowę nr 67/POPŻ.2020 na realizację zdań z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych
dla osób najbardziej potrzebujących. W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie otrzymaliśmy produkty żywnościowe, które zostały przekazane dla 21 rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej.

5.3.10 Zasiłki i pomoc w naturze
Na realizację zadań poniesiono wydatki:
•

zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny, zasiłek celowy
na zakup posiłku lub żywności) – 36 rodzin na kwotę 58 880,00 zł.

•

zasiłek stały – 6 osób na kwotę 39 577,00 zł, w tym:
* przyznany dla osoby samotnie gospodarujące - 5 osób na kwotę 28 523,00zł
* pozostającej w rodzinie - 2 osoby na kwotę 11 054,00 zł

•

zasiłek okresowy – 29 rodzin na kwotę 88 878,00 zł, w tym dotacja 38 400,00 zł na pomoc
finansową dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego z przeznaczeniem
na tzw. pomoc „doraźną”.

•

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego –
11 rodzin na kwotę 24 100,00 zł,

•

zasiłki celowe (100% dotacja celowa na zadanie własne gminy) w kwocie 27 000,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc materialną osobom poszkodowanym

W 2021 roku opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających zasiłek stały
(71 świadczeń). Wydatkowano kwotę w wysokości 3 514,32zł.
5.3.11 Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze są zadaniami gminy o charakterze obowiązkowym. Przyznawane są osobom,
które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej zleconej przez
lekarza czy zapewnienia kontaktu z otoczeniem. W 2021 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba. Koszt świadczenia usług stanowił kwotę 2547,40 zł.

5.3.12 Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”
Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 70 000,00 zł. W ramach programu
pomocą objęto 148 osób, w tym dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 24 osób;
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uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 62 osoby, pozostałe osoby – 62.
Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: dotacja celowa z budżetu
państwa – 56 000,00 zł oraz środki własne– 14 000,00 zł.

5.3.13 Prace społecznie użyteczne
Wydatki na realizację tego zadania stanowiły kwotę 3 867,28 zł. Zadanie dotyczy aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne
były wykonywane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Nidzickim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Gminą Janowiec Kościelny reprezentowaną
przez Wójta Gminy.
Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Janowiec Kościelny należała: organizacja prac,
obsługa administracyjna i finansowo-księgowa. Koszty prac społecznie użytecznych zgodnie
z zawartym porozumieniem podlegały w 60 % refundacji z PUP (kwota refundacji –2 125,80 zł).
Osoby skierowane na prace społecznie użyteczne wykonywały prace porządkowe na terenie sołectw
i szkół.
Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym, które znajdują
się w trudnej sytuacji materialnej świadczenia za pracę wykonywanej na rzecz społeczności lokalnej.
Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.

5.3.14 Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zadaniem Ośrodka jest
udzielanie pomocy materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji w formie
stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.Jest to pomoc dla dzieci i młodzieży uczącej
się i stanowi istotną formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższym poziomie
edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechnienie
wykształcenia średniego. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 2021 r. wypłacono stypendium szkolne w kwocie 48.016,00 zł
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowiec Kościelny w tym zasiłek szkolny w kwocie
3100,00 zł .
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5.3.15 Projekty unijne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w 2021r. realizował w partnerstwie
projekty unijne, których głównych celem było podniesienie poziomu aktywności społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczeniobiorców pomocy społecznej:
1. projekt „Obudź swoją aktywność”, który był realizowany w partnerstwie z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym w Olsztynie. Uczestnikami projektu było 14 osób;
2. projekt „Czas na aktywność”, który był realizowany w partnerstwie z firmą Biznes-Edukacja
w Olsztynie. Uczestnikami projektu było 20 osób.
W ramach projektów zaplanowane zostało wsparcie w następującym zakresie:
•

diagnozy społeczno-psychologiczne poprzez indywidualne spotkania z psychologiem,
coachem oraz doradcą zawodowym w celu opracowania indywidualnej ścieżki wsparcia,

•

spotkania ze specjalistą pośrednictwa pracy,

•

warsztaty: radzenia sobie ze stresem, twórczej adaptacji ekspresji z elementami dramy,
aktywnego poszukiwania pracy, rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”, „Siła bez
agresji”, „Na fali z innymi”,

•

treningi: twórczej adaptacji z elementami survivalu, „Być tu i teraz” z elementami treningu
poznawczego,

•

szkolenia zawodowe: ogrodniczy, pracownik porządkowy, pracownik biurowy z elementami
obsługi komputera, pracownik porządkowy z elementami pielęgnacji terenów zielonych, kurs
prawa jazdy kat. B,

•

staże zawodowe na lokalnym rynku pracy.

W/w projekty były realizowane w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00.
Włączenie społeczne. Numer i nazwa Działania: RPWM.1101.00 „Aktywne włączenie, w tym
z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Priorytetu
Inwestycyjnego: 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

5.3.16 Wspieranie rodziny
RODZINY ZASTĘPCZE
Od 2012 roku gmina realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym
opieki rodziców, w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 przedmiotowej ustawy.
Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (przed umieszczeniem
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go po raz pierwszy w pieczy zastępczej) wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu
m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach
zastępczych. Obowiązek dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2012 r.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina
ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
W 2021 roku gmina Janowiec Kościelny w związku z realizacją powyższego zadania współfinansowała pobyt dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej. Poniesione wydatki
przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 15. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
L.p

Rodzaj pieczy zastępczej

Liczba dzieci

1

rodzinna (rodzinny dom dziecka)

11

2

instytucjonalna (dom dla dzieci i młodzieży)

2

3

wydatki poniesione przez gminę

96 155,77

5.3.17 Dodatki mieszkaniowe i zryczałtowany dodatek energetyczny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy w zakresie przyznawania
dodatków mieszkaniowych oraz zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych.
Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych reguluje ustawa z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. W 2021 roku nie wypłacono w/w świadczeń.

5.3.18 Świadczenia rodzinne
W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych (t.j. DzU z 2020 roku poz. 111 ze zm.) w 2021 roku wypłacono osobom
uprawnionym kwotę 2 3333060,73 zł (do tej kwoty doliczyć należy wydatki na obsługę świadczeń
rodzinnych w kwocie 47551,00 zł, wydatki na obsługę świadczeń rodzicielskich- 120,00 zł).
Świadczenia rodzinne w 2021 roku pobierały 234 rodzin, wydano 319 decyzji administracyjnych
w tym zakresie.
Szczegółowe kwestie związane z realizacją tego zadania przedstawiają tabele 16-18
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Tabela nr 16. Rodzaje świadczeń oraz wysokość i przekazanych środków dla osób uprawnionych
w tym "złotówka

liczba

w tym "złotówka

za złotówkę"

świadczeń

za złotówkę"

381 237,84

231 44,84

3 347

301

76 771,72

2 531,72

833

51

259 938,99

16 720,99

2 159

196

43 447,13

3 892,13

347

54

1 080,00

0,00

8

0

211 478,00

15 558,00

2 276

6

6 000,00

0,00

6

0

16 813,00

0,00

43

0

26 262,30

4 067,30

139

24

2.3.1. - art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy1)

18 156,30

4 067,30

97

24

2.3.2. - art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy1)

8 106,00

0,00

42

0

0,00

0

0

0,00

0

0

17 914,24

11 74,24

178

20

2.4.1. - do 5. roku życia

3 373,89

493,89

43

11

2.4.2. - powyżej 5. roku życia

14 540,35

680,35

135

9

17 388,48

1 060,48

359

194

43 972,88

3 169,87

643

78

6 808,84

2 062,84

70

28

37 164,02

1 107,03

573

50

83 127,11

6 086,11

908

96

592 715,84

15558

5623

412

233 323,00

0,00

1 081

X

4.1. - art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy1)

45 326,00

0,00

222

X

4.2. - art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy1)

62 162,00

0,00

281

X

4.3. - art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy1)

0,00

0,00

0

X

125 835,00

0,00

617

X

105 0267,00

0,00

251

X

Lp.
1

Wyszczególnienie
Zasiłek rodzinny, z tego na dziecko w wieku:

1.1. - do ukończenia 5. roku życia
1.2.
1.3.
1.4.
2.

- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku
życia
- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku
życia
- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku
życia
Dodatki do zasiłku rodzinnego, z tego z
tytułu:

2.1. - urodzenia dziecka
2.2.
2.3.

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka, z tego, do
którego prawo ustalono na podstawie:

2.3.3. - art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy1
2.3.4. - art. 11a ust. 2 ustawy1)
2.4.

- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, z tego w wieku:

2.5. - rozpoczęcia roku szkolnego
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
3.
4.

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, z tego w związku z:
- zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła
- dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła
- wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
rodzinnego (wiersz 1 + wiersz 2)
Zasiłek pielęgnacyjny, z tego, do którego
prawo ustalono na podstawie:

4.4. - art. 16 ust. 3 ustawy1)
5.

Świadczenie pielęgnacyjne, z tego, do którego

Wydatek ogółem

** Nieprawidłowe
wyrażenie **
** Nieprawidłowe
wyrażenie **
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prawo ustalono na podstawie:
5.1. - art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy1)

492 747,00

0,00

233

X

5.2. - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy1)

0,00

0,00

0

X

5.3. - art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy1)

0,00

0,00

0

X

5.4. - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy1)

557 520,00

0,00

288

X

69 484,00

0,00

113

X

1 353 074,00

0,00

1 733

X

1945789,84

0,00

6 643

X

12 000,00

0,00

12

X

91 627,00

0,00

98

X

6.
7.
8.
9.

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5
+ wiersz 6)
Razem (wiersz 3 + wiersz 7)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka

10.

Świadczenie rodzicielskie

11.

Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)

2049416,84

6 753

Tabela nr 17. Wydatki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz liczba składek
Lp.

Kwota składek w zł.

Liczba świadczeń

218 225,77

538

197 568,53

416

192 106,53

361

5 462

55

20 657,24

122

20 657,24

122

0

0

38 288,3

280

2.1. - świadczenie pielęgnacyjne

33 373,91

191

2.2. - specjalny zasiłek opiekuńczy

4 914,39

89

256514,07

X

1.

Wyszczególnienie
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za
osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:

1.1. - świadczenie pielęgnacyjne, z tego:
1.1.1.
1.1.2.

- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych
- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników

1.2. - specjalny zasiłek opiekuńczy, z tego:
1.2.1.
1.2.2.
2.

3.

- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych
- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia opiekuńcze, z tego:

Razem (wiersz 1 + wiersz 2)
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Tabela nr 18. Liczba wydanych decyzji administracyjnych
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1

W sprawie przyznania lub zmiany świadczenia, w tym dotycząca:

224

1.1.

Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

157

1.2.

Zasiłków pielęgnacyjnych

26

1.3.

Świadczeń pielęgnacyjnych

11

1.4.

Specjalnego zasiłku opiekuńczego

14

1.5.

Jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

12

1.6.

Świadczenia rodzicielskiego

4

2

W sprawie odmowy świadczeń rodzinnych, w tym dotycząca:

24

2.1.

Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

12

2.2.

Zasiłków pielęgnacyjnych

0

2.3.

Świadczeń pielęgnacyjnych

12

2.4.

Specjalnego zasiłku opiekuńczego

0

2.5.

Jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

0

2.6.

Świadczenia rodzicielskiego

0

3.

Żądania zwrotu świadczeń rodzinnych, w tym dotycząca:

22

3.1.

Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

19

3.2.

Zasiłków pielęgnacyjnych

2

3.3.

Świadczeń pielęgnacyjnych

1

3.4.

Specjalnego zasiłku opiekuńczego

5

3.5.

Jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

0

3.6.

Świadczenia rodzicielskiego

0

4

Decyzje uchylające świadczenie, w tym dotycząca:

49

4.1.

Zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

22

4.2.

Zasiłków pielęgnacyjnych

8

4.3.

Świadczeń pielęgnacyjnych

8

4.4.

Specjalnego zasiłku opiekuńczego

11

4.5.

Jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka

0

4.6.

Świadczenia rodzicielskiego

0

5

Razem (w.1 + w.2 + w.3 + w.4)

319

5.3.19 Zasiłki dla opiekunów
W ramach realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. DzU z 2020 roku, poz.1297 ) w roku 2021 wypłacono 16 świadczeń na kwotę 9920,00 zł
(do tej kwoty doliczyć należy wydatki na obsługę zasiłków dla opiekunów w kwocie 9167,00 zł).
Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem przedstawiają tabele 19 i 20.
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Tabela nr 19. Wydatki na zasiłki dla opiekunów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba zasiłków
L.p.

Wyszczególnienie

1.

Zasiłek dla opiekuna

Wydatki narastająco od początku

Liczba zasiłków narastająco od

roku w zł

początku roku

9920

16

Za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów w przypadkach przewidzianych ustawą zostały opłacone
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Tabela nr 20. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba składek
L.p.

1.
1.1.
1.2.
2.

Wyszczególnienie
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:
- opłacane na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych
- opłacane na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

3

Razem (w.1+w.2)

Wydatki narastająco
od początku roku w zł

Liczba składek
narastająco
od początku roku

3071

18

3701

18

0

0

223

4

3294

22

5.3.20 Fundusz alimentacyjny
W ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (t.j. DzU z 2021 roku poz. 877 ze zm.) w 2021 roku wypłacono
świadczeń na łączną kwotę 106 516,97 zł (do tej kwoty doliczyć należy wydatki na obsługę świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 21117,00 zł i wydatki na obsługę podejmowanych działań
wobec dłużników alimentacyjnych – 8312,00 zł).
Szczegółowe kwestie związane z tym zadanie przedstawiają tabele 21-23
Tabela nr 21. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa oraz liczba
wypłaconych świadczeń
Lp.

1.
1.1.

Wyszczególnienie

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
z tego na osobę uprawnioną w wieku:
- 0 - 17 lat

Kwoty narastająco
od początku roku w zł

Liczba świadczeń
narastająco
od początku roku

106 516,97

329

88 145,15

266
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Lp.

Kwoty narastająco

Wyszczególnienie

od początku roku w zł

Liczba świadczeń
narastająco
od początku roku

1.2.

- 18 - 24 lat

18 371,82

63

1.3.

- 25 lat i więcej

0,00

0

Tabela nr 22. Informacje na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Liczba rodzin, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:

15

1.1. - bez dochodu

1

1.2. - od 0,01 do 100 zł

0

1.3. - od 100,01 do 252 zł

2

1.4. - od 252,01 do 362,50 zł

0

1.5. - od 362,51 do 504 zł

3

1.6. - od 504,01 do 583 zł

1

1.7. - od 583,01 do 674 zł

4

1.8. - od 674,01 do 725 zł

0

1.9. - od 725,01 do 800 zł

0

1.10. - od 800,01 do 900 zł

1

1.11. - pow. 900 zł

3

2.

Liczba rodzin, w których jest pobierane świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
w tym:

15

2.1. - z jedną osobą uprawnioną

8

2.2. - z dwiema osobami uprawnionymi

4

2.3. - z trzema osobami uprawnionymi

2

2.4. - z czterema i więcej osobami uprawnionymi

1

Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3.

wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą

3

zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej
Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4.

wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą

3

niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej
5.
6.
7.
8.

Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim
Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim
Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie
Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
z tego w wysokości:

19
0
0
26

78

8.1. - do 100 zł

0

8.2. - od 100,01 do 200 zł

2

8.3. - od 200,01 do 300 zł

8

8.4. - od 300,01 do 400 zł

9

8.5. - od 400,01 do 500 zł

7

Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w stosunku

9.

do których zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:

26

9.1. - do 100 zł

0

9.2. - od 100,01 do 200 zł

0

9.3. - od 200,01 do 300 zł

13

9.4. - od 300,01 do 400 zł

5

9.5. - od 400,01 do 500 zł

3

9.6. - od 500,01 do 700 zł

4

9.7. - od 700,01 do 900 zł

5

9.8. - od 900,01 zł

0

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z
10. zamieszkiwaniem dłużnika alimentacyjnego poza granicami Rzeczypospolitej

0

Polskiej, w tym:
10.1. - w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów

0

Tabela nr 23. Stan należności z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Lp.

1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.2.

Wyszczególnienie
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na ostatni dzień miesiąca
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:

Kwoty narastająco
od początku roku w zł)
115 8205
68 080,45

- przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:

56 271,07

- odsetki ustawowe za opóźnienie

38 557,05

- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela

11 809,38

5.3.21 Świadczenie wychowawcze
W ramach realizacji świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 2407 ze zm.) wypłacono
świadczenia na łączną kwotę 3 382 605,95 zł (do tej kwoty należy doliczyć koszty obsługi
- 29 004,79 zł).
Szczegółowe kwestie przedstawiają tabela 24
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Tabela nr 24. Informacja o złożonych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o wydanych
decyzjach w sprawie
Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Liczba złożonych „unikatowych” (tj. niepowtarzających się) wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego z tego:

307

1.1. - złożonych w formie papierowej

148

1.2. - złożonych drogą elektroniczną

159

2. Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego (złożonych w formie papierowej i drogą elektroniczną)
2.1 -

w

tym

wniosków

przekazanych

przez

organ

właściwy

do

3

wojewody

i na koniec grudnia organ właściwy nie posiada wiedzy o rozstrzygnięciu marszałka
czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów

3

zabezpieczenia społecznego.
3. Liczba wydanych (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i drogą
elektroniczną) decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego

0

3.1 - w tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego

0

4. Liczba wydanych decyzji uchylających prawo do świadczenia wychowawczego

0

5. Liczba wydanych (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej
i elektronicznej) informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego
6. Liczba prowadzonych od 1 stycznia 2021 r. spraw dotyczących zamiany formy wypłaty
świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub na opłacanie usług
6.1 Liczba decyzji od wojewody przyznających prawo do świadczenia wychowawczego,
na podstawie których realizowana jest w gminie wypłata świadczenia

307

0

0

5.3.22 Karta dużej rodziny
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych
oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1454).
W ramach tego zadania w 2021r. 13-tu rodzinom wydano 24 Kart Dużej Rodziny. Szczegółowe
kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w tabeli nr 25.
Tabela nr 25. Informacje statystyczne
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1.

Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie

13

duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego:
1.1.1

dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty

10

1.1.2

dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie

1
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1.1.3

dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty

0

1.1.4

dla których zamówiono duplikat Karty

2

1.2

zakończonych wydaniem decyzji odmownej

0

2.

Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny

13

3.

Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z tego:

24

3.1

rodziców/małżonków

22

3.2

dzieci

2

4.

Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny

24

5.4. Współpraca
Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, instytucjami
i organizacjami pozarządowymi. Wśród najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest
regularna współpraca należą w szczególności:
- szkoły,
- policja,
- sąd rejonowy,
- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
- rady sołeckie,
- placówki opieki zdrowotnej,
- lekarze rodzinni,
- pielęgniarki środowiskowe,
- kościoły katolickie,
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Środowiskowy Dom Samopomocy.
Ponadto pracownicy socjalni uczestniczyli w:
•

zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w ramach zawartego Porozumienia z Warmińsko – Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. W związku z realizacją kolonii sfinansowanych przez Kuratorium
z wypoczynku letniego skorzystało 10 dzieci z terenu naszej gminy. Dzieci wypoczywały
w miejscowości Biały Dunajec w woj. małopolskim,
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•

zorganizowaniu na terenie gminy lokalnych inicjatyw w ramach Ogólnoświatowej Kampanii
„Biała Wstążka” m.in. (dyżur pracownika socjalnego, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Ponadto
można było skorzystać z „mobilnego” punktu prowadzonego przez adwokatów i radców
prawnych z organizacji pozarządowej w ramach punktu nieodpłatnych porad prawnych
i poradnictwa obywatelskiego.

•

zorganizowaniu na terenie gminy lokalnych inicjatyw w ramach Kampanii „16 Dni Bez
Przemocy” m.in. (dyżur pracownika socjalnego, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Ponadto
można było skorzystać z „mobilnego” punktu prowadzonego przez adwokatów i radców
prawnych z organizacji pozarządowej w ramach punktu nieodpłatnych porad prawnych
i poradnictwa obywatelskiego. Ponadto można było skorzystać z pomocy psychologa.

W codziennej pracy pracowników Ośrodka jest wiele trudnych problemów i nie zawsze można
pomóc i zaspokoić wszystkie oczekiwania klientów. Jest to niemożliwe, ponieważ obowiązują nas
przepisy prawne, są ograniczone środki finansowe, niewystarczający dostęp do poradni specjalistycznych i placówek wspierających, brak środka transportu, rozległy teren i rozproszone małe
miejscowości itp..
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w 2021r. prowadził bezpośrednią
obsługę klienta poprzez utworzony punkt obsługi znajdujący się na parterze Ośrodka. Dokładnie
tak samo, pomagamy ludziom, jak przed pandemią na nieco zmienionych zasadach. Zawsze dbaliśmy
o wysoki standard bezpieczeństwa i zdrowie pracowników jak również klientów. Pomimo epidemii
Ośrodek na bieżąco realizował powierzone zadania. Wprowadzane ograniczenia nie miały wpływu
na prawidłowość i terminowość wykonywanych zadań i świadczonych usług.
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej:
•

brak mieszkań chronionych, o których stanowi art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej. Mieszkanie chronione na podstawie art.53 ust.2 ustawy,
jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby w codziennym
funkcjonowaniu.

Aby wywiązać się z tego obowiązku w 2019 roku podjęto działania, pozwalające na zabezpieczeniu
udzielania pomocy w formie mieszkania chronionego, osobom wymienionym w art.53 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej, będącym mieszkańcami Gminy. Gmina Janowiec Kościelny reprezentowana
przez Wójta Piotra Rakoczego podpisała porozumienie z Gminą Nidzica reprezentowanym przez
Burmistrza Jacka Kosmalę na przyjmowanie osób z terenu naszej Gminy do mieszkań chronionych.
Należy podkreślić, że pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich
zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia to jest - samorządu terytorialnego, sektora zdrowia,
edukacji, policji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
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5.5. Analiza SWOT
Tabela Nr 26. Analiza SWOT systemu pomocy społecznej gminy Janowiec Kościelny

Mocne strony

Słabe strony

- prowadzenie działań
socjalnych i
zapobiegających
dysfunkcjom rodziny,

- brak podnoszenia
kwalifikacji u osób
korzystających z pomocy
społecznej,

Szanse

Zagrożenia

- wzrost społecznej akceptacji
- wzrost patologii
i podmiotowe traktowanie
spowodowany bezrobociem,
osób niepełnosprawnych,
ubóstwem, brakiem środków
dożycia, marazmem życiowym
- likwidacja barier
- dostępność do placówek
- niedostateczna baza
architektonicznych,
- wzrost stopy bezrobocia,
wsparcia dziennego
zabezpieczająca potrzeby
bezrobocia długotrwałego
(Środowiskowy Dom
społeczne (brak mieszkań - wpływ systemu emerytalnooraz dziedziczenia
Samopomocy w Janowcu socjalnych i komunalnych, rentowego na poprawę sytuacji
bezrobocia,
Kościelnym, Klub Senior
brak placówek pomocy
osób starszych,
+ w Janowcu
dla samotnych matek
- rozwój zjawiska wykluczenia
Kościelnym)
z dziećmi, brak miejsc
- prawidłowy przepływ
społecznego niektórych grup
informacji pomiędzy sektorem
dla ofiar przemocy),
społecznych,
publicznym a pozarządowym
w dziedzinie pomocy
- ograniczone włączanie
- brak warunków
społecznej,
się społeczności lokalnej
do zwiększenia
w działania pomocowe,
mobilności zawodowej,
- uwrażliwianie sytemu
oświaty na problemy osób
- brak rozpowszechniania
- niewykorzystywanie w pełni
starszych,
w środowisku lokalnym
środków pozabudżetowych,
pozytywnych postaw
- dostosowanie infrastruktury
charytatywnych,
do osób starszych,
- zmniejszająca się liczba
likwidowanie barier
miejsc pracy dla osób
- zwiększanie się liczby osób
architektonicznych,
niepełnosprawnych,
w wieku poprodukcyjnym
- prowadzenie dokładnego
i zwiększone
rozpoznania potrzeb osób
- brak mobilności wśród osób
zapotrzebowanie na usługi
starszych,
młodych,
opiekuńcze,
- nieangażowanie
wolontariuszy w działania
na rzecz osób starszych

- możliwość korzystania
ze środków finansowych Unii
Europejskiej,

- rozpad więzi społecznych
i zanik kontroli społecznej,

- dostosowywanie standardów - alienacja i marginalizacja
zagrożonych grup
usług do wymogów Unii
- brak możliwości
społecznych,
Europejskiej,
kontynuowania aktywności
zawodowej osób starszych,
- istnienie zjawiska wyuczonej
- ciągłe doskonalenie
- niski poziom życia osób
bezradności, zmęczenia,
i podnoszenie
starszych
bezsilności,
kwalifikacji zawodowych
przez kadrę
pomocy społecznej
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5.6. Podstawy prawne funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu
Kościelnym

Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym realizuje zadania w oparciu o zapisy
Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz innych
zapisów wynikających z:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych,
8) Uchwał Rady Gminy w Janowcu Kościelnym,
9) Zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
10) Zarządzeń Wójta Gminy Janowiec Kościelny,
11) Zarządzeń Dyrektora ŚDS w Janowcu Kościelnym,
12) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym,
13) Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym
Funkcjonowanie Domu określa także Program Działalności Domu i plany pracy domu na każdy
rok.
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5.7. Informacje ogólne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym jest jednostką organizacyjną Gminy
Janowiec Kościelny działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającej osobowości prawnej,
mającą swoją siedzibę w Janowcu Kościelnym 64,13-111 Janowiec Kościelny. Ośrodek został
utworzony Uchwałą Nr XVII/142/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021r.
w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym.
Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób:
•

Przewlekle psychicznie chorych - TYP A,

•

Osób z niepełnosprawnością intelektualną- TYP B,

•

Osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych -TYP C,
oraz Osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w w/w Typach

Dom jest ośrodkiem wsparcia, który swoim działaniem obejmuje mieszkańców gminy Janowiec
Kościelny, natomiast mieszkańców innych gmin może przyjmować na podstawie porozumień
zawartych między gminą Janowiec Kościelny a gminą właściwą dla miejsca zamieszkania osoby
ubiegającej się o przyjęcie do Domu.
Dom posiada 112 miejsc - 100 miejsc pobytu dziennego i 12 miejsc pobytu całodobowego.
W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych,
istnieje możliwość świadczenia usług dla dodatkowych osób, jednak w liczbie nieprzekraczającej
liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w Domu.
Dom funkcjonuje codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym jest
zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracja społeczna.
Cele szczegółowe działania Domu:
1. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia,
2. Organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej
i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
3. Pobudzenie aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
4. Wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego i pomocy w dostępie do świadczeń
zdrowotnych,
5. Integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym, w tym rodzinnym, sąsiedzkim,
z innymi osobami, w urzędach, w instytucjach
Dom realizuje swoje zadania poprzez działania wspierająco-aktywizujące, które obejmują:
1. Uczestnictwo podopiecznych w organizowanych zajęciach,
2. Organizację czasu pobytu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości
i zainteresowań,
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3. Integrację ze środowiskiem lokalnym,
4. Współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników Domu, instytucjami, organizacjami.
Do podstawowych zadań ŚDS należy:
1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych
do samodzielnego życia i zwiększenia zaradności życiowej
2. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
3. wspieranie w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym,
4. pobudzenie aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
5. wsparcie specjalistyczne,
6. integracja społeczna Uczestników.
Dom realizuje swoje zadania poprzez działania wspierająco-aktywizujące, które obejmują:
1. uczestnictwo podopiecznych w organizowanych zajęciach,
2. organizację czasu pobytu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań,
3. integrację ze środowiskiem lokalnym,
4. współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników Domu, instytucjami, organizacjami.

5.8. Zasoby kadrowe
W Domu zatrudniani są, odpowiednio do potrzeb pracownicy merytoryczni posiadający
kwalifikacje, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Rysunek Nr 1. Schemat struktury organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPMOCY
W JANOWCU KOŚCIELNYM
DYREKTOR ŚDS

PRACOWNICY

PRACOWNICY

MERYTORYCZNI

ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
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Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco- aktywizującego stosuje się
odpowiednio do liczby uczestników każdego typu domu:
•

nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A

•

nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników typu B lub C

•

w przypadku uczestników ze niepełnosprawnościami sprzężonymi wskaźnik zatrudnienia
wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników.

Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW ŚDS W 2021 ROKU:
✓ dyrektor- 1 osoba/1 etat
✓ psycholog- 1 osoba- zlecenie
✓ pracownik socjalny- 1 osoba ½ etatu
✓ instruktor terapii- 6 osób/ 5 etatów (dwie osoby ½ etatu
✓ terapeuta zajęciowy- 2 osoby/ 2 etaty
✓ starszy terapeuta zajęciowy- 1 osoba/1 etat
✓ terapeuta- 3 osoby/2 etaty
✓ starszy terapeuta – 2 osoby/ 2 etaty
✓ opiekun- 4 osoby/ 2,5 etatu
✓ fizjoterapeuta- 1 osoba/1 etat
18 etatów
✓ Główna księgowa (księgowość, kadry, płace itd.) – 1 osoba/1etat
✓ konserwator- 1 osoba/ 0,5 etatu
✓ pracownik gospodarczy – 1 osoba/1 etat
2,5 etatu
W 2021r. pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:
•

szkolenie z zakresu zaburzeń psychicznych,

•

trening umiejętności społecznych,

•

szkolenie z zakresu bhp,

•

szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,

•

kurs „eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych”,

•

„zajęcia zdalne dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Socjoterapia w warunkach obostrzeń związanych z pandemią”
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5.9. Formy i efekty prowadzonej działalności
Zakres świadczonych usług i zasady ich świadczenia
Usługi świadczone przez ŚDS obejmują w szczególności:
1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd
zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny i gospodarstwa domowego, trening
umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami
w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach
kultury;
3) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami
w komunikacji werbalnej;
4) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych;
5) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjalne i inne specjalistyczne w zależności od potrzeb;
6) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
7) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia;
8) niezbędną opiekę podczas pobytu w Domu;
9) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
10) możliwość zapewnienia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania jednego
gorącego posiłku dziennie oraz zapewnia całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych
do przygotowywania posiłków przez uczestnika;
11) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
Dom może dodatkowo zapewniać usługi transportowe w zakresie dowozu na zajęcia i z zajęć
oraz niezbędną opiekę podczas usługi. Zakres i poziom świadczonych usług dostosowany
jest do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających ze stopnia ich psychofizycznej
sprawności. Dom umożliwia samorozwój uczestnikom. Do Domu przyjmowane są osoby na okres
potrzebny
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do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
Usługi świadczone przez Dom realizowane są w oparciu o takie wartości i zasady jak:
szacunek, godność, tolerancja, prawo do intymności i wolności oraz poczucia bezpieczeństwa.
Usługi świadczone są w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, dostosowanych do potrzeb
osób, wynikających ze stopnia ich psychofizycznej sprawności, z uwzględnieniem nie tylko ich
potrzeb ale również zainteresowań i wyborów.
Kryterium doboru do grup są indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego.
TRENINGI ZREALIZOWANE W 2021 ROKU:
Treningi funkcjonowania w codziennym życiu:
1. Trening dbałości o wygląd zewnętrzny:
✓ pogadanki na temat „mowy ciała”
✓ pogadanki związane z koniecznością dbania o wygląd zewnętrzny,
✓ „Warsztaty urody” – zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu własnoręcznie przygotowanych
z surowców naturalnych kosmetyków i akcesoriów kosmetycznych przyniesionych przez
uczestników,
✓ przygotowywanie naturalnych maseczek i peelingów,
✓ instruktaż słowny,
✓ demonstrowanie czynności takich jak np. czesanie, depilowanie, pielęgnacja dłoni i paznokci,
2. Trening samoobsługi:
✓ instruktaż słowny,
✓ demonstrowanie czynności takich jak np. prawidłowe mycie rąk, samodzielne jedzenie,
samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne ubieranie się.
3. Trening nauki higieny:
✓ pogadanki o tematyce związanej z zachowaniem higieny osobistej podczas różnych
warunków atmosferycznych np. „ jak dbać o higienę ciała w czasie niskich i wysokich
temperatur powietrza”,
✓ instruktaż dbania o higienę osobistą i pielęgnacji ciała (mycia rąk, ciała),
✓ pogadanka i instruktaż dot. obostrzeń i zaleceń epidemiologicznych związanych z pandemią
Covid-19/zasada DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka,
✓ prezentacja, instruktaż prawidłowego dezynfekowania rąk, oraz prawidłowego zakładania,
noszenia i zdejmowania maseczek jednorazowych,
✓ pogadanka na temat dystansu- zarówno w pojęciu fizycznej odległości po między osobami,
jak i ogólne dystansu społecznego tzn. unikania udziału w zbędnych zgromadzeniach itp.
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4. Trening kulinarny:
✓ pogadanki na tematy związane ze stosowaniem zasady Savoir r vivre oraz tradycji
i nowoczesnych przepisów kulinarnych, wymiana przepisami,
✓ dyżury- trenowanie umiejętności przygotowywania drugiego śniadania, oraz kulturalnego
podawania do stołu,
✓ segregowanie śmieci po spożytych posiłkach,
✓ spożywanie posiłków w plenerze: grill, piknik, ognisko,
✓ spożywanie posiłków w restauracji.
5. Trening umiejętności praktycznych:
✓ demonstrowanie czynności dbania o odzież, „naprawy” i odświeżania odzieży - możliwość
obsługi maszyny do szycia, zdejmowanie wymiarów, przygotowywanie szablonu, dobieranie
i zakładanie nici do maszyny, szycie, obcinanie nitek, przyszywanie guzików,
✓ obsługa sprzętu gospodarstwa domowego w trakcie przygotowywania drugiego śniadania,
i deserów,
✓ segregowanie i porządkowanie materiałów plastycznych,
✓ segregowanie śmieci,
✓ aranżowanie dekoracji roślinnych, sadzenie sezonowych roślin – dekoracje w donicach,
✓ zajęcia grafomotoryczne- trenowanie umiejętności podpisywania się m.in. na liście obecności,
pisownia liter,
✓ zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację.
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6. Trening gospodarowania własnym budżetem:
✓ pogadanki na temat konieczności odpowiedniego zarządzania budżetem domowym, sporządzanie
listy zakupów i ćwiczenia praktyczne w ramach treningu zarządzania budżetem domowym
(„kontrolowane” zakupy w sklepie spożywczym, aptece)
Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:
1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych nawiązywania i podtrzymania rozmowy:
✓ zabawy tematyczne: „powiedz tak powiedz nie” , „ co mówi twoja postawa ciała”,
✓ pogadanka na temat: „sposoby negocjacji w sytuacjach konfliktowych”.
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2. Kształtowanie relacji i nawiązywanie kontaktów podczas organizowanych spotkań np.:
✓ obchody urodzin uczestników,
✓ wycieczki integracyjne ( wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej, do Obozu w Sztutowie,
do „ Gancarskiej wioski” w Kamionce).
3. Spotkania integracyjne z najbliższą społecznością, spotkania międzypokoleniowe mające na celu
integrację i nawiązywanie oraz pielęgnowanie relacji Uczestników ze społecznością lokalną:
✓ majówka- grill- udział w spotkaniu integracyjnym z zaproszonymi gośćmiprzedstawicielami lokalnych władz
✓ „Dzień dziecka” - piknik w Kucach,
✓ piknik plenerowy z dziećmi ze szkoły w Waśniewie – Grabowie, rozpoczęcie wakacji
z Samorządowym Ośrodkiem Kultury,
✓ wyjazd nad jezioro Omulew w Wyknie,
✓ wizyta ks. Proboszcza lokalnej Parafii,
✓ wizyta dzielnicowego.
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Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego:
1. Zajęcia plastyczno- twórcze:
✓ odmierzanie, wycinanie i formowanie wszelkiego rodzaju ozdób z bibuły, krepiny i papieru,
✓ pobieranie i mieszanie kolorów, malowanie różnymi rodzajami farb (akrylowe, plakatowe)
✓ metaloplastyka – odmierzanie i kształtowanie różnych kształtów- ozdoby z drutu,
✓ rysowanie, kolorowanie i szkicowanie,
✓ przygotowywanie prac manualnych i rękodzielniczych,
✓ aranżowanie i dekorowanie – klejenie różnymi rodzajami klejów.
2. Zajęcia teatralno-muzyczne:
✓ wspólne i indywidualne popisy wokalne, trenowanie umiejętności gry na instrumentach
muzycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się mikrofonem
✓ przygotowywanie i uczestnictwo w akademiach słowno- muzycznych: opracowywanie
scenariuszy, przygotowywanie dekoracji; akademia z okazji „ Święta Niepodległości”, „Dnia
Kobiet” , „ Zakończenia roku terapeutycznego”.
3. Zajęcia relaksacyjne:
✓ wykreślanki, rebusy, krzyżówki, gry planszowe, gry i zabawy dydaktyczno-relaksacyjne,
✓ zapoznanie z nowymi pozycjami literackimi, możliwość wypożyczenia książek - wizyty
pracowników Biblioteki Publicznej w Janowcu Kościelnym.
4. Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych:
✓ wizyta

Policjanta

–

pogadanka

„bezpieczeństwo

w

trakcie

przerwy

w

roku

terapeutycznym- bezpieczne wakacje”,
✓ wizyta Ratownika Medycznego- instruktaż słowny, demonstrowanie czynności „udzielania
pierwszej pomocy”,
✓ spotkania okolicznościowe, „urodziny uczestników”, „spotkanie Wigilijne”,
✓ kultywowanie regionalnych tradycji: przygotowanie palmy wielkanocnej (udział w gminnym
konkursie), przygotowywanie obrazu na „Boże Ciało”, wykonywanie wieńca dożynkowego
(udział w gminnym konkursie),udział w Gminnych Dożynkach „ Święto Pieczonego
Ziemniaka”
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Poradnictwo psychologiczne
Zakres usług psychologicznych obejmował:
✓ świadczenie usług/konsultacji psychologicznych dla uczestników zajęć ŚDS w Janowcu
Kościelnym,
✓ wystawianie zaleceń/opinii nt. funkcjonowania uczestników. Opinie i zalecenia służą
pracownikom merytorycznym ŚDS do prowadzenia treningów i zajęć z uczestnikami,
✓ udział w pracach i spotkaniach Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.
Konsultacje psychologiczne mają na celu:
✓ pomoc osobom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
✓ budowanie u uczestników poczucia skuteczności samodzielnego działania,
✓ określenie sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, ustalenie słabych i mocnych stron uczestników,
rodzaju i kolejności podejmowanych działań,
✓ indywidualna pomoc służyć ma przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych problemów
uczestników, motywować do działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej,
✓ podwyższenie kompetencji społecznych uczestników,
✓ wsparcie merytoryczne pracowników ŚDS i podwyższenie efektywności realizowanych
treningów i zadań na rzecz uczestników
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Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:
✓ pomoc w wypełnianiu druków przelewu,
✓ pomoc w uzupełnianiu „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed
szczepieniem osoby dorosłej przeciw Covid- 19”,
✓ pomoc

w

uzupełnianiu

„Oświadczeń

o

spełnianiu

warunków

uprawniających

do nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie”,
✓ pomoc w uzupełnianiu wniosków o wydanie Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności,
✓ pomoc w uzupełnianiu wniosków o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego,
✓ pomoc w adresowaniu korespondencji,
✓ pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji w celu ubiegania się o sprzęt
rehabilitacyjny refundowany przez NFZ,
✓ pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych Urzędzie Gminy w Janowcu,
Kościelnym, w Gops Janowiec Kościelny, Gops Janowo, Mops Nidzica, w PCPR w Nidzicy,
na poczcie w Nidzicy, w banku w Janowcu Kościelnym, w banku w Janowie, w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek
ochrony zdrowia:
1) Pomoc w umawianiu wizyt oraz pomoc w dotarciu do lekarzy pierwszego kontaktu:
✓ Przychodnia w Janowcu Kościelnym,
✓ Nidzica „Medyk” – Ośrodek Zdrowia,
✓ Nidzica „Hipokrates” – Ośrodek Zdrowia,
✓ Nidzica Dr rodzinny Adam Grochowski i Bogdan Osłowski,
✓ Przychodnia w Janowie.
2) Pomoc w umawianiu wizyt oraz pomoc w dotarciu do poradni specjalistycznych, lekarzy
specjalistów:
✓ Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nidzicy (regularna i stała praca pracownika socjalnego),
✓ Neurolog Nidzica,
✓ „Poradnia Kobiet” lekarz ginekolog – Nidzica.
3) Pomoc w dotarciu do szpitala i powrocie z hospitalizacji:
✓ ZOZ Działdowo,
✓ ZOZ Nidzica.
4) Organizacja wyjazdów Uczestników na szczepienia do Punktu Szczepień w Janowcu
Kościelnym:
✓ druga i trzecia dawka przypominająca Covid-19,
✓ szczepienia przeciw grypie.
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5) Pomoc w zakupie leków/ realizacji recept- na bieżąco
Realizacja niezbędnej opieki
Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę:
✓ podczas trwania zajęć w Domu,
✓ podczas transportu w trakcie przyjazdu i odjazdu uczestników na zajęcia,
✓ podczas transportu na zajęcia odbywające się poza Ośrodkiem Wsparcia, opieka w trakcie
zajęć odbywających się poza ŚDS,
✓ podczas spacerów,
✓ podczas zajęć plenerowych,
✓ podczas zajęć sportowych,
✓ wycieczek
✓ podczas korzystania ze zewnętrznych siłowni.
6) Realizacja terapii ruchowej, w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja:
1. Gimnastyka w Ośrodku i na świeżym powietrzu:
✓ ćwiczenia kondycyjne,
✓ ćwiczenia rozciągające,
✓ ćwiczenia oddechowe,
✓ ćwiczenia z przyrządami,
✓ ćwiczenia równoważne,
✓ ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
2. Nodic Walking
3. Wyjazdy integracyjno -sportowe:
✓ Piknik w Kucach,
✓ Piknik Waśniewo- Grabowo
4. Zajęcia na siłowni zewnętrznej
5. Zajęcia ruchowe w wodzie – wyjazd nad jezioro Omulew w Wyknie
6. Spacer po plaży – ćwiczenia oddechowe – wdychanie naturalnego jodu – wyjazd nad
morze do Krynicy Morskiej
7. Gry i zabawy ruchowe:
✓ rzutki
✓ babibncton.
8. Spacerowanie.
9. Tańce jako aktywność ruchowa
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Realizacja wyżywienia:
ŚDS zapewniał posiłki w formie:
✓ śniadań przygotowywanych przez Uczestników podczas zajęć- w ramach treningów
kulinarnych (Uczestnicy pełnią dyżury-codziennie inna grupa Uczestników pełni dyżur),
✓ ciepłego posiłku dostarczanego jako catering przez zewnętrzną firmę cateringową,
✓ ponadto w ramach treningów, przy okazji spotkań okolicznościowych jak np. urodziny
czy uroczyste obchody Święta Niepodległości Uczestnicy przygotowywali symboliczne
desery czy wypieki.
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5.10. Współpraca
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym współpracował na bieżąco
z następującymi osobami i instytucjami:
•

Wójtem Gminy Janowiec Kościelny - współpraca stała, bieżąca (rozmowy, kontakt osobisty,
spotkania, uczestnictwo Wójta w spotkaniach okolicznościowych i przedsięwzięciach ŚDS),

•

członkami rodzin Uczestników ( stałe, systematyczne kontakty z członkami rodzin, w miarę
możliwości i okoliczności były to również kontakty osobiste z członkami rodzin),

•

Ośrodkami Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, Janowie, Nidzicy. Współpraca
polegała na wymianie informacji, na działaniach mających na celu udzielenie pomocy
i wsparcia Uczestnikom (np. w zakresie zrobieniu zakupów podczas przebywania
na kwarantannie przez Uczestników, organizacji i dostarczenia paczek żywnościowych),

•

Poradnią Zdrowia Psychicznego w Nidzicy- regularny, stały kontakt z lekarzem psychiatrą
i pielęgniarką w celu wymiany informacji, wymiany spostrzeżeń z obserwacji stanu zdrowia
Uczestników, pomocy Uczestnikom w umawianiu wizyt, w celu zorganizowania pobytu
Uczestników w szpitalach (hospitalizowania Uczestników),

•

lekarzami pierwszego kontaktu, z lekarzami specjalistami- pomoc w umawianiu
i organizowaniu wizyt, organizowaniu grupowych szczepień dla Uczestników,

•

Kościołem św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelny- współpraca przy organizacji procesji
„Bożego Ciała”, wizyty księdza w celu odwiedzin Uczestników i poświęcenia pomieszczeń
w których prowadzone są zajęcia w lokalach zastępczych,

•

Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Janowcu Kościelnym: raz w tygodniu wizyty
pracownika SOK z książkami do wypożyczenia przez Uczestników, wspólna organizacja
Obchodów Dnia Dziecka i Dni Rodziny oraz Pikniku Wakacyjnego w Waśniewie-GrabowoUczestnicy prezentowali swoje prace, zdolności, umiejętności przed dziećmi i dorosłymi
mieszkańcami,

•

Szkołami Podstawowymi w Janowcu Kościelnym i Waśniewie Grabowo- odwiedziny
Uczniów w Szkole, wspólna organizacja Gminnych Obchodów Dnia Dziecka i Dni Rodziny,
przekazywanie sobie życzeń przy okazji świąt i Dnia Seniora,

•

jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz Gminnymi Radnymi- wizyty Przewodniczącej
Rady Gminy podczas wewnętrznych Uroczystości ŚDS (np. Obchody Konstytucji 3 Maja,
11 Listopada itp.), zaangażowanie radnej gminnej w pomoc w dowiezieniu jednej
z Uczestniczek w godzinach wieczornych do Szpitala, zaangażowanie jednego radnego
w organizację Pikniku Wakacyjnego współorganizowanego przez ŚDS- wystąpienie radnego
z perelekcją na temat okolicznej flory i fauny.

•

z mieszkańcami, sołtysami z miejscowości Szczepkowo Borowe i Waśniewo Gwożdzie
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(miejscowości w których działają lokale zastępcze ŚDS) oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz
ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i "TRÓJMIEŚCIE" współpraca polegała
na pomocy „sąsiedzkiej” przy sprawach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem
ŚDS ( pomoc w utrzymaniu porządku na posesji przed lokalami, noszeniu mebli itp.).

5.11. Część finansowa
Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie ŚDS w 2021 roku wynosiły 2 400 795,41
złotych, w tym:
➢ Budżet Wojewody – dotacja na bieżące działania w rozdziale 85203
1 542 879,25 złotych środki zostały przeznaczone na działalność bieżącą ŚDS
- w tym 58 260 złotych przeznaczono na zakup doposażenia ŚDS w Janowcu Kościelnym w związku
ze standaryzacją
➢ Rezerwa celowa– opis przeznaczenia
709 993,10 złotych- środki te zostały przeznaczone na prace remontowo-budowlane oraz na montaż
urządzeń
➢ Środki finansowe z gminy/powiatu
138 923,06 złotych środki te zostały przeznaczone na prace remontowo-budowlane oraz na montaż
urządzeń
➢ Środki finansowe pozyskane z innych źródeł
9 000,00 złotych - są to środki z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w ramach realizacji Modułu IV programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki zostały przeznaczone na zakup inteligentnej stacji
do dezynfekcji rąk, która mierzy temperatur.
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6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ SAMORZĄDOWEGO
OŚRODKA KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM ZA 2021 R.
6.1. Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności merytorycznej SOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych
w statucie uchwalonym w dniu 28 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Janowiec Kościelny.
Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:
•
•
•
•

organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań,
sekcji, zespołów itp.
organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,
rozrywkowych i rekreacyjnych,
prowadzenie działalności bibliotecznej i jej doskonalenie w celu zwiększania zasięgu
oddziaływania biblioteki.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Samorządowego Ośrodka Kultury w 2021 r.
prowadzone były otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych
przede wszystkim na terenie naszej gminy.
W 2021 roku mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych
propozycji z różnorodnego pakietu wydarzeń, akcji kulturalnych, które dostosowywane były do uwag
i wniosków odbiorców naszej oferty.

6.2. Wykaz działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.
„ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWĄ”
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„ZBIÓRKA ŚWIĄTECZNA PAKA DLA PSIAKA”

„KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ POSTAĆ ULEPIONA ZE ŚNIEGU”

KONKURS WALENTYNKOWY
„WALENTYNKI NA SŁODKO, CZYLI PRZEZ ŻOŁADEK DO SERCA”
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ZAKOŃCZENIE CHARYTATYWNEJ ZBIÓRKI NA TERAPIĘ GENOWĄ
DLA LENKI MAZUR CHOREJ NA SMA

RENOWACJA STOŁU BILARDOWEGO

WYNIKI KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY STÓJ KARNAWAŁOWY”
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WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY WIOSNĄ W OBIEKTYWIE”

DZIEŃ DZIECKA
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RAJD ROWEROWY W RAMACH OBCHODÓW DNI RODZINY
Trasa obejmowała kolejne wioski: Kuce, Połcie Stare, Połcie Młode, Smolany Żardawy,
Szczepkowo Borowe, Krajewo Kawęczyno i Szczepkowo Skrody

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO, ELIMINACYJNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „MŁODOŚC- MIŁOŚĆMAŁŻEŃSTWO- RODZINA”

PALINOCKA

5 TURNIEJ SZÓSTEK PIŁKARSKICH
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WYCIECZKA DO PARKU TRAMPOLIN W OSTRÓDZIE

KINO PLENEROWE

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI „NOWA HOLANDIA” POD ELBLĄGIEM
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XXXV ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARCINEM KOZIOŁ

NOC BIBLIOTEK

106

XIV GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

WARSZTATY KODOWANIA I PROGRAMOWANIA

ZABAWA ANDRZEJKOWA

107

SPEKTAKL TEATRALNY „LEKARZ NA TELEFON”

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

WIGILIA SENIORA
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Wakacje z Samorządowym Ośrodkiem Kultury to letnia akcja dla dzieci, młodzieży i dorosłych
organizowana przez SOK (lipiec – sierpień 2021r.), - cykl pikników plenerowych po sołectwach.
Rozpoczęcie w Waśniewie – Grabowie, Powierżu, Jabłonowie Maćkowięta, zakończenie w Janowcu
Kościelnym. Podczas wyjazdów dzieci miały możliwość skorzystać z wielu atrakcji: darmowe
dmuchańce, gry i zabawy prowadzone przez pracowników SOK, stoisko ze zdrowymi napojami oraz
koktajlami owocowymi, pokazy baniek mydlanych, pokazy strażackie, grill oraz słodki poczęstunek
dla wszystkich mieszkańców.
Dzieci aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu, biorąc czynny udział w konkurencjach:
skakanie w workach, rzut do celu, kręcenie hula hop, balony z wodą, rozsypanka literowa. Nie mogło
zabraknąć zabaw z chustą animacyjną, malowania twarzy i przeciągania liny. Dużo radości
uczestnikom pikniku plenerowego przyniosła wizyta TROLLA POPPY, który poczęstował wszystkie
dzieci słodkościami i chętnie pozował z nimi do zdjęć. Duże wsparcie i pomoc ze strony radnych,
sołtysów i rodziców i Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Janowiec Kościelny.

W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie został nam udostępniony
zestaw do wirtualnej rzeczywistości na okres 2 tygodni. Dzieci jak również dorośli, mogli przenieść
się w niezwykły multimedialny świat. Za pomocą Gogli VR korzystający mogli wniknąć w świat gier
i obejrzeć je w technologii 3D. W tym czasie odwiedziło nas ponad 170 osób.
Oprócz tego dzieci i młodzież korzystała również z gier multimedialnych i planszowych.
W okresie od 5 sierpnia 2021 do końca roku odwiedziło nas 261 osób, łącznie 431 osób.
109

W sali Samorządowego Ośrodka kultury odbywają się systematycznie zajęcia taneczne dla dzieci
a dla dorosłych zajęcia fitness.

Dodatkowo prowadzona była biblioteka mobilna. Systematycznie organizowano wyjazdy do Szkoły
Podstawowej w Janowcu Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Waśniewo – Grabowo
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Waśniewo – Gwoździe i Szczepkowie Borowym. Cyklicznie
przeprowadzano spotkania z dziećmi i seniorami w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury.
Do Biblioteki zostały zakupione nowości książki i gry planszowe, które mieszkańcy gminy mogą
bezpłatnie wypożyczać do domu. Wypożyczenia takie wpływają na rozwój biblioteki ponieważ
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statystyki są brane do wykazu wypożyczeń. Biblioteka poszerzyła swoje działania o bibliotekę
internetową z kodami dostępu do platformy IBUK i LIBRA. Dołączyła też do systemu cyfrowej
wypożyczalni książek i czasopism ACADEMIKA.
Nasza Biblioteka otrzymała tytuł BIBLIOTHECA BONA 2020.
Tytuł ten Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
przyznaje od 2009 roku. Otrzymuje go najlepsza biblioteka
publiczna z regionu Warmii i Mazur.
Uroczystość nadania tytułu odbyła się w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Nagrodę z rąk dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odebrał Wójt Gminy
Janowiec Kościelny p. Piotr Rakoczy i Dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury p. Waldemar Pyracki.
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7. MIENIE KOMUNALNE
Stan zagospodarowania mienia komunalnego.
Mienie komunalne gminy na dzień 31.12.2021 r. składa się z 957 działek o łącznej powierzchni 255,4
ha.
Główne składniki mienia to:
➢
➢
➢
➢

768 działek stanowiących drogi gminne i powszechnego użytku o łącznej powierzchni 213,7 ha,
4 działki, na których zlokalizowane są obiekty budowlane (szkoły) o powierzchni 1,64 ha,
17 działek, oddanych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,5 ha,
6 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o powierzchni 0,80 ha, które
w drodze najmu użytkowane są przez osoby fizyczne,
➢ 14 działek zabudowanych budynkami administracji, świetlic, strażnic o powierzchni 2,24 ha,
➢ 18 działek zagospodarowanych jako place zabaw, tereny rekreacyjne o łącznej powierzchni
7,29 ha,
➢ 12 działek zabudowanych obiektami hydroforni, oczyszczalni ścieków i studni głębinowych
o łącznej powierzchni 4,89 ha.
Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności
Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości 41.216.786 zł, z tego do:
➢ gruntów o wartości
7.276.733 zł
➢ budynków o wartości
11.866.716 zł
➢ budowli o wartości
20.134.176 zł
➢ środków transportowych o wartości
961.769 zł
➢ pozostałych
977.392 zł
W pozostałych środkach trwałych ujęto komputery, kserokopiarki, motopompy, itp.
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.
Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zwiększył się o następujące zadania:
➢ modernizacja budynku ŚDS Janowiec Kościelny
–
155.755 zł,
➢ modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Nowa Wieś Dmochy
–
236.185 zł,
➢ modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu K
–
61.500 zł,
➢ kontenery mieszkalne w Safronce i Janowcu Kościelnym
–
422.343 zł,
➢ modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kuce
–
1.569.622 zł,
➢ modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
–
446.967 zł
Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zmniejszył się o:
➢ sprzedaż gruntów oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów (brutto)
–
332.660 zł,
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8. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny o charakterze ogólnym,
obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej gminy
i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Janowiec Kościelny (Uchwała Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 lipca
2021 roku) wyznaczyło kierunki rozwoju przestrzennego gminy.
Głównym celem Studium jest ustalenie uwarunkowań gminy i na ich podstawie określenie kierunków rozwoju oraz zasad polityki przestrzennej gminy w nawiązaniu do zmian legislacyjnych głównie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po zmianie przedmiotowej ustawy, okazało się że studium w swojej obecnej formie nie zawiera
wszystkich elementów wskazanych w ustawie. Przedmiotowe opracowanie studium jest związane
z koniecznością uwzględnienia w polityce przestrzennej przemian jakie obecnie zachodzą na terenie
gminy w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego gminy. Ważne wskazania dla rozwoju
gminy wynikać będą z jej uwarunkowań gospodarczych oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Główne zmiany zachodzą właśnie w sferze produkcji rolniczej oraz rozwoju głównych kierunków
gospodarczych.
Podstawowe zadania studium, to:
•

koordynacja przestrzenna podejmowanych przez samorząd decyzji w sprawie sporządzania
planów miejscowych i wydawanych decyzji o warunkach zabudowy;

•

płaszczyzna negocjacji wprowadzania zadań rządowych i zadań samorządu wojewódzkiego
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpisanych do rejestru;

•

koordynacja czasowa i przestrzenna podejmowania przez samorząd przedsięwzięć komunalnych;

•

prowadzenie długofalowych działań w gospodarce nieruchomościami komunalnymi;

•

określenie stopnia zapotrzebowania terenów pod zabudowę mieszkaniową w granicach gminy;

•

określenie obszarów rozwojowych;

•

programowanie w gminach przedsięwzięć publicznych;

•

wspomaganie działań podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych;

•

wspieranie i podejmowanie działań promujących gminę.

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
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8.1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego objęto 550 ha, co stanowi 4% powierzchni gminy. Ostatnim
planem, jaki został uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek
położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny (uchwała Nr XXIII/202/2017
Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2017 roku).
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W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu. W 2021 roku wydano łącznie 33 decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, nie wydano decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2019 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż (uchwała Nr IX/69/2019 Rady
Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r.). Celem opracowania planu miejscowego
jest ustalenie przeznaczenia terenów w szczególności dla celów wyznaczenia terenów
inwestycyjnych

i

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

oraz

określenie

sposobów

ich zagospodarowania i zabudowy w tym realizacji odpowiedniej infrastruktury na potrzeby tych
terenów.

116

9. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
9.1 Struktura gruntów na obszarze gminy
Powierzchnia gminy Janowiec Kościelny wynosi 13 571 ha.

Na terenie gminy przeważają użytki rolne 65% obszaru gminy, 22% powierzchni grunty leśne oraz
grunty zadrzewione i zakrzewione, natomiast tereny komunikacyjne stanowią 3% powierzchni gminy
(418 ha)

9.2 Grunty gminne
9.2.1 Struktura nieruchomości gminnych
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina Janowiec Kościelny była właścicielem
957 działek o łącznej powierzchni 255,4 ha gruntów. Z ogólnej powierzchni gruntów gminnych
2,5 ha jest w użytkowaniu wieczystym, pozostałą część stanowi tzw. gminny zasób gruntów
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wykorzystywanych na realizację zadań publicznych lub depozyt gruntów oczekujących na zagospodarowanie lub sprzedaż. Sposób wykorzystania poszczególnych części gminnego zasobu obrazuje
poniższy diagram:

Struktura nieruchomości gminnych

3. obiekty użyteczności
publicznej o funkcji
sportowej i społecznej
4%

4. zasób depozytowy
25,1

2. nieruchomości
oddane w trwały zarząd
2%

1. zasób drogowy
84%

1. zasób drogowy
2. nieruchomości oddane w trwały zarząd

3. obiekty użyteczności publicznej o funkcji sportowej i społecznej
4. zasób depozytowy

9.2.2 Sprzedaż nieruchomości gminnych
W latach 2015-2021 kontynuowana była sprzedaż gminnych gruntów i nieruchomości,
zbędnych z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań. Zbywane nieruchomości w przeważającej części w przeważającej części przeznaczano na cele zabudowy mieszkaniowej oraz szeroko
rozumianej działalności przemysłowo-usługowej.
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Sprzedaż gruntów komunalnych [m kw.]
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Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości stanowią
część dochodów budżetowych gminy.

Dochody ze przedaży gruntów komunalnych [tyś. zł]
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Najwyższy dochód ze sprzedaży nieruchomości gmina osiągnęła w 2021 r.
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9.2.3 Dzierżawa i użytkowanie wieczyste
Na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiada 2,5 ha gruntów oddanych w użytkowanie
wieczyste.

Dochody z tytułu dzierżawy i opłat za użytkowanie [tyś. zł]
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9.2.4 Nabywanie nieruchomości
W celu realizacji zadań własnych gmina dokonała zakupów nieruchomości. Grunt nabyte
przez gminę w latach 2015-2021 w przeważającej części służą celom drogowym.

Powierzchnia gruntów nabytych do zasobu nieruchomości
komunalnych [m kw.]
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9.2.5 Sprzedaż lokali
W latach 2015-2021 gmina kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Sprzedaży dokonywano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych lokali.
Od stycznia 2015 roku gmina sprzedała 4 lokale mieszkalne, w tym jeden w budynku przeznaczonym
do rozbiórki.
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10. INWESTYCJE
Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Janowiec Kościelny w 2021 roku.
1. Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projekt pn. „Poprawa jakości
gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach:
Janowiec Kościelny i Kuce.
Wartość zadania: 1 757 872,93 zł, wartość dofinansowania: 860 222,00 zł (projektowanie
w 2019 r., pozyskanie środków zewnętrznych w 2020 r., realizacja w 2021 r.)
W ramach zadania przebudowana została hydrofornia na stację uzdatniania wody
w miejscowości Kuce. Hydrofornia zasila w wodę około 40% mieszkańców Gminy.
Ponadto w zakres wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na osiedlu
mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym. Gmina pozyskała środki na realizację zadania
w ramach PROW na lata 2014-2020.
2. Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna i wodociągowa) na Osiedlu
Leśnym w m. Janowiec Kościelny.
Wartość zadania: 233 715,61 zł
Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla potrzeb nowo
powstającego osiedla mieszkalnego w Janowcu Kościelnym. Zadanie w całości
finansowane jest ze środków własnych.
3. Modernizacja sieci dróg gminnych.
Wartość zadania: 64 650,00
Wzorem lat ubiegłych, na drogi o nawierzchni nieutwardzonej, nawieziono i wbudowano
tłuczeń.
4. Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne) na Osiedlu Leśnym
w m. Janowiec Kościelny.
Wartość zadania: 60 000,00 zł.
W 2021 roku dobiegło końca zadanie, polegające na budowie sieci oświetlenia ulicznego
na nowo powstającym osiedlu mieszkalnym w Janowcu Kościelnym.
5. Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość zadania: 36 900,00 zł.
W 2021 roku zakończono proces montażu platformy przyschodowej dla osób
niepełnosprawnych do obsługi Ośrodka Zdrowia.
6. Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Janowiec Kościelny.
Wartość zadania: 17 774,00 zł.
Zadanie polegało na opracowaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
121

przestrzennego Gminy Janowiec Kościelny. Studium zostało przyjęte uchwałą Rady
Gminy Janowiec Kościelny nr XXI/178/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
7. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierż.
Wartość zadania: 55 075,00 zł.
Zadanie polega na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż. Planem objęte
zostanie około 300 ha gruntów zlokalizowanych w pobliżu węzła Powierz na drodze S7.
Tereny zostaną przeznaczone przede wszystkim pod zabudowę usługowo-produkcyjną.
Jest to szansa dla Gminy na podjęcie dialogu z potencjalnymi inwestorami chcącymi
lokować swój kapitał w naszej Gminie.
8. Termomodernizacja budynku Dom Strażaka – sporządzenie dokumentacji technicznej
wraz z audytem budynku.
Wartość zadania: 15 375,00 zł.
W 2021 roku sporządzona została dokumentacja techniczna na termomodernizację
budynku Domu Strażaka w Janowcu Kościelnym. Projekt pozwoli na aplikowanie
o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.
9. Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne
w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie
dokumentacji technicznej.
Wartość zadania: 1 845 000,00 zł.
W 2021 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Polega ono na adaptacji zakupionego
przez Gminę budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne, w którym
ma funkcjonować m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy. Do końca roku udało się
wykonać część prac remontowych wewnątrz, poza tym między innymi zostanie
wymieniony dach i budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
10. Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym.
W 2021 r. został opracowany projekt techniczny na rozbudowę remizy OSP
w Szczepkowie Borowym. Projekt zakłada budowę nowego, większego boksu
garażowego obok istniejącej remizy.
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Wartość zadania: 28 128,87 zł.
W ramach zadania na terenie Gminy wymieniono wyeksploatowane oprawy sodowe
na nowe, energooszczędne oprawy ledowe. Łączna ilość opraw wymienionych podczas
realizacji zadania – 77 szt. Miejscowości objęte modernizacją to Piotrkowo, ŻabinoArguły, Zaborowo, Waśniewo-Grabowo, Krusze, Kownatki – Falęcino, Szczepkowo –
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Pawelki, Szczepkowo – Zalesie, Wasniewo – Gwoździe, Leśniewo Wielkie, Szczepkowo
-Sołdany Ponadto przystąpiono do modernizacji infrastruktury oświetleniowej,
polegającej na wymianie skrzynek rozdzielni.
12. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo-Iwany, Krajewo-Kawęczyno,
Szczepkowo-Skrody.
Wartość zadania: 31 152,00
W 2021 r. realizowano kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego w „Trójmieście”, gdzie
do tej pory takiego oświetlenia nie było. Roboty budowlane zostały wykonane, pozostały
sprawy formalne zmierzające do uruchomienia oświetlenia.
13. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy.
Wartość zadania: 15 000,00 zł.
W 2021 roku zamontowane zostały dwie lampy zasilane energią słoneczną, w miejscach
gdzie montaż tradycyjnego oświetlenia jest niemożliwe. Zostały one zlokalizowane,
w miejscowości Janowiec Kościelny i Szczepkowo-Pawełki.
14. Poprawa bezpieczeństwa p. poż. w gminie Janowiec Kościelny.
Wartość zadania: 25 000,00 zł.
Zadanie polegało na wymianie 10 szt. hydrantów w celu zabezpieczenia wody dla celów
p.poż.
15. Zakup kontenerów mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury.
Wartość zadania: 422 342,70 zł, wartość dofinansowania: 326 942,70 zł.
Gmina zakupiła kontenery socjalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
Kontenery tworzą 4 samodzielne mieszkania, po 2 w Safronce i Janowcu Kościelnym.
16. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy.
Wartość zadania: 220 000,00 zł, wartość dofinansowania: 56 009,00 zł.
Świetlica

wiejska

w

Nowej

Wsi-Dmochy

została

poddana

kompleksowej

termomodernizacji ścian i dachu, ponadto wykonano roboty remontowe wewnątrz
i rozbiórkę nieużytkowanej części budynku. Zadanie współfinansowane ze środków
PROW na lata 2014-2020.
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11. MIESZKALNICTWO
Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące zasób Gminy Janowiec Kościelny. Gmina
obecnie posiada 7 lokali mieszkalnych, w tym:
•

budynki (mieszkania samodzielne) – 1 szt. (dwulokalowe),

•

mieszkania w budynkach wielorodzinnych – 5 szt.

Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 281,28 m2. Gmina nie posiada lokali socjalnych.
Stan techniczny lokali można uznać za dobry.
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12. ROLNICTWO
Rolnicy na terenie gminy Janowiec Kościelny gospodarują na powierzchni 8 770 ha użytków
rolnych w tym grunty orne stanowią 7248 ha.
Na terenie gminy funkcjonuje 561 gospodarstw rolnych osób fizycznych i 1 przedsiębiorstwo
rolne w Safronce.
Rolnicy prowadzą typową produkcję rolną z nastawieniem na produkcję roślinną (głównie
zboża) oraz produkcję zwierzęcą z nastawieniem na bydło mleczne.
Około 47% użytków rolnych gminy Janowiec Kościelny stanowią gleby słabe V i VI klasy.
Na obszarze gminy przeważają gleby brunatne wyługowane. Mniejszy udział mają czarne
ziemie i gleby bielicowe. Pod względem gatunkowym dominują gleby lżejsze od powierzchni, zalegające na zwięźlejszym podłożu, należące do kompleksów żytnich: bardzo dobrego i dobrego
o IV klasie bonitacyjnej. Skład mechaniczny tych gleb jest dość różnorodny. Występują piaski gliniaste mocne i lekkie oraz pyły zwykłe i ilaste. Znaczny udział mają gleby piaszczyste, przepuszczalne, skupione głównie w części północno-wschodniej i południowo-zachodniej, o składzie gatunkowym piasków słabogliniastych zalegających na piasku luźnym. Należą one do kompleksów:
żytniego słabego i bardzo słabego, V i VI klasy bonitacyjnej.
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13. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
13.1 Transport drogowy
Na koniec 2021 roku własnością Gminy było 81,20 km dróg gminnych, z czego 13,500 km
o nawierzchni bitumicznej, pozostałe 67,700 km to drogi gruntowe. Zimowe utrzymanie dróg
następuje poprzez ogłoszenie zapytania w którym wyłoniony jest jeden przedsiębiorca dysponujący
trzema zestawami do odśnieżania. Zwalczanie śliskości na drogach odbywa się sukcesywnie w miarę
potrzeb. Wykonawca zostaje wybrany z wolnej ręki. Całorocznie za utrzymanie porządku i czystości
dróg i placów odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym. W celu niwelacji
ubytków na drogach gruntowych prowadzona jest modernizacja dróg, polegającą na nawożeniu
tłucznia z wbudowaniem równiarką, mniejsze ubytki usuwane są za pomocą równiarki. Ubytki
na drogach o nawierzchni bitumicznej są uzupełniane masą asfaltową na zimno. W 2021 roku, jak
i latach poprzednich Gmina skupiła się na przygotowaniu i realizacji inwestycji poprawiających stan
infrastruktury drogowej. To właśnie w tej materii potrzeby są największe. Stan techniczny dróg
pogarsza się przez warunki atmosferyczne, coraz cięższy sprzęt poruszający się po nich, natomiast
koszty ich modernizacji są coraz większe i bardzo obciążają budżet.
W 2021 roku gmina pozyskała z Rządowego Programu Polski Ład środki na modernizację sieci dróg
gminnych (w miejscowościach Kuce, Szczepkowo-Skrody, Piotrkowo, Powierż, Safronka, Wiłunie
i Gniadki). Zadanie zakłada utwardzenie dróg masą bitumiczną oraz roboty dodatkowe. Wartość
dofinansowania wynosi 3 610 000,00 zł, co stanowi 95% wartości kosztorysowej. Realizacja tej
inwestycji odbędzie się w 2022 r.
Sieci dróg na terenie Gminy Janowiec Kościelny tworzą też drogi powiatowe o długości 89,5 km oraz
droga krajowa S7 o dł 6,6 km.

13.2 Komunikacja
Usługę związaną z prowadzeniem transportu publicznego na terenie gminy Janowiec Kościelny
realizowała firma Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki
z Przasnysza. Wykonywane były przewozy regularne specjalne na liniach komunikacyjnych
dowożących uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym i Szkoły
Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie wraz ze sprawowaniem opieki nad
dziećmi w czasie ich przewozu.
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14. ŚRODOWISKO
14.1 Ochrona przyrody
Terenów zieleni na terenie Gminy Janowiec Kościelny powstaje coraz więcej. Przybywa
trawników, drzew, krzewów, ale też zagospodarowywane są nieużytki rolne. Ponadto w ramach
rekompensaty za wycinkę drzew nakazywane było wykonanie nowych nasadzeń.
Rezerwatów przyrody na terenie gminy nie ma, jest natomiast Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Rzeki Orzyc, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym rozporządzeniem Nr 146
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. Obszar ten znajduje się w północno
– wschodniej części gminy. Na obszarze tym prowadzona jest gospodarka rolna. Wszystkie
planowane do realizacji obiekty, pod względem ochrony środowiska są traktowane szczególnie,
opiniowane są zarówno z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, jak i z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska, które to jednostki biorą udział (prawem przewidzianym)
w ochronie wydzielonego obszaru.
Brak, przynajmniej na razie, przemysłu na terenie Gminy każe przypuszczać, że przyroda nie
jest w najmniejszym stopniu zagrożona. Jest to dobry prognostyk dla Gminy, na przyszłość.
Gmina posiada aktualny Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020. (Uchwała
Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2017 r. Program określa
cele, zadania związane z ochroną środowiska oraz sposób ich finansowania, które mają przyczynić
się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości
środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców, a także do zrównoważonego rozwoju gminy.
W celu ochrony przyrody przeprowadzono w 2021 r. 8 postępowań administracyjnych
związanych z decyzjami środowiskowymi. Wójt Gminy wydał 8 decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w tym 1 decyzję umarzającą prowadzone postępowanie. Decyzje te dotyczyły
budowy farm fotowoltaicznych.
W 2021 r. wszczęto 6 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do wytwarzania wodoru wraz
z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 35, obręb Kołaki zostało umorzone. Wójt Gminy
Janowiec Kościelny wydał 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w których stwierdzono
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczyły one poniższych
inwestycji:
•

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, na działce o nr 181, położonej w obrębie Pokrzywnica;

•

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działce o nr ewidencyjnym 13/1 w obrębie Szczepkowo Zalesie, gmina Janowiec
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Kościelny;
•

Budowa elektrowni fotowoltaicznej Jabłonowo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 30
MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii
elektrycznej;

•

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 221/2, 222/5 i 220/4 w obrębie
Smolany – Żardawy, gmina Janowiec Kościelny;

oraz 1 decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania po przeprowadzeniu oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach
nr 222/6, 223/4 i 221/4 w miejscowości Smolany – Żardawy, gmina Janowiec Kościelny.
Ponadto w 2021 r. przeprowadzono 70 spraw związanych z wycinką drzew i krzewów. Gmina
wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Nidzicy z dwoma wnioskami o wycinkę drzew, na jedno
z nich uzyskała pozwolenie na wycinkę , drugie zostało pozostawione bez rozpatrzenia. Wójt Gminy
wydał 4 zezwolenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nidzicy na wycinkę 19 szt. drzew oraz
odmówił wycinki 3 szt. drzew.

14.2 Ochrona klimatu i powietrza
Gmina posiada plan gospodarki niskoemisyjnej (Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Janowiec
Kościelny z dnia 25 grudnia 2015 r.). Działania gminy w obszarze ochrony klimatu
i powietrza objęły szerokie spektrum przedsięwzięć. Zadania mają na celu poprawę jakości
powietrza, redukcję emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez
zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii oraz zmniejszenie zużycia energii.
W dniu 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwaliła zasady i tryb
przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Kościelny
na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła.
Dzięki temu, mieszkańcy wymieniający źródło ciepła na ekologiczne mogą skorzystać ze wsparcia
finansowego z budżetu Gminy
W 2021 r. z w/w dotacji skorzystały 8 osób na łączną kwotę 8 000,00 zł.
W 2021 roku gmina podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie w urzędzie Gminy punktu konsultacyjnoinformacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Punkt ten funkcjonuje od maja 2021 roku. Do 31
grudnia 2021 r. z pomocy punktu skorzystało ok. 67 osób zaś wnioski złożyły 22 osoby. Punkt jest
czynny od poniedziałku do piątku, dwie godziny dziennie.

14.3 Ochrona zasobów wodnych
W celu ograniczenia zagrożenia dla wód gruntowych związanego z nieszczelnymi
zbiornikami bezodpływowymi, Gmina Janowiec Kościelny prowadzi politykę edukacyjną mającą
na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy odnośnie skutków powstałych w wyniku
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zanieczyszczenia wód. Spośród pracowników Urzędu została powołana komisja zajmująca
się kontrolą bezodpływowych zbiorników i sposobu zagospodarowania ścieków. Działaniem
naprawczym jest też edukacja rolników w zakresie poprawnego nawożenia użytków rolnych.
W celu ograniczenia zagrożenia dla wód gruntowych związanego z nieszczelnymi zbiornikami
bezodpływowymi, Gmina Janowiec Kościelny prowadzi politykę edukacyjną mającą na celu
zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy odnośnie skutków powstałych w wyniku
zanieczyszczenia wód. Spośród pracowników Urzędu została powołana komisja zajmująca
się kontrolą bezodpływowych zbiorników i sposobu zagospodarowania ścieków.

Działaniem

naprawczym jest też edukacja rolników w zakresie poprawnego nawożenia użytków rolnych.

14.4 Edukacja ekologiczna
W celu zachęcenia mieszkańców gminy Janowiec Kościelny do ochrony środowiska stosuje
się następujące działania edukacyjne:
•

w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum,

•

za pomocą ulotek, akcji plakatowej, itp.,

•

na różnego rodzaju zebraniach (w sołectwach oraz w urzędzie),

•

poprzez grę edukacyjną dla dzieci,

•

tradycją staje się piknik ekologiczny towarzyszący gminnym dożynkom.
W ramach prowadzonej edukacji zachęca się konsumentów do kupowania towarów

w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych, rezygnacji
z produktów jednokrotnego użytku, wykorzystywania mniej toksycznych produktów (np. farb,
lakierów, itp.).

14.5 Gospodarka odpadami
Gmina Janowiec Kościelny funkcjonuje w większej organizacji ekologicznej, jaką jest
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie, gdzie również prowadzona jest
gospodarka odpadami. W gminie Janowiec Kościelny, przynajmniej od 2006 roku obowiązuje
segregowanie odpadów komunalnych. Nowy system zbierania i oddawania odpadów na terenie
gminy funkcjonuje poprawnie. Uprawnieni przewoźnicy odpadów komunalnych zostali wybrani
w przetargu, organizowanym przez EZG „Działdowszczyzna”. Z terenu gminy Janowiec Kościelny
odpady komunalne odbiera z gospodarstw domowych, także i terenów niezamieszkałych,
a wytwarzających odpady firma KOMA z siedzibą w Ełku.
Odpady komunalne z terenu Gminy odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej.
Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu
gospodarki odpadami.
Selektywna zbiórka jest prowadzona w systemie workowym i pojemnikowym z podziałem na frakcje:
papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny
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i elektroniczny, odpady wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe.
Odpady komunalne odbiera z gospodarstw domowych, także i terenów niezamieszkałych,
a wytwarzających odpady firma KOMA z siedzibą w Działdowie.
Odpady komunalne z terenu Gminy odbierane są w postaci selektywnej. Zbieranie odpadów
komunalnych w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami.
Selektywna zbiórka jest prowadzona w systemie workowym i pojemnikowym z podziałem na frakcje:
papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe.
W 2021 r. z terenu gminy Janowiec Kościelny zebrano następujące ilości odpadów:
Tworzywa sztuczne – 44,26 Mg
Papier i tektura – 11,64 Mg
Szkło – 50,70 Mg
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) – 72,24
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne – 5,44 Mg
Odpady wielkogabarytowe – 32,86 Mg
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 248,28 Mg
Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – 0,076 Mg;
Odpady ulegające biodegradacji – 22,04 Mg
Łącznie zebrano 487,5360 Mg odpadów.
Łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi - 65,9200
Mg.
W 2021 r. osiągnięto recykling i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych
na poziomie 27,72 %. Jest to bardzo niski poziom recyklingu. Dlatego wśród mieszkańców na bieżąco
prowadzone są akcje informacyjne z zakresu segregacji odpadów i wpływu spalania śmieci na
zdrowie mieszkańców.
Mając na względzie zgłaszane przez rolników problemy z utylizacja odpadów rolniczych
i wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w 2021 roku gmina ponownie wystąpiła
o dofinansowanie tego zadania do NFOŚiGW. Zgłoszono do utylizacji 46, 73 Mg folii białej, 28,27
Mg folii czarnej, 13,82 siatki i sznurka oraz 16,87 Big Bagów, co łącznie daje nam 105,69 ton
odpadów.
W 2021 roku przeprowadzony został monitoring składowiska odpadów Majka
w miejscowości Kuce. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie wykazały, iż wszystkie
standardy są zachowane. W parametrach nie występowały przekroczenia, co świadczy o prawidłowo
wykonanej rekultywacji. Koszt całorocznego przeprowadzenia monitoringu wyniósł łącznie 5 990,10
zł. W skład monitoringu wchodziło badanie: wody powierzchniowej, wody podziemnej, biogazu,
sprawności systemu odprowadzania gazu, ocena skuteczności odgazowywania składowiska, pomiar
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opadów atmosferycznych w ujęciu rocznym, badania stateczności zboczy i inne. Monitoring
składowiska należy przeprowadzać co roku.

14.6 Opieka nad zwierzętami
Gmina Janowiec Kościelny realizuje zadania z zakresu opieki nad zwierzętami na podstawie
Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
na terenie Gminy Janowiec Kościelny (Uchwała XIX/158/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r.). Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizują:
1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tatarach 30A koło Nidzicy prowadzone przez
Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” - Komunalny Zakład Gospodarki
Odpadami „Osadus” z siedzibą na ul. Przemysłowej 61 w Działdowie.
2. Gospodarstwo rolne Joanna Antczak, Pokrzywnica Wielka 18, 13-111 Janowiec Kościelny
w zakresie zwierząt gospodarskich.
3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi.
Działania edukacyjne prowadzone są we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy
oraz organizacjami pozarządowymi min. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki
nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji
zwierząt bezdomnych.
Na sfinansowanie działań związanych z opieką nad zwierzętami Gmina Janowiec Kościelny
przeznaczyła kwotę 46 200,00 zł z czego zdecydowaną większość kosztuje utrzymanie bezpańskich
psów w schronisku. Na koniec 2021 roku w schronisku przebywało 18 psów.
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15. DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
Gmina

Janowiec

Kościelny

ma

obowiązek

zapewnienia

porządku

publicznego

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. W ustawowym obowiązku
Gmina nawiązała współpracę z lokalnymi służbami oraz wspiera działalność Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Ochronę przeciwpożarową zapewniają trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
zlokalizowane w Janowcu Kościelnym, Szczepkowie Borowym i Nowej Wsi Wielkiej.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym od dnia 22 grudnia 1995 r.
jest włączana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach systemu jednostka
prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021
roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) w szczególności
przyporządkowane w planie działań ratowniczych. Zadania te w szczególności obejmują:
1.

Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Janowiec Kościelny
oraz powiatu nidzickiego.

2. Współdziałanie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Nidzicy podczas prowadzonych przez nią działań.
3. Współdziałanie ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
w Nidzicy w zakresie alarmowania, dysponowania, prowadzenia korespondencji
telefonicznej i radiowej oraz sporządzania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami dla jednostek KSRG.
4. Prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i zajęć szkoleniowych w celu uzyskania wymagań gotowości
do działań operacyjnych we współpracy z Jednostką Ratowniczo-gaśniczą Komendy
powiatowej PSP w Nidzicy.
5. Informowanie Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy o występujących zagrożeniach na terenie
gminy Janowiec Kościelny.
6. Realizowanie zadań określonych w planie ratowniczym powiatu, to jest uczestniczenie
w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu nidzickiego na wezwanie Komendy
Powiatowej PSP w Nidzicy, a także w przypadku bezpośredniego alarmowania jednostki.
Dodatkowo jednostka spełnia liczbę i poziom wyszkolenia ratowników włączonych do KRSG.
Jednostki zrzeszają w swych szeregach 60 czynnie biorących udział w działaniach ratowniczogaśniczych członków z podziałem na:
OSP Janowiec Kościelny – 34 dh
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OSP Szczepkowo Borowe – 19 dh
OSP Nowa Wieś Wielka – 30 dh
Wszystkie

w/w

jednostki

jako

stowarzyszenia

działają na podstawie ustawy

-

Prawo

o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz w oparciu o swój statut.
W związku z powyższym pozyskują środki finansowe z różnych źródeł t.j: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundusz Składowy Ubezpieczenia
Społecznego Rodników w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Nidzicy oraz
od sponsorów.
Wszelkie pozyskane dotacje oraz środki finansowe jednostki przeznaczają na zakup sprzętu
i wyposażenia celem podwyższenia gotowości i skrócenia czasu reagowania na zdarzenie.
Strażacy z gminy zajmują się również ratownictwem medycznym. Ochotnicza Straż Pożarna,
działająca w gminie skupia aktywną społeczność lokalną poprzez organizację spotkań integrujących,
zawodów pożarniczych, wpływa również na aktywizację i integrację środowiska.
Należy także wspomnieć, że w/w jednostka w roku 2020 obchodziła 100-lecie powstania
jednostki, jednakże ze względu na pandemie uroczystości odbyły się w dniu 16 maja 2021 roku.
Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana msza św. dziękczynna w kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Janowcu Kościelnym, której przewodniczył ks. Andrzej Bawirsz – kapelan strażaków
województwa warmińsko- mazurskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski,
kapelan strażaków diecezji płockiej, proboszcz parafii Tłuchowo oraz Proboszcz parafii Janowiec
Kościelny ks. Dariusz Sielczak.
Bezpośrednio po mszy świętej w kościele odbył się uroczysty apel, w którym wzięli udział
m.in.:
•

Ochotnicze Straże Pożarne z Janowca Kościelnego, Szczepkowa Borowego, Nowej Wsi
Wielkiej,

•

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan Gustaw Marek Brzezin,

•

Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pani Sylwia Jaskulska,

•

Komendant Powiatowy Powiatowej Straży Pożarnej w Nidzicy – mł. bryg. mgr. inż.
Krzysztof Mierzejewski,

•

Burmistrz Nidzicy – Pan Jacek Kosmala

•

Starosta Nidzicki - Pan Marcin Paliński.

•

Wójt Gminy Kozłowo – Pan Marek Wolszczak,

•

Wójt Gminy Janowiec Kościelny – Pan Piotr Rakoczy,

•

Wójt Gminy Janowo – Pan Grzegorz Napiwodzki,
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Podczas uroczystości przypomniano 100-letnią historię OSP Janowiec Kościelny. W dowód
uznania pracy strażaków ochotników otrzymali oni odznaczenia i życzenia.
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16. UCHWAŁY RADY GMINY PODJĘTE W 2021 R.
Lp.
Data
Treść
1 11.01.2021 r. Uchwała Nr XVII/142/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym
i nadania Statutu.
2
Uchwała Nr XVII/143/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok.
3 01.03.2021 r. Uchwała Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2021 r. W sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/271/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Janowo, a Gminą Janowiec
Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janowo
opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
4
Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Gminą Nidzica, a Gminą Janowiec
Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Nidzica
opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
5 29.03.2021 r. Uchwała Nr XIX/146/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021-2039
6
Uchwała Nr XIX/147/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok
7
Uchwała Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
8

9

10
11

Status
Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Uchwała Nr XIX/149/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy stanowiących fundusz
sołecki w roku 2022
Uchwała Nr XIX/150/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2021r.

Wykonano

Uchwała Nr XIX/151/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzania planu pracy
Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r.
Uchwała Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielem,
którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela,
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Janowiec Kościelny.

Wykonano

Wykonano

Wykonano
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13

14

15

16

17

18
19

20
21

22
23

24
25

Data

Treść
Uchwała Nr XIX/153/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Kościelny na lata
2021-2025"
Uchwała Nr XIX/154/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej
służebność na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Janowiec Kościelny
Uchwała Nr XIX/155/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
o powierzchni 67,84m2 w budynku Nr 149 położonym
na działce Nr 304 w Janowcu Kościelnym
Uchwała Nr XIX/156/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Janowiec Kościelny
oznaczonej Nr działki 291/2
Uchwała Nr XIX/157/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Janowiec Kościelny
oznaczonej numerem działki 295/2
Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku
Uchwała Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
mieszkanki Gminy Janowiec Kościelny
Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie pozostania bez rozpatrzenia
petycji złożonej przez Panią Teresę Garnland o wyrażeniu przez
Radę Gminy Janowiec Kościelny opinii w sprawie
przeprowadzenia Referendum Ludowego
28.06.2021
Uchwała Nr XX/161/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Uchwała Nr XX/162/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2020 rok.
Uchwała Nr XX/163/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2020 rok.
Uchwała Nr XX/164/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021-2039
Uchwała Nr XX/165/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok
Uchwała Nr XX/166/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny

Status
Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano
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26

27

Data

Treść
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Uchwała Nr XX/167/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru wniosku
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Uchwała Nr XX/168/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych.

Status
Wykonano

Wykonano

28

Uchwała Nr XX/169/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Wykonano

29

Uchwała Nr XX/170/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zasad i trybu przyznawania
nagrody dla wyróżniających się uczniów.
Uchwała Nr XX/171/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zaliczenia dróg
wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XX/172/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XX/173/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na
założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie
Samorządowe Południowe Mazury
Uchwała Nr XX/174/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków organowi
regulacyjnemu do zaopiniowania.
Uchwała Nr XX/175/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie rozpatrzenia petycji.

Unieważniona
w całości

30
31
32

33

34

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano

35 26.07.2021 r. Uchwała Nr XXI/176/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 lipca 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021-2039

Wykonano

36

Uchwała Nr XXI/177/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok

Wykonano

37

Uchwała Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 26 lipca 2021 w sprawie uchwalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Janowiec Kościelny

Wykonano

38 27.09.2021 r. Uchwała Nr XXII/179/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021-2039

Wykonano

39

Wykonano

Uchwała Nr XXII/180/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
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Treść
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok

Status

40

Uchwała Nr XXII/181/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Nidzickiemu

Wykonano

41

Uchwała Nr XXII/182/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Nidzickiemu.

Wykonano

42

Uchwała Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określania średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolny
2021/2022.

Wykonano

43

Uchwała Nr XXII/184/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ponownego przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Wykonano

44

Uchwała Nr XXII/185/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany
części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec
Kościelny.

Wykonano

45

Uchwała Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części działek Nr 228 1 położonej w obrębie
miejscowości Bielawy

Wykonano

46

Uchwała Nr XXII/187/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Janowiec Kościelny.
28.10.2021 r. Uchwała nr XXIII/188/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021-2039
Uchwała nr XXIII/189/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok
Uchwała nr XXIII/190/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Uchwała nr XXIII/191/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Unieważniona
w części

Uchwała nr XXIII/192/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o

Unieważniona
w części

47

48
49

50

51

Data

Wykonano

Wykonano

Wykonano

Wykonano
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53
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55
56
57
58

59
60

61

62
63

64

65

Data

Treść
Status
wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok.
Wykonano
29.11.2021 r. Uchwała Nr XXIV/193/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021-2039
Wykonano
Uchwała Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok
Uchwała Nr XXIV/195/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny Zmieniona przez
XXV/205/2021
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku
od nieruchomości.
Wykonano
Uchwała Nr XXIV/196/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
Wykonano
Uchwała Nr XXIV/197/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Wykonano
Uchwała Nr XXIV/198/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu
Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym.
Wykonano
Uchwała Nr XXIV/199/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ściekó na terenie Gminy
Janowiec Kościelny
Uchwała Nr XXIV/200/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny Unieważniona
w części
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
Wykonano
Uchwała Nr XXIV/201/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII 40
2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad
wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych Rady Gminy i sołtysów wsi terenu gminy Janowiec
Kościelny.
Wykonano
28.12.2021 r. Uchwała Nr XXV/202/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2021– 2039.
Wykonano
Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Uchwała Nr XXV/204/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny Unieważniona
w całości
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości
Uchwała Nr XXV/205/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r. w w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXIV/195/2021 Rady Gminy
Janowiec Kościelny z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w dniu 1 grudnia 2021 r. poz. 4631
Uchwała Nr XXV/206/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny

Wykonano

Wykonano
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66
67

Data

Treść
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny
na lata 2022– 2039.
Uchwała Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Janowiec Kościelny na 2022 rok.
Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Status

Wykonano

Utraciła moc
przez:
XXVI/215/2022
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