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1. Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo  

Priorytety, cele szczegółowe, kierunki i podjęte działania 

 

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;  

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa  

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

1.1. Podniesienie jakości usług 

w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020: 

 

Cel operacyjny 8.6.Wzmocnienie systemu usług 

i pomocy społecznej 

 

Cel operacyjny 8.3.Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców i opieki zdrowotnej 

1.1.1. Standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury 

do istniejących potrzeb w obiektach, w których realizuje się zadania 

polityki społecznej gminy. 

Na terenie gminy Czerniejewo nie funkcjonuje Dzienny Dom Opieki, 

jednakże osoby, które wymagają  całodobowej fachowej opieki kierowane są 

do domu pomocy społecznej. W 2018 r. 9 mieszkańców naszej gminy 

przebywało w  w/w  placówce. 

 

1.1.2. Wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków 

świadczonych usług w obiektach służby zdrowia. 

 

W ramach wspierania działań na rzecz poprawy warunków świadczonych 

usług w obiektach służby zdrowia w 2018 roku przedłużono na kolejny okres 

umowę najmu na prowadzenie gabinetu stomatologicznego w Żydowie,                    

od 1 stycznia 2018 roku obowiązują przedłużenia umów dla Przychodni 

Zespołu Lekarza Rodzinnego „Novamed” w Czerniejewie  i Żydowie oraz dla 

„Amiki” Konsorcjum Medyczne na świadczenie usług rehabilitacyjnych.                             

W trakcie trwania jest również umowa na prowadzenie punktu poboru krwi. 

W 2018 roku staraniem Gminy Czerniejewo zostały wymienione 3 sztuki 

drzwi wewnętrznych w Przychodni w Czerniejewie ( spółka pokryła połowę 

kosztów zakupu drzwi).  

19 grudnia 2018 r. podpisano porozumienie w sprawie warunków 

udostępnienia pomieszczeń na prowadzenie gabinetu stomatologicznego                   

w budynku przy pl. kpt. Pawła Cymsa 4 w celu zapewnienia mieszkańcom 

możliwości korzystania w Czerniejewie z usług stomatologicznych. 

 

1.1.3. Rozszerzenie zakresu i profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 

Programy zdrowotne realizowane w 2018 r.: 

1.Zbiórka krwi dla mieszkańców Gminy Czerniejewo wykonana przez 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu                     

w dniach 11 listopada 2018 r. i 6 maja 2018 r.   

2.Program Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 letnich zamieszkałych               

na terenie Gminy Czerniejewo. 

Uprawnionych – 76; skorzystało ze szczepień 31 dziewczynek, tj. 40,78%.  

Cena szczepionki 183,73 zł /1 dawka x 3=551,19 zł x 31 dz. = 17.086,89 zł   

3.Program Polityki Zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko 

grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat           

i starszych”. 

Uprawnieni 2479 osób; skorzystało ze szczepień 175 osób, tj. 7,06%, cena 

szczepionki 46,00 zł x 175 osób = 8.050,00 zł . 

4.Mammografia ( dot. pań w wieku 50 – 69 lat) 6 kwietnia 2018 r. oraz                  

15 stycznia 2018 r.  

5.Akcja „Wiosna bez pneumokoków” (20 marca – 29 czerwca 2018 r.)  
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przy współudziale przedszkoli ( klubu dziecięcego – dot. możliwości 

bezpłatnego zaszczepienia dzieci do 5 roku życia przeciwko pneumokokom. 

6.Zapobieganie rozprzestrzenianiu zachorowań na odrę ( materiały 

informacyjne przekazane do zakładów pracy zatrudniających pracowników 

narodowości ukraińskiej). 

 

1.1.4. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury publicznej związanej 

z obsługą komunikacji autobusowej. 

 

brak 

 

1.1.5. Informatyzacja oraz usprawnienie funkcjonowania administracji 

samorządowej w ramach projektu e-urząd. 

Na chwilę obecną dostępne jest ponad 20 formularzy elektronicznych 

umożliwiających załatwienie spraw drogą cyfrową. Możliwość taką posiadają 

ci Mieszkańcy gminy, którzy posiadają profil zaufany.  

Na etapie wdrażania jest nowa, oparta na Linuksie, wersja e-kancelarii. 

Pozwoli to w łatwiejszy sposób korzystać z systemu e-urzad, a wdrożenie 

EZD skróci czas załatwianych spraw drogą cyfrową. 

Aktualnie na terenie gminy trwają prace nad rozbudową sieci światłowodowej 

– dostępność do szerokopasmowego dostępu do Internetu. Sieć 

światłowodowa napotyka barierę cenową tych usług, nie jest ona 

konkurencyjna wobec innych usługodawców oraz wykonawca  

nie zachowuje terminów wykonania prac – chodzi o podłączenia przez 

dostawcę usług.  

Taki światłowód jest w Goraninie, a obecnie dobiegają końca prace                         

w Szczytnikach Czerniejewskich.  

1.2. Podejmowanie działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie gminy 

Czerniejewo. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.9.Ochrona zasobów, standardu 

i jakości życia rodziny 

 

Cel operacyjny 8.8.Budowa kapitału 

społecznego na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego 

1.2.1. Poprawa bezpieczeństwa w obszarach turystyki pieszej i rowerowej. 

W latach 2017 – 2018 wybudowano w ramach  projektu                                         

pt.: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – 

Gmina Czerniejewo” 5,9 km ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek 

rowerowych Czerniejewie: Pl. Kpt. Pawła Cymsa,  ul. Poznańska oraz                     

ul. Szkolna; w Żydowie: ul. Kościuszki, Dworcowa oraz na odcinku Żydowo 

– Gębarzewo. 

1.2.2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz służb 

ponadgminnych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 

Zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego oraz z zapewnieniem 

bezpieczeństwa realizowane są przez podmioty odpowiedzialne za stan 

bezpieczeństwa, w tym:  

 Komisariat Policji w Czerniejewie,  

 Jednostki OSP na terenie gminy:  

Ochotnicza Straż Pożarna - Czerniejewo 

Ochotnicza Straż Pożarna – Żydowo 

Działalność OSP finansowana jest z  budżetu gminy. 

Zagrożenie powodziowe 

Gmina Czerniejewo położona jest w górnej części dorzecza Wrześnicy. 

Wszystkie drobne cieki są w sposób sztuczny pogłębione i stanowią część 

systemu melioracyjnego szczególnie dobrze rozwiniętego w części 

wschodniej gminy użytkowanej rolniczo. Zagrożeniem  

dla gminy Czerniejewo mogą stanowić znaczne ilości wody nagromadzone 

podczas topnienia śniegów oraz ulewnych lub długotrwałych opadów.                     

Z  uwagi na ograniczone możliwości odpływu tych wód, na terenie gminy 

mogą występować okresowe podtopienia. 

Sytuacja hydrologiczno – meteorologiczna na bieżąco kontrolowana przez 

służby ratownicze oraz nadzorujące bezpieczeństwo (straż, policja).                          
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Nad właściwym utrzymaniem urządzeń  melioracyjnych w gminie 

odpowiedzialni są właściciele posesji oraz spółki wodne. 

Współpraca z organizacjami 

Głównym instrumentem współpracy administracji publicznej                                

z organizacjami jest Program współpracy Gminy Czerniejewo                                

z organizacjami pozarządowymi, który stanowi element polityki społeczno - 

finansowej Gminy. Program ten zrealizowany jest w oparciu o zasady: 

partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji               

i suwerenności stron.  

     Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala corocznie program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę                       

do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających  

we właściwości samorządu miasta i gminy, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

Na dzień dzisiejszy nie podsiadamy podpisanych partnerstw publiczno-

społecznych z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów 

przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Istnieje niepisane porozumienie w tej sprawie. 

1.3. Budowanie zintegrowanego systemu 

wsparcia zapobiegającego kryzysom 

w rodzinie oraz wzmacniającego pozycję 

dziecka. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości i 

dostępności edukacji 

1.3.1. Wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym 

we współpracy z sektorem pozarządowym. 

 

      W roku 2018 w Czerniejewie z inicjatywy władz samorządowych. 

utworzono Klub Dziecięcy „Miś Uszatek”. Klubik działa od 3 września 2018 

r. Inwestycja ta mogła zostać zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę 

Czerniejewo funduszom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 

3 Maluch + edycja 2018 r. Do Klubiku może uczęszczać trzydzieścioro dzieci 

w wieku od 1 roku do 3 lat.  

 

W ramach wzmacniania rodziny i dziecka organizowanych jest wiele imprez 

integracyjnych organizowanych zarówno przez władze samorządowe (Dzień 

Dziecka, spartakiady sportowe, wielkanocne malowanie jajek, Mikołajki itp.), 

poszczególne sołectwa, ngo oraz placówki oświatowe. Wiele działań dla 

dzieci i ich rodziców organizuje Biblioteka Publiczna w Czerniejewie z filią 

w Żydowie pozyskując skutecznie środki zewnętrzne na ich realizację. 

 

Istniejąca na terenie Gminy infrastruktura rekreacyjno-sportowa pozwala 

również na wspólne rodzinne spędzanie czasu (boisko „Orlik”, boiska               

do piłki siatkowej, korty tenisowe, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki 

rowerowe, boiska w większości sołectw). 

 

1.3.2. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwijanie 

i usprawnianie systemu wsparcia rodziny, w szczególności: 

psychologicznego, prawnego, socjalnego. 

          W celu likwidacji przyczyn dysfunkcji występujących w niektórych 

rodzinach zapewniono poradnictwo prawne, które udzielane było rodzinom 

przez radcę prawnego zatrudnionego w UMiG Czerniejewo oraz w M-GOPS                            

w Czerniejewie. Natomiast wsparcia psychologicznego udzielali 

psychologowie zatrudnieni w szkołach. Ponadto z  porad psychologa można 

było skorzystać w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym działającym przy 

GKRPA w Czerniejewie. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ,,Novamed” 

w Czerniejewie także udzielała pomocy psychologicznej. Praca socjalna 

świadczona była przez pracowników socjalnych M-GOPS w Czerniejewie. 
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Rodziny z naszej gminy, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej mogły liczyć na wsparcie w postaci asystenta 

rodziny. Asystent rodziny wspierał rodziny w przezwyciężaniu trudności dot. 

opieki i wychowania małoletnich dzieci jak i również ułatwiał rodzicom 

wypełnianie ról społecznych. 

 

1.3.3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 

do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi 

im prawami. 
 

Głównym założeniem tego kierunku jest zabezpieczenie potrzeb 

bytowych dzieci i młodzieży oraz realizacja programów 

socjoterapeutycznych. 

W 2018 r. zapewniono  rodzinom o niskim standardzie ekonomicznym pomoc 

materialną i rzeczową. M-GOPS w Czerniejewie wypłacił następujące 

świadczenia pieniężne : 

 z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,  

 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                        

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych, 

 dzieci zostały objęte dożywianiem w ramach programu ,,Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”, 

 ponoszono odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz 

placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

 przyznano stypendia szkolne o charakterze socjalnym, 

 dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne, 

 zasiłki rodzinne, 

 dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 

 dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka, 

 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,  

 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania, 

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

 jednorazowa pomoc w ramach realizacji rządowego programu ,,Dobry 

start” ( 300+), 

 wypłacono pomoc pieniężną – świadczenie wychowawcze (500 +). 

 

M-GOPS zapewniał także wsparcie asystenta rodzinom przeżywającym 

trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Pracownicy 

socjalni podejmowali działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz 

rodzin, w których rodzice pozostawali bez pracy. Na bieżąco prowadzili 

rozeznanie w rodzinach znajdujących się pod ich opieką, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowali                     

do podjęcia przez rodziców dzieci terapii. 

Dla osób potrzebujących kontynuowano akcję Oddam/Potrzebuję – zbiórka 

mebli, odzieży, zabawek, sprzętu AGD. 

Świetlica Środowiskowa ,, Promyki” w Żydowie jako placówka opiekuńczo – 

wychowawcza świadczyła pomoc i opiekę dzieciom, których rodzice nie 

mogli zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć. Placówka prowadziła                          

w szczególności następujące formy pracy środowiskowej: 

 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych (rozmowa oraz 

kierowanie do stosownych instytucji), rówieśniczych (nauka 

łagodzenia konfliktów i dochodzenia do kompromisów poprzez 

odpowiedni dobór zajęć tematycznych), osobistych  ( indywidualny 

kontakt z wychowankiem), 
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 zajęcia dot. emocji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej, 

wzmacniania poczucia własnej wartości. 

 zajęcia profilaktyczne, 

 pomoc w nauce (kontrola i weryfikacja osiągnięć szkolnych oraz 

wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy, pomocy                        

w odrabianiu lekcji), 

 organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja 

zabaw i zajęć sportowych (imprezy okolicznościowe, zajęcia 

taneczne, wycieczki, kontakt ze środowiskiem lokalnym), 

 pomoc socjalna, dożywianie – podwieczorek ( np. owoce, kanapki, 

własne wypieki), 

 stała współpraca, przede wszystkim z M-GOPS w Czerniejewie, 

szkołą oraz z rodzicami. 

Stowarzyszenie ,,Pelikan” w Żydowie w 2018 r. zorganizowało dla dzieci                 

i młodzieży obóz narciarski ,,Zimowe Podhale” z programem 

socjoterapeutycznym. 

Organizacje pozarządowe z terenu gminy Czerniejewo oraz Uczniowskie  

Kluby Sportowe realizowały zadania publiczne z zakresu wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży: 

 LKS ,,Czarni” Czerniejewo realizowało zadanie ,,Zajęcia 

uzupełniające trening ukierunkowany na turystykę i rekreację”, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. M. w Żydowie 

realizowała zadanie  ,,Wypoczywaj i poznawaj. Radosne wakacje 

dzieci i młodzieży 2018 r.” 

 Stowarzyszenie Oświatowe ,,Onuphrius” realizowało 2 zadania                  

,, Letnie wakacje w Pawłowie – to jest to!” oraz ,,Letnie wakacje                           

w Czerniejewie – to jest to!”. 

Ponadto Fundacja Nowoczesny Konin realizowała zadanie ,,Klockowe                     

L-maszyny - wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci”. 

Należy zaznaczyć, iż UKS ,,Hetman” Żydowo oraz UKS ,,Lider” Szczytniki 

Czerniejewskie, KS ,,Fara Pelikan” Żydowo, LKS ,,Czarni” Czerniejewo 

otrzymały w 2018 r. dotację na realizację zadania publicznego z zakresu 

kultury fizycznej i sportu. 

 

Wciąż zmieniające się potrzeby społeczne oraz akty ustawodawcze stawiają 

pracowników pomocy społecznej przed koniecznością ciągłego doskonalenia 

zawodowego, nabywania nowych kompetencji oraz dążenia do osobistego 

profesjonalnego rozwoju. 

W 2018 r. kadra M-GOPS w Czerniejewie uczestniczyła w następujących 

szkoleniach a mianowicie:                                                                                          

-,,Dziecko jako ofiara przemocy. Procedura odebrania dziecka rodzinie”              

-,,Motywowanie osób stosujących przemoc do pracy nad zmianą. Manipulacje 

osób stosujących przemoc i jak sobie z nimi radzić”,                                                   

- ,,Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy i (Re)witalizacja”                                      

-,, Kooperacja- efektywna i skuteczna”                                                                              

-,, Pomoc społeczna w Wielkopolsce – kierunki rozwoju”,                                        

- ,, Światowy dzień Zdrowia Psychicznego”,                                                           

-,, Czynności pracownika socjalnego wykonywane w procesie przyznawania 

świadczeń w trybie postępowania administracyjnego” związane ze 

świadczoną pracą socjalną. Rozdzielność pracy socjalnej od postępowania 

administracyjnego”,                                                                                             

-,, Ustawa o pomocy społecznej- aktualne problemy”,                                                                                 

-,, Ochrona danych osobowych”,                                                                                 

- szkolenie dot. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia 500+. 
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1.4. Działania na rzecz stworzenia 

zintegrowanego systemu wsparcia 

i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 8.6.Wzmocnienie systemu usług 

i pomocy społecznej. 

1.4.1. Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych 

do opieki medycznej, w tym rehabilitacji i opieki. 

          W 2018 r. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo kontynuował działania                 

w celu poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych                 

w społeczności lokalnej. W celu zwiększenia dostępu do obiektów 

użyteczności publicznej likwidowano bariery architektoniczne. Likwidację 

barier architektonicznych wymuszają obecnie przepisy prawa budowlanego. 

Na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych dostosowywano 

infrastrukturę drogową do osób niepełnosprawnych. 

W celu zwiększenia dostępności do Specjalistycznych Usług Opiekuńczych 

( SUO) kierownik tut. Ośrodka podpisał umowę ze Specjalistyczną Terapią 

Pedagogiczną z siedzibą w Gnieźnie - na świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi                    

na terenie Gminy Czerniejewo. 

Mając na celu podnoszenie świadomości społecznej nt. osób 

niepełnosprawnych oraz ich praw i uprawnień na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo umieszczony jest Gminny informator 

Osób Niepełnosprawnych. 

1.4.2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. 

Większość budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie 

gminy Czerniejewo  dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie 

występują w nich bariery architektoniczne. Powstające nowo obiekty 

uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Dobrą praktyką integracji 

osób niepełnosprawnych jest organizowany przez M-GOPS w Czerniejewie 

przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym                                 

,,Razem” w Czerniejewie Piknik Rodzinny dla osób niepełnosprawnych                     

i ich rodzin ,,Wszyscy Razem”. 

Szkoły podstawowe działające na terenie gminy Czerniejewo w ramach 

programów Wychowawczo – Profilaktycznych  podejmowały działania 

sprzyjające budowaniu akceptacji, integracji oraz tolerancji dzieci                          

i młodzieży wobec niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej 

rówieśników. Szkoła uczy kultury zachowania, słowa, tolerancji i szacunku 

wobec innych. Zadaniem szkoły jest korygowanie niewłaściwych zachowań 

uczniów i wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczo-

opiekuńczych. 

1.5. Podejmowanie działań na rzecz 

wsparcia seniorów w ich integracji 

i pełnym dostępie do oferty edukacyjnej, 

kulturalnej, usług zdrowotnych, 

rekreacji i wypoczynku. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 8.6.Wzmocnienie systemu usług 

i pomocy społecznej 

 

Cel operacyjny 7.6.Rozwój kształcenia 

ustawicznego 

1.5.1. Poszerzenie i podnoszenie poziomu świadczonych usług dla osób 

starszych. 

            M-GOPS w Czerniejewie w 2018 r. współpracował z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów m.in. z Towarzystwem 

Przyjaciół Żydowa, Stowarzyszeniem Integracyjno-Rehabilitacyjnym                 

,,Razem” w Czerniejewie oraz Radą Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. 

W/w organizacje zapewniały osobom starszym kontakt z otoczeniem, 

rozwijały aktywne i zdrowe formy spędzania czasu wolnego przez osoby 

starsze i niepełnosprawne – zaspokajały ich potrzeby kulturalno – społeczne, 

rekreacyjne i edukacyjne. Organizowały cykliczne imprezy i spotkania 

integracyjne, wycieczki. 

Tut. Ośrodek świadczył podstawowe usługi opiekuńcze osobom starszym, 

niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania po to, aby jak najdłużej 

mogły one pozostać i funkcjonować w swoim środowisku, bez konieczności 

umieszczenia ich w instytucjonalnych formach pomocy typu dom pomocy 

społecznej. Ściśle współpracowano z pielęgniarkami środowiskowymi  aby 

na bieżąco móc monitorować osoby starsze wymagające wsparcia. 
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Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej informowali osoby starsze, 

niepełnosprawne o dostępnych formach pomocy, podejmowali działania 

zmierzające do większego zaangażowania się rodzin w sprawowanie opieki 

nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

1.5.2. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów 

zamieszkujących Gminę Czerniejewo. 

 

      Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018r. przeprowadziła 

szereg ciekawych działań na różnych płaszczyznach, mających na celu 

przeciwdziałanie izolacji  i wykluczeniu społecznemu seniorów 

zamieszkujących Gminę Czerniejewo. Aktywność Rady Seniorów Miasta                  

i Gminy Czerniejewo przejawiała się w następujących sferach: 

*sferze integracyjno-rozrywkowej poprzez np.: 

1.zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego z wolontariuszami  Szkoły 

Podstawowej w Żydowie; 

2.uczestnictwo z przedszkolakami w akcji pt. „upiększamy nasz świat”  

w Przedszkolu „Leśna Polana” w Żydowie; 

3.uczestnictwo w pikniku w Goraninie „ My się śmieci nie boimy, wnet 

porządek tu zrobimy”; 

*sferze kulturalnej poprzez zorganizowanie np.: 

1.spotkania walentynkowego pt. „Miłość nie jedno ma imię”  

w Czerniejewie 

2.Nocy Kupały w Pakszynie (współorganizacja imprezy) 

3.imprezy dla Seniorów pt. „Senioralia” 

4.spotkania dot. historii Powstania Wielkopolskiego w Żydowie 

5.seminarium naukowego pt. „Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy              

i (re)witalizacja” (współorganizacja) w Urzędzie Miasta i Gminy                              

w Czerniejewie 

 

*sferze turystyczno-zdrowotnej poprzez zorganizowanie np.: 

1.spotkania z lekarzem geriatrą pt. „Problemy geriatryczne seniorów”  

w Czerniejewie 

2.wyjazdu do Gniezna na XII Regionalny Festyn Sportowo-Rekreacyjny 

„Sport to zdrowie” dla seniorów, zrobiony przez Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan. 

3.wycieczki do Trójmiasta 

4.wycieczki z wolontariuszami Szkoły Podstawowej w Żydowie                        

do Muzeum Początków Państwa Polskiego. 

5.wyjazdu na „XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów  

do Ciechocinka” 

6.spotkania z zielarką pt. „Zioła na jesienna aurę” w Żydowie. 

7.spotkania pt. „Trening pamięci w każdym wieku” w Żydowie 

8.spotkania pt. „Produkcja nalewek dla zdrowia” w Czerniejewie 

9.spotkania z farmaceutą pt. „ Interakcje leków z żywnością” w Żydowie 

10.samochodowego rajdu andrzejkowego (współorganizacja) w Żydowie 

11.spotkania pt. „Nauka profilaktyki samokontroli piersi i profilaktyka raka 

piersi” (współorganizacja) w Czerniejewie 

     Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo współpracowała z wieloma 

instytucjami i podmiotami, działającymi na rzecz seniorów na terenie Gminy 

Czerniejewo, jak i również w innych gminach. Były to między innymi: 

- Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo 

- Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 

- Biblioteka Publiczna w Czerniejewie 

- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

- Szkoła Podstawowa w Żydowie 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie 
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- Komisariat Policji w Czerniejewie 

-  Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium” w Gnieźnie 

- Parafia Pawłowo 

- Parafia Żydowo 

- Parafia Czerniejewo 

- Gospodarstwo-Rolno Hodowlane Żydowo 

- Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 

- Sołtysi z terenu Gminy Czerniejewo 

- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa 

- Stowarzyszenie „Pelikan” w Żydowie 

- Stowarzyszenie „Onuphrius” w Czerniejewie 

- Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne „Razem” w Czerniejewie 

- Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek 

- Komisja Polityki Senioralnej w Sejmie RP 

- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Senacie RP 

- Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

- Gnieźnieńska Rada Seniorów 

- Miejska Rada Seniorów w Poznaniu. 

1.6. Aktywizowanie grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020; 

 

Cel operacyjny 7.6.Rozwój kształcenia 

ustawicznego 

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 8.4.Promocja zdrowego stylu 

życia 

1.6.1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wszystkich form wykluczenia 

społecznego. 

    W 2018 r. M-GOPS w Czerniejewie realizował zadania z ustawy                      

o pomocy społecznej zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Pomoc udzielana była osobom i rodzinom                       

w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 

macierzyństwa. W ciągu całego roku przyznawana była pomoc pieniężna                

w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, a także specjalnych 

zasiłków celowych. Przyznawana była również pomoc w formie usług 

opiekuńczych i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w celu reintegracji 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracownicy 

pomocy społecznej realizując zadania z zakresu pomocy społecznej w celu 

udzielenia efektywnego wsparcia ściśle współpracowali z wieloma 

instytucjami z obszaru wspierania rodziny. Kadra pracowników M-GOPS              

w Czerniejewie niosła i niesie pomoc mieszkańcom gminy Czerniejewo 

poprzez wsparcie emocjonalne, zrozumienie i troskę, pomaga mieszkańcom 

odzyskać wiarę we własne możliwości i wiarę wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

Pracownicy socjalni oprócz przeprowadzania wywiadów środowiskowych               

na potrzeby pomocy społecznej oraz innych instytucji, przyznawania pomocy 

w różnych formach, w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej pomagali 

w załatwianiu spraw urzędowych, kompletowania dokumentów dla celów 

ustalenia stopnia niepełnosprawności, pomoc przy wypełnianiu wniosku                     

o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz pomoc 

bezrobotnym klientom tut. Ośrodka w znalezieniu zatrudnienia. Ponadto 

przyznano z zasobów mieszkaniowych gminy mieszkanie klientce znajdującej 

się wraz z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zbiórką niezbędnego 

sprzętu do wyposażenia mieszkania zajęli się pracownicy socjalni. Dzięki 

pracy socjalnej jaką wykonali pracownicy tut. Ośrodka klientka znalazła pracę 

i usamodzielniła się. M-GOPS w Czerniejewie wspierał finansowo, rzeczowo 

oraz aktywizował osoby opuszczające zakłady karne. Aktywnie 

współpracował z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze                     

i na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W związku z tym,                    

iż na terenie gminy Czerniejewo nie ma miejsc noclegowych osoby bezdomne 

kierowane były do schronisk funkcjonujących poza jej terenem najczęściej             

w Gnieźnie, Poznaniu oraz Chełmie. Osobom kierowanym do w/w placówek 

przyznawana była pomoc finansowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

pobytu i wyżywienia. Schroniska w większości realizowały Program wyjścia 

z bezdomności. 
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1.6.2. Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach 

promocji zawodowej i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

      W 2018 r. M-GOPS w Czerniejewie na bieżąco współpracował                             

z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie szczególnie w zakresie 

monitorowania zjawiska bezrobocia. Pracownicy socjalni w ramach pracy 

socjalnej podejmowali działania ukierunkowane na aktywizację 

bezrobotnych klientów tut. Ośrodka, w szczególności długotrwale 

bezrobotnych i niepełnosprawnych poprzez wskazywanie ofert pracy 

zarówno od lokalnych jak i spoza terenu gminy przedsiębiorców, kierowali 

na Targi Pracy organizowane przez PUP w Gnieźnie, a także  motywowali 

klientów do podjęcia zatrudnienia. Ponadto udzielali informacji                             

o instrumentach rynku pracy. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

bezrobotnym mieszkańcom naszej gminy w 2018 r. M-GOPS kontynuował 

dyżury doradcy zawodowego/ pośrednika pracy z PUP w Gnieźnie celem 

zwiększenia liczby osób objętych fachową opieką specjalistów z zakresu 

pośrednictwa pracy, a także aktywizowanie bezrobotnych do udziału                       

w realizowanych przez instytucję programach i projektach.                                

Ponadto z bezrobotnymi  klientami zawierane były kontrakty socjalne,                  

w ramach których zobowiązani byli do aktywnego poszukiwania pracy. 

W 2018 r. w ramach programu ,, Aktywizacja zawodowa bezrobotnych                  

w wieku 45 lat i więcej” - Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie na staż 

zostały przyjęte w UMiG Czerniejewo 4 osoby.  

1.6.3. Wzmacnianie i rozbudowa zintegrowanego systemu rozwiązywania 

problemów uzależnień. 

 

          M-GOPS w Czerniejewie w zakresie rozwiązywania problemu 

przemocy domowej oraz uzależnień współpracował z Zespołem 

Interdyscyplinarnym w Gminie Czerniejewo, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie, Komisariatem 

Policji w Czerniejewie na zasadzie wymiany informacji. Osoby                               

z problemem alkoholowym, które korzystały ze świadczeń pomocy 

społecznej pracownicy kierowali do GKRPA w Czerniejewie celem podjęcia 

stosownych działań (z ok. 10 klientów skierowano 3). Wśród rodzin                         

z problemem przemocy prowadzona była procedura Niebieskiej Karty.                   

W przypadku stwierdzenia, iż w danej rodzinie występowała przemoc 

zarówno fizyczna jak i psychiczna ZI w Gminie Czerniejewo kierował 

wniosek do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o wgląd w sytuację rodziny,                   

a także zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury 

Rejonowej w Gnieźnie. W szkołach realizowane były programy 

profilaktyczne z tematyki antynikotynowej, przeciwdziałania przemocy, 

zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. 

1.7. Tworzenie podstaw dla rozwoju 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 7.4. 

Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych 

i innowacyjnych  

 

Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału 

społecznego na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego 

1.7.1. Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji 

lokalnej.  

Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników 

socjalnych M-GOPS w Czerniejewie w ramach szkoleń, warsztatów                      

i konferencji było finansowane z funduszy Ośrodka oraz ze środków 

zewnętrznych np. projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.                 

W celu profesjonalizacji służb społecznych w 2018 r. pracownicy socjalni                 

i asystent rodziny systematycznie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących:                                                                                                                  

-przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                                                                     

-wspierania rodziny i pieczy zastępczej,                                                                        

-  pomocy społecznej. 
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W listopadzie 2018 r. M-GOPS złożył wniosek konkursowy POWER 2.5 

Skuteczna Pomoc Społeczna, Wiedza, Edukacja, Rozwój. Konkurs 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament wdrażania 

EFS ,,Wdrażanie usprawnień organizacyjnych pomocy społecznej przez 

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. W chwili obecnej wniosek 

jest na etapie negocjacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ramach w/w 

projektu zaplanowano podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników 

M-GOPS w Czerniejewie m. in. kurs mediacji, a także szkolenia dostosowane 

do potrzeb pracowników. 

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,               

M-GOPS w Czerniejewie zatrudniał 3 pracowników socjalnych, którzy 

uprawnieni byli do przeprowadzania wywiadów środowiskowych                             

i  prowadzenia pracy socjalnej. 

1.7.2. Wspieranie i współpraca z instytucjami społeczeństwa 

obywatelskiego. 

 

          M-GOPS w Czerniejewie aktywnie współpracował z organizacjami 

pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi Gminy tj. z sołectwami. 

Co roku tak i w 2018 r. został uchwalany ,,Program Współpracy Gminy 

Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie na rok 2018 r. W ramach w/w Programu lokalne 

organizacje pozarządowe otrzymały od Gminy wsparcie finansowe, 

polegające głównie na udzielaniu dotacji na realizację określonego zadania 

publicznego.  

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Czerniejewo                     

w 2018 r. podejmowały szereg działań na rzecz  osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Prężnie działające Towarzystwo Przyjaciół Żydowa w 2018 r. otrzymało                      

z gminy dotację n realizację zadania publicznego pt. ,,Pobudzanie                                  

i koordynacja inicjatyw społeczno – gospodarczych dla rozwoju życia 

kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego”.  

Ponadto TPŻ zorganizowało ,,Dzień Matki” z częścią artystyczną,                             

,,Mikołajki” oraz dla osób samotnych ,,Wigilię”. 

Stowarzyszenie Integracyjno – Rehabilitacyjne ,,Razem” w Czerniejewie 

podejmowały następujące działania : 

 ,,Dzień Kobiet’ dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

 ,,Rajd Rowerowy, 

 ,,Spotkanie Andrzejkowe”, 

 ,,Spotkanie Wigilijne”. 

W 2018 r. M-GOPS w Czerniejewie wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Integracyjno – Rehabilitacyjnym ,,Razem” w Czerniejewie  zorganizował 

Piknik rodzinny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin pt. ,,Wszyscy 

razem”, który miał na celu integrację osób niepełnosprawnych                                 

ze społecznością lokalną. 

Stowarzyszenie Oświatowe ,,Onuphrius” dla osób samotnych, starszych, 

niepełnosprawnych w 2018 r. zorganizowało ,,Śniadanie Wielkanocne”. 

Ponadto od kilkunastu lat M-GOPS w Czerniejewie organizuje dla osób 

samotnych, starszych ,,Wieczerzę Wigilijną”. 

Osobom bezdomnym tut. Ośrodek zapewniał schronienie. Natomiast sytuacja 

osób bezrobotnych była na bieżąco monitorowania, pracownicy socjalni 
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podejmowali w ciągu całego roku działania zmierzające do ich aktywizacji 

poprzez dostarczanie ofert pracy, motywowanie do podjęcia zatrudnienia. 

W czerwcu 2018 r. w Kosmowie odbył się II Integracyjny Turniej Sołectw                   

o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. W rywalizacji 

sportowej udział wzięło 15 zespołów reprezentujących sołectwa. Coroczne 

spotkania mające charakter sportowo – rekreacyjny przyczyniają się                          

do wzrostu stopnia integracji, a tym samym poczucia tożsamości lokalnej 

wśród mieszkańców gminy Czerniejewo. 
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ŚRODOWISKO NATURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;  

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

2.1. Podejmowanie działań dla 

podniesienia jakości ochrony środowiska 

w gminie Czerniejewo. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 2.6.Uporządkowanie gospodarki 

odpadami 

 

Cel operacyjny 2.7.Poprawa gospodarki wodno – 

ściekowej 

 

Cel operacyjny 2.3.Ochrona zasobów leśnych 

i racjonalne ich wykorzystanie 

2.1.1. Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci 

kanalizacji deszczowej, w  tym uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe i nowe inwestycje gospodarcze. 
          Rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej na ternie gminy z końcem 2017 r. została opracowana 

dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ternach 

wiejskich w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie i Czeluścin gdzie 

występują budynki wielolokalowe. 

 

2.1.2. Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych 

na terenie całej gminy. 
           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

z dnia 29 grudnia 2016 r. gminy zobowiązane są segregować odpady na min.                  

5 frakcji. Gmina Czerniejewo w ten system weszła od 1 stycznia 2018 roku. 

Od tego momentu segregujemy oddzielnie: szkło; papier; metale i tworzywa 

sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe; odpady ulegające 

biodegradacji; zmieszane odpady komunalne. 

 

2.1.3. Kontynuacja działań zmierzających do ochrony powietrza.                                                                                                     

W 2018 r. prowadzone rozmowy w sprawie gazyfikacji gminy Czerniejewo 

zaowocowały przygotowaniem inwestycji w zakresie budowy sieci gazowej 

w m. Pawłowo. 
 W latach 2017 i 2018  kontynuowano realizację dofinansowań                 

z budżetu gminy na wymianę ogrzewania węglowego. 

W roku 2017 - wydatkowano  ogółem na 10 wniosków  o wymianę pieca  

na  kwotę – 19.000,00 

 W roku 2018 - wydatkowano ogółem na 16 wniosków o wymianę pieca            

na kwotę – 35.000,00 zł.  

 

2.1.4. Zwiększenie zasobów zieleni i lesistości gminy poprzez nasadzanie 

drzew i krzewów na terenie parków i w pasach drogowych. 
 

 „Rewitalizacja Rynku będącego historycznym układem urbanistycznym 

miasta Czerniejewo” obejmująca zakup  i posadzenie  drzew i krzewów              

w ilości 1520 szt. wraz z zaprawą dołów oraz ściółkowaniem warstwą 

zrębków. 

 

2.2. Stworzenie warunków do rozwoju 

różnych form turystyki na terenie gminy 

Czerniejewo.  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 5.3.Aktywizacja obszarów 

o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających 

się perspektywach rozwojowych 

Cel operacyjny 5.4.Wsparcie  terenów 

wymagających restrukturyzacji, odnowy 

i rewitalizacji 

2.2.1. Budowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi różnych form 

turystyki w obszarach predestynowanych do tej formy wypoczynku.  
 

          Budowa w Pawłowie  Skweru im. Pawła Cymsa  (miejsce pamięci, 

rekreacji i spotkań). 

Powstanie „leśnego skweru”(wykonanie alejek, nasadzenie roślin                            

i posadowienie małej architektury) przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie. 

 

2.2.2. Zagospodarowanie naturalnych rozlewisk i oczek wodnych.  
 

brak 
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OŚWIATA, KULTURA, SPORT  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; 

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania/podjęte działania 

3.1. Podwyższenie jakości oferty gminy w 

zakresie rekreacji i wypoczynku. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości i 

dostępności edukacji 

 

Cel operacyjny 8.10.Ochrona i utrwalanie 

dziedzictwa kulturowego 

 

Cel operacyjny 5.5.Zwiększenie dostępności 

do podstawowych usług publicznych 

3.1.1. Remont, budowa i przebudowa istniejącej w gminie infrastruktury 

sportowej. 

          W 2017 r. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej 

oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie”. 

W 2017 r. wykonano również  inwestycję polegającą na rozbudowie 

budynku szatni klubu sportowego w miejscowości Żydowo. 

Budowa hali widowiskowo – sportowej – prace przebiegają z godnie                     

z harmonogramem rzeczowy inwestycji na koniec 2018 r. zaawansowanie 

prac wynosiło 70%. 

3.1.2. Budowa, przebudowa i doposażenie istniejących obiektów kultury. 

 

         W 2018 r. przygotowano dokumentacje projektową i zrealizowano 

inwestycje pod nazwą: Klub Senior + w Czerniejewie. 

 

3.1.3. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów rekreacyjnych 

- w zakresie ścieżek rowerowych oraz pieszo - rowerowych wraz                                    

z infrastrukturą (dane w punktach 1.2.1 oraz  5.1.2)                                                                  

- budowa edukacyjnego placu zabaw w Żydowie,                                                  

-  zagospodarowanie placu zabaw w Gorańcu,                                                     

- zakup tablic edukacyjnych dla dzieci w Czerniejewie,                                              

-  rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w Żydowie. 

3.1.4. Popularyzacja sportu i rekreacji na terenie gminy. 

         Na terenie Gminy Czerniejewo działają następujące kluby sportowe: 

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czerniejewo 

Klub uczestniczył w rozgrywkach Klasy Okręgowej Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej.  

Działalność sportowa opiera się na pracy z dziećmi i młodzieżą                           

w szkółkach piłkarskich. 

Oprócz drużyny seniorów działają w klubie grupy: junior młodszy, oraz 

trampkarzy młodszych. Oprócz działalności piłkarskiej, klub posiada duże 

doświadczenie w organizacji imprez plenerowych. Przez szereg lat  

w okresie letnim klub organizuje cyklicznie wypoczynek letni dzieci                    

i młodzieży – nauka i doskonalenie pływania, zabawy z piłką oraz imprezę 

rekreacyjno sportową „Piknik rowerowy”. Współdziała aktywne                              

z Urzędem Miasta i Gminy Czerniejewo przy organizacji imprez sportowo 

rekreacyjnych min. cykliczne Biegi Czerniejewskie z okazji Dni 

Czerniejewa. W Klubie trenuje 6 grup młodzieżowych. 

Klub Sportowy Fara - Pelikan Żydowo                                                                     

Uczestniczy w rozgrywkach ligowych klasy B grupy I Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej okręgu poznańskiego. Oprócz działalności piłkarskiej 

klub uczestniczy aktywnie w życiu sportowo – kulturalnym Żydowa. 

Współpracuje ze stowarzyszeniami w organizacji różnych imprez kulturalno 

– sportowych. Klub rozszerzył działalność o nową sekcję - siatkówki. Klub 
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posiada szkółkę piłkarską dla dzieci i młodzieży. 

Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Szczytniki Czerniejewskie 

Uczestniczy w rozgrywkach ligowych klasy B grupy I Wielkopolskiego 

Związku Piłki Nożnej okręgu poznańskiego. Oprócz działalności piłkarskiej 

klub uczestniczy aktywnie w życiu sportowo – kulturalnym społeczności 

lokalnej. Współpracuje ze stowarzyszeniami w organizacji różnych imprez 

kulturalno – sportowych. Posiadają szkółkę – grupę dzieci. 

Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Żydowo 

Klub we współpracy ze SP W Żydowie inicjuje działalność nauki gry                   

w szachy. Oprócz tego klub prowadzi działalność sportową dzieci                           

i młodzieży w sekcjach: siatkówka oraz taniec. 

 

Infrastruktura sportowa w gminie Czerniejewo jest bardzo dobrze 

rozwinięta.  

W zajęciach na obiektach sportowych korzystają wszyscy mieszkańcy 

gminy Czerniejewo bez względu na wiek. Młodzi ludzie znacznie częściej 

wybierają wszelką aktywność fizyczną, która ma służyć integracji oraz 

poprawie samopoczucia. Wybierając obiekty, osoby kierują się 

wyposażeniem, stanem technicznym, a przede wszystkich odległością. 

 

W ramach ogłoszonego w 2018 r. konkursu na realizację zadań publicznych 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu „Wspieranie sportu na 

terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia 

finansowego w formie dotacji z budżetu” postanowiono przyznać dotacje 

klubom sportowym:  

 KS „Fara Pelikan” Żydowo,  

 LKS „Czarni” Czerniejewo, 

 UKS „Lider” Szczytniki Czerniejewskie, 

 UKS „Hetman” Żydowo. 

Kluby sportowe KS „Fara Pelikan” Żydowo i LKS „Czarni” Czerniejewo 

korzystają również ze wsparcia lokalnych przedsiębiorców. 

W Przedszkolu „Leśna Polana” w Żydowie prowadzona jest gimnastyka 

korekcyjna w formie wyodrębnionych zajęć. W pozostałych placówkach są 

elementem ćwiczeń podczas zajęć ruchowych czy też wychowania 

fizycznego. W SP Czerniejewo jest nauczyciel z kwalifikacjami                             

do prowadzenia w/w zajęć (na które otrzymał dofinansowanie z budżetu 

gminy). 

Gmina dysponuje kadrą trenersko-instruktorską (każdy z nauczycieli 

wychowania fizycznego ma dodatkowe w/w uprawnienia). 

W 2017 r. „Projekt O.S.T.R.O! Olenderskie Szlaki Turystyczno – Rowerowe 

na terenie sołectwa Rakowo w gminie Czerniejewo” (wytyczenie na mapie 

szlaków rowerowych, stworzenie aplikacji mobilnej oraz oznakowanie                      

w terenie tych szlaków tabliczkami oraz posadowienie 10 ławostołów                   

na szlakach rowerowych).  

3.1.5. Wzrost poziomu i wyników sportowych 

System stypendialny - stypendia naukowe, artystyczne, sportowe                         

– uchwała Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. 

Współpraca klubów sportowych ze szkołami.  

Realizacja przez kluby sportowe zadań związanych ze szkoleniem dzieci                

i młodzieży - grupy sportowe. 

Finansowanie działalności sportowej z budżetu gminy. 

Zadania ciągłe związane z utrzymaniem, usprawnianiem i zwiększaniem 

infrastruktury sportowej. 
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3.2. Podejmowanie działań w zakresie 

zwiększania jakości oferty edukacyjnej 

i dostosowania jej do potrzeb jej 

beneficjentów i rynku pracy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości i 

dostępności edukacji 

 

Cel operacyjny 7.6.Rozwój kształcenia 

ustawicznego. 

3.2.1. Organizowanie równego dostępu uczniom do zajęć pozalekcyjnych 

W 2018 r w szkołach Gminy Czerniejewo kontynuowane były 2 programy 

sportowe: „Umiem Pływać” i „Szkolny Klub Sportowy”. 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowany był              

do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Do udziału w programie 

zostało zgłoszonych 70 uczniów (40 ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, 

30 ze Szkoły Podstawowej w Żydowie). Zajęcia nauki pływania rozpoczęły 

się w marcu br. na basenie w Gnieźnie (uczniowie SP w Żydowie) i we 

Wrześni ( uczniowie SP w Czerniejewie ). 

Udział w zajęciach jest dla uczniów był bezpłatny. Program był 

finansowany ze środków MSiT ( 12.600,00 zł ) oraz z budżetu Gminy 

Czerniejewo ( 10.500,00 zł ). 

Program „Szkolny Klub Sportowy” był skierowany do uczniów szkół bez 

względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Pozalekcyjne zajęcia 

sportowe były realizowane do 30 listopada 2018 r. w Szkołach 

Podstawowych w Czerniejewie i w Żydowie pod kierunkiem nauczycieli 

wychowania fizycznego. W szkole w Czerniejewie programem było 

objętych 35 uczniów ( I gr. – nauka gry w szachy, II gr. – siatkówka ), 

natomiast w szkole w Żydowie 80 uczniów (III grupy – piłka siatkowa, IV 

grupa – piłka nożna i piłka siatkowa ). Operatorem wojewódzkim zadania 

działającym na zlecenie MSiT jest SZS „Wielkopolska” w Poznaniu. Wkład 

finansowy Gminy Czerniejewo wyniósł 3.600,00 zł. 

 

Ponadto w Czerniejewie i Żydowie prowadzone były zajęcia specjalistyczne 

wspierające edukację najmłodszej grupy szkolnej -  

Gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej ,,Od smyka                       

do zawodnika’’.  

Z zajęć korzysta w Żydowie: 15 dzieci, w Czerniejewie - 16.                                        

Zajęcia są bezpłatne dla dzieci i są w całości finansowane były                         

z budżetu Gminy Czerniejewo. 

 

Zajęcia sportowe Szkółki Kolarskiej (dla zainteresowanych uczniów klasy 

IV-VIII) – zajęcia realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Kolarstwa przy współfinansowaniu Gminy Czerniejewo. 

 

3.2.2. Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie zastosowania 

nowych technik w realizacji programów nauczania we wszystkich 

placówkach oświatowych gminy. 

 

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

rok 2018 

Wyposażenie sal lekcyjnych: 

*Wyposażenie pracowni komputerowej: komputery stacjonarne Siemens– 

szt.4,  

*monitor LG do komputera – szt. 1, krzesła obrotowe – szt. 24,                                    

*sala 32 - Projektor  Benq                                                                                              

*monitor dotykowy ViewSonic                                                                                            

* sala 30 - Monitor dotykowy ViewSonic                                                                    

*sala 22 – zestaw mebli 

Wyposażenie sekretariatu: Kserokopiarka Sharp 

Wyposażenie pokoju nauczycielskiego: Drukarka HP Laser Jet M12 – 1 

szt., Niszczarka HSM – 1 szt. 

 

Pomoce dydaktyczne: Fotorobot edukacyjny – 3 szt. , zestaw EDUSENCE – 

1 zestaw,  Laptop Inspiron, Kijki nordic walking , 

pomoce w ramach zapewnienia warunków do realizacji kształcenia 

specjalnego uczniów  z niepełno sprawnościami: zestawy do rytmiki, klocki 
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PUS i gry i układanki edukacyjne, zegary demonstracyjne, wagi 

demonstracyjne, karty pracy, loteryjki obrazkowe. 

Inne: stoły składane egzaminacyjne – 40 szt. , modernizacja monitoringu 

wizyjnego, rozbudowa sieci internetowej, zamontowanie piłkochwytu                 

na boisku wielofunkcyjnym; 

W ramach projektów i programów pozyskano, których inicjatorem była 

Gmina Czerniejewo:  

*W ramach projektu Cyfrowa Wielkopolska-  Laptop FUJITSU -1, Tablety 

Platinum – 25 sztuk , 

*Utworzono mobilne miasteczko ruchu drogowego, w tym pozyskano 

Rowery TREK – 5 szt., kaski – 5 szt. ,zestaw znaków drogowych- 38 szt., 

sygnalizator świetlny- 1 szt., 

*”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wyposażenie biblioteki 

szkolnej w książki i lektury – 925 egzempl. 

* „Aktywna tablica” -  2 monitory dotykowe ViewSonic 

 

Szkoła Podstawowa w Żydowie 

rok 2018 

*Krzesła uczniowskie – 50 szt.                                                                                    

*Stoliki uczniowskie – 50 szt.                                                                                               

*PC Dell Optiplex – 2 szt.                                                                                                 

*PC HP Elite – 7 szt.                                                                                                 

*Notebook Dell Latitude – 2 szt.                                                                                    

*Niszczarka – 1 szt.                                                                                                         

*Szafki szkolne – 18 szt.                                                                                             

W ramach projektów i programów pozyskano, których inicjatorem była 

Gmina Czerniejewo:  

*W ramach projektu Cyfrowa Wielkopolska-  nadajniki do klas 

*”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wyposażenie biblioteki 

szkolnej w książki i lektury – 2010 egzempl. 

* „Aktywna tablica” -  projektor ultra-krótkoogniskowy – 4szt., projektor  

tradycyjny  – 1 szt., głośniki multimedialne – 5 szt. 

 

3.2.3. Umożliwienie na terenie miasta i gminy kształcenia 

na poziomie ponadgimnazjalnym i kształcenia ustawicznego. 

 

brak 

 

3.2.4. Prowadzenie remontów, przebudowa i budowa obiektów  

w ramach działań zwiększających ofertę opieki pozaszkolnej. 

 

brak 
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ROZWÓJ GOSPODARCZY  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem 

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

4.1. Tworzenie warunków dla dalszego 

rozwoju gospodarczego gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 6.5.Tworzenie  warunków  

rozwoju  inteligentnych  specjalizacji, w tym 

wspieranie sektorów kreatywnych w gospodarce 

 

Cel operacyjny 6.8.Przygotowanie i racjonalne 

wykorzystanie terenów inwestycyjnych 

 

Cel operacyjny 5.1.Wsparcie ośrodków 

lokalnych 

 

Cel operacyjny 9.4.Budowa partnerstwa 

dla innowacji 

4.1.1. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu 

zainteresowania przez inwestorów strategicznych terenami 

inwestycyjnymi na terenie gminy 

 

brak 
 

4.1.2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną  infrastrukturę 

techniczną, w tym dla potrzeb wysokich technologii (z ang. HT - High-

Tech Industry). 
 

Prowadzono rozmowy z GDDKiA w Poznaniu w celu wybudowania 

dodatkowego zjazdu do nowych terenów aktywizacji gospodarczej                      

w Żydowie, w celu poprawy komunikacji tych terenów w przyszłości. 

 

4.1.3. Tworzenie i inicjowanie różnorodnych systemów wsparcia 

inwestorów i przedsiębiorców chcących inwestować lub realizujących 

swoje przedsięwzięcia biznesowe na terenie gminy.  
 

brak 

4.2. Podejmowanie działań w zakresie 

promocji gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 5.1.Wsparcie ośrodków 

lokalnych 

 

Cel operacyjny 5.2.Rozwój obszarów wiejskich  
 

Cel operacyjny 9.3.Sprawna, innowacyjna 

administracja samorządowa 

4.2.1. Opracowanie strategii promocji gminy Czerniejewo. 
 

brak 

 

4.2.2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy w środkach 

masowego przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. 
 

Gmina Czerniejewo współpracuje z mediami o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, a także krajowym: sportgniezno, informacje lokalne, 

gniezno24, Przemiany na Szlaku Piastowskim, 

czerniejewo-naszemiasto, Głos Wielkopolski, Tydzień Gnieźnieński, Radio 

Gniezno, Radio Września, Radio Poznań, TV Gniezno, TVP 3 Poznań, TV 

Wielkopolska. 

System współpracy jest dostosowany do bieżących potrzeb.  

W zakresie bieżących działań i istotnych kwestii związanych z działaniami 

Gminy Czerniejewo współpraca polega na informowaniu lokalnych mediów 

lub przesyłaniu gotowych materiałów prasowych lub radiowych. 

W przypadku imprez plenerowych o zasięgu ponad lokalnym Gmina 

Czerniejewo  występuje o patronaty medialne do poszczególnych mediów, 

dzięki czemu informacje o wydarzeniu docierają do szerszego grona 

odbiorców, zarówno przed, jak i po wydarzeniu. 

Gmina Czerniejewo zleca również doraźnie publikację materiałów prasowych 

na zamówienie (dotyczy bardzo ważnych inwestycji oraz ogólnej promocji 

gminy np. w gazetach branżowych). Doraźnie również emitowane są spoty 

radiowe. 
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4.2.3. Stworzenie systemu wizualnej identyfikacji gminy. 
 

Gmina Czerniejewo posiada 2 symbole wizualnej identyfikacji - herb                      

i logo, które stosowane są na wszystkich możliwych płaszczyznach promocji 

oraz prezentacji miasta i gminy.   

4.3. Tworzenie warunków na rzecz 

kompatybilności wszystkich zamierzeń 

gospodarczych  

i społecznych z warunkami określonymi 

przestrzenią gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 9.1.Tworzenie warunków 

dla zarządzania rozwojem regionu 

4.3.1. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 
W 2018 r. trwały prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmina, do których  przystąpiono na 

podstawie uchwały nr XLV/311/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 

1 października 2014 r. Planowany termin zakończenia – IV kwartał 2019 r. 

 

4.3.2. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

W 2018 r. kontynuowane były prace nad opracowaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla następujących terenów: 

1) zlokalizowanego w Żydowie po wschodniej stronie drogi krajowej               

nr 15 o powierzchni ok. 16,3746 ha, do opracowania którego 

przystąpiono na podstawie uchwały nr XXIII/140/16 Rady Miasta 

i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r. zmienionej uchwałą 

nr XXXVII/225/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                       

30 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą nr II/15/18 Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo z dnia 29 listopada 2018 r. Obszar objęty sporządzeniem 

planu obejmuje następujące działki ewidencyjne nr 396, 398/3, 397/3, 

397/7, 397/8, 397/6, 397/5, 398/2, 398/1, 404/3, 397/4, 404/2, 405/1, 

405/2, 519, 406, 407, 408, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 441, 440, 

432/4, 432/5, 432/6, 436/2, 436/3, 432/2, 432/1, 415/2, 415/1, 414, 411, 

412, 413/1, 431, 413/2, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 429, 426, 410, 

432/3, 604/6, 604/1, 604/5, 612/6, 612/5, 612/3, 387/1, 399/1, 604/4, 

612/7, 409, 433, 428; 

2) zlokalizowanego w Gębarzewie o powierzchni ok. 16,8897 ha,                   

do opracowania którego przystąpiono na podstawie uchwały                         

nr XXXVI/216/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                          

29 czerwca 2017 r. Obszar objęty sporządzeniem planu obejmuje działki 

ewidencyjne nr 52/2, 58, 68, 69/3, 69/5, 69/4, 70, 71, 72/3, 72/4, 73, 

269/2, 83/1, 83/2; 

3) zlokalizowanego w Gorańcu o powierzchni ok. 0,3036 ha                                   

i Czeluścinie o powierzchni ok. 0,2680 ha, do opracowania którego 

przystąpiono na podstawie uchwały nr XXXVII/224/17 Rady Miasta                

i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. Obszar objęty 

sporządzeniem planu obejmuje działki ewidencyjne nr 18 i część działki 

nr 9/1 w Czeluścinie oraz nr 73 w Gorańcu. 

2.Przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zlokalizowanego w Czerniejewie w rejonie ulicy Poznańskiej 

i Gospodarczej o powierzchni ok. 19,6777 ha (uchwała nr XLII/262/18 Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2018 r.). Obszar objęty 

sporządzeniem planu obejmuje częściowo lub w całości  działki ewidencyjne 

nr 519 (cz.), 529 (cz.), 526 (cz.), nr 527 (cz.), 530 (cz.), 349 (cz.), 347/2 (cz.), 

514, 516, 520, 346, 524/1, 524/2.  
 

4.3.3. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie 

skoordynowania planów rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Bieżące spotkania Burmistrza Miasta i Gminy z włodarzami sąsiednich 

miejscowości. Udział w konwentach organizowanych przez Starostę 

Gnieźnieńskiego z burmistrzami, wójtami gmin i miast z powiatu 

gnieźnieńskiego oraz prezydentem Gniezna.  
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INFRASTRUKTURA  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;  

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu 

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa 

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

5.1. Podejmowanie działań  

w kierunku polepszenia standardu  

i jakości komunikacyjnej na terenie 

gminy Czerniejewo. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 1.1.Zwiększenie spójności sieci 

drogowej 

 

Cel operacyjny 1.2.Wzrost  różnorodności oraz 

upowszechnianie efektywnych form transportu  

5.1.1. Budowa, przebudowa ulic i dróg na terenie gminy Czerniejewo. 

W ramach zadań na drogach gminnych wykonano:                                                         

- przebudowa ul. Prusa w Żydowie ( 2017 r.)  

- przebudowa ulic Osiedla „Pisarzy” w Czerniejewie i Osiedla ”Przylesie”             

w Żydowie”, polegającą na wykonaniu nakładek asfaltowych oraz prac 

związanych z odwodnianiem dróg. W ramach całego projektu zostały  

zrealizowane następujące ulice: w m. Czerniejewo: ul. Kochanowskiego oraz 

ul. Kraszewskiego; w m. Żydowo: ul. Leszczynowa, ul. Akacjowa, ul. Leśna, 

ul. Bukowa, ul. Czereśniowa o łącznej długości nakładek – 1,29 km ( 2018 r.) 

- wykonanie nakładki asfaltowej z wyniesionym przejściem dla pieszych na 

odcinku ul. Szkolnej ( 2018 r.) 

- wykonanie chodników przy ul. Szkolnej; ( 2018 r.) 

- wykonanie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego łącznie z 

odwodnieniem przy klubie Malucha (realizacja robót we własnym zakresie),       

( 2018 r.) 

- wykonanie chodników w m. Czeluścin i Goranin (2018 r.) 

 

5.1.2. Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących poszczególne obszary 

gminy. 

W latach 2017-2018 zrealizowano wykonano inwestycję polegającą                       

na budowie ścieżki rowerowe i ciągów pieszo - rowerowych (Żydowo:            

ul. Dworcowa, ul. Kościuszki, Żydowo – Gębarzewo, Czerniejewo:                   

ul. Poznańska, Pl. 21 Stycznia, ul. Szkolna) – 5,953 km . W ramach tego 

samego projektu wybudowano również parking typu „ parkuj i jedź”                         

w m. Żydowo. 

 

5.2. Podjęcie działań w kierunku 

rewitalizacji i przebudowy obiektów 

komunalnych na terenie gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 5.4.Wsparcie terenów 

wymagających  restrukturyzacji,  odnowy 

i rewitalizacji. 

5.2.1. Przeciwdziałanie niszczeniu obiektów budowlanych, w tym 

komunalnych, o wartościach architektonicznych i znaczeniu 

historycznym poprzez realizacje projektów rewitalizacji tych obiektów.  
Działania w zakresie przeciwdziałania niszczeniu komunalnych obiektów 

budowlanych polegały na: 

- modernizacji mieszkań (bieżące remonty i naprawy) znajdujących się               

w zasobie komunalnym gminy  kwota 21.988,38zł., 

-modernizację dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku w Nidomiu                                                

kwota 108.000,00zł., 

  

W zakresie działań rewitalizacyjnych opracowano diagnozę na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie 

gminy Czerniejewo (Diagnoza z grudnia 2018 r.).   

 

5.2.2. Inicjowanie działań mających na celu renowację obiektów 

zabytkowych.  

1.W 2018 r. został sporządzony „Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021”, który został przyjęty 

uchwałą nr XLIX/325/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                         

26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 



      Realizacja polityk, programów i strategii w Gminie Czerniejewo w 2018 r.                      

 

22 
 

Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021”. 

2.W 2018 r. na podstawie uchwały nr V/29/2007 Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r. z budżetu gminy zostały udzielone 

dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków: 

1) dla Parafii p.w. Św. Marcina w Pawłowie – 10.000 zł. na malowanie 

kościoła, 

2) dla Parafii p.w. Św. Stanisława Biskupa w Żydowie – 20.000 zł.                     

na odnowienie prezbiterium oraz filaru. 

Wykorzystywanie „dobrych praktyk” w materiałach reklamowych gminy   

(np. wizerunek wiatraka koźlaka przy ul. Szkolnej).   
5.3. Intensywne działania w zakresie 

przebudowy i rozbudowy infrastruktury 

technicznej gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 3.1.Optymalizacja 

gospodarowania energią 

 

Cel operacyjny 2.7.Poprawa gospodarki wodno – 

ściekowej 

5.3.1. Realizacja zadań w zakresie  rozwoju sieci kanalizacyjnych, 

wodociągowych i gazowniczych oraz alternatywnych źródeł energii. 
 

patrz. pkt. 2.1.1 

 

5.3.2. Przebudowa, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego 

oraz budowa nowych punktów świetlnych. 
- Wymiana zasilania oświetlenia ulicznego wraz z wymiana 3 słupów                     

i opraw oświetleniowych w m. Żydowo (2017 r.) 

- Wykonanie oświetlenia LED ul. Poznańskiej w Czerniejewie - 53 szt. oraz 

oświetlenia solarnego – 6 szt: w Żydowie, Gębarzewie oraz na odcinku 

Żydowo – Gębarzewo.(w ramach OSI) oraz ul. Dworcowa w Żydowie, 

Szczytniki Czerniejewskie, dowieszka oprawy Brzózki w raz z linią 

oświetleniową, wymiana opraw sodowych na oprawy Led przy ul. Szkolnej 

w Czerniejewie (2018 r.) 

5.4. Podjęcie działań w zakresie poprawy 

gospodarki mieszkaniowej i rozwoju 

różnych form budownictwa 

mieszkaniowego na terenie gminy 

Czerniejewo. 
 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  
 

Cel operacyjny 8.11.Poprawa warunków 

mieszkaniowych. 

5.4.1. Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i budowę 

mieszkań na wynajem.  

1.Wydzielono i uzbrojono w infrastrukturę (sieć wodociągowa) działki gruntu 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i bliźniaczą w rejonie ul. Polnej 

w Czerniejewie.  

2.Przygotowano do zbycia teren przy ul. Wodnej w Żydowie pod zabudowę 

wielorodzinną. 

3.Oferowano do sprzedaży grunty gminne przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową na tzw. os. Pisarzy w Czerniejewie. 

4. Na bieżąco monitorowana jest możliwość przystąpienia do Programu 

Mieszkanie Plus oraz skorzystania z innych programów w zakresie 

kredytowania, współfinasowania itp. budownictwa mieszkaniowego                    

na preferencyjnych zasadach.  

 

5.4.2. Aktywizowanie działań w zakresie zwiększania ilości mieszkań 

socjalnych.  
 

Ze względu na zmianę w marcu 2018 r. regulacji ustawowych, które                 

od dnia 21 kwietnia 2019 r. wprowadziły nowe zasady najmu lokali, nie 

podejmowano działań w zakresie zwiększenia ilości mieszkań socjalnych. 

Obecnie każdy lokal może być oddany w najem socjalny. 

 

5.4.3. Weryfikacja gminnej polityki mieszkaniowej.  
Uchwałą nr XLII/263/18 Rada Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                         

31 stycznia 2018 r. przyjęła nowe zasady wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo.  
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2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo  

 

         Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo 

zostało zatwierdzone uchwałą nr XXXI/194/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia             

20 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo. Było ono dwukrotnie zmieniane. 

Pierwsza zmiana, zatwierdzona uchwałą nr XLVI/264/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo               

z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo, obejmowała część Żydowa, a zmiana 

zatwierdzona uchwałą nr XXXVIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                                 

28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo obejmowała część obrębów geodezyjnych 

Graby, Pawłowo i Nidom-Goranin. Obecnie trwają prace nad zmianą studium. Zmiana                       

ma na celu jego całościową aktualizację.   

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w Gminie Czerniejewo 

1998-2018 

Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego 

Rok 

wejścia 

w życie 

Powierzchnia 

(ha) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu działalności przemysłowo – usługowej we wsi 

Żydowo, rej. ul. Nałęczowskiej  

1998 7,4000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu usługowego we wsi Żydowo, część dz.                   

Nr geod. 319/1, 319/2 

1999 0,2000 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo 

rejon ul. Szkolnej dz. nr ewid. 457/1 

2000 1,7121 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo we wsi Żydowo dz. nr ewid. 14/9, 27 

2000 5,5000 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze części wsi Graby 

2000 18,0000 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze części wsi Rakowo 

2000 

 
18,0000 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo 

rejon ul. Szkolnej dz. nr ewid. 485, 486, 487 

2000 0,5775 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gm.  Czerniejewo 

we wsi Kąpiel 

 

2000 0,8000 
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Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego 

Rok 

wejścia 

w życie 

Powierzchnia 

(ha) 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo              

dz. nr ewid. 513 

2000 1,9875 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze wsi Rakowo dz. Nr ewid. 21 

2001 5,0000 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze wsi Rakowo                             

dz. Nr ewidencyjny 46/1 

2001 2,7600 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo we wsi Żydowo 

dz. nr 604, 612 

2001 1,1700 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze 

Miasta Czerniejewo dz. Nr 74 

2001 2,4000 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części 

Miasta Czerniejewo 

2001 18,0000 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części 

wsi Graby 

2001 12,5000 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części 

wsi Rakowo 

2001 8,2541 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo obszary wsi: 

Żydowo, Pawłowo, Kosowo, Szczytniki 

Czerniejewskie, Pakszyn 

2001 29,2418 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów mieszkaniowych z funkcją działalności 

gospodarczej w Żydowie działki nr ewid. 380, 381, 

382, 383, 384/2 

2002 4,3000 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo i zmiana planu 

szczegółowego zagospodarowania przestrzennego              

w Żydowie zatwierdzonego uchwałą                                    

nr XXVIII/177/2001 z dnia 28.06.2001 r. 

2002 0,2300 

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo 
2002 4,0000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa jednorodzinnego w Żydowie  

dz. Nr ewid. 14/8, 14/7, 14/6 

2002 1,7000 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo obszar: Szczytniki Czerniejewskie, 

Graby, Czeluścin 

 

 

 

2003 4,9000 
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Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego 

Rok 

wejścia 

w życie 

Powierzchnia 

(ha) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy jednorodzinnej i działek 

rzemieślniczych w Czerniejewie, w rejonie ul. Armii 

Poznań Północ i Południe oraz ul. Szkolnej 

2003 25,3000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów budownictwa jednorodzinnego w Żydowie, 

rejon ul. Jana Pawła II 

2003 12,4000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

części pasa drogowego ul. Armii Poznań 
2006 2,7000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

działki o numerze ewidencyjnym 51 we wsi Żydowo  

– gmina Czerniejewo 

2007 29,9400 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego            

w Żydowie gm. Czerniejewo obejmującego działki            

nr ewid. 115/3 i 409 

2007 0,6786 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego             

w Rakowie gm. Czerniejewo obejmującego działki            

nr ewid. 144 i 22/3 

2007 4,5612 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego             

w Czerniejewie obejmującego działki nr ewid. 653               

i 73/1, 73/2 

2008 1,3480 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                

w rejonie ulicy Polnej w Czerniejewie, obejmującego 

działki nr ewid. 213, 224, 225, 226, 227, 228 

2008 0,6982 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                 

i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

w Żydowie, działka nr ewid. 483 

2008 0,9900 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy jednorodzinnej i zabudowy 

techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową              

w Żydowie, działka nr ewid. 404/15 

2008 2,7826 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                  

w Grabach obejmującego działkę nr ewidencyjny 161 

2010 1,0400 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                  

w Pawłowie dla obszaru części działki nr ewid. 15/1 

2010 2,0000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                   

z usługami w Pawłowie dla obszaru części działki              

nr ewid. 53 

2010 15,0000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                   

i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej               

z usługami w Pawłowie działka nr ewid. 68/1 

 

 

 

2010 

 

 

0,8100 
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Nazwa planu zagospodarowania przestrzennego 

Rok 

wejścia 

w życie 

Powierzchnia 

(ha) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                  

w Rakowie dla obszaru działek o numerach 

ewidencyjnych 80/1 i 13 

2010 2,0800 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                  

w Żydowie dla obszaru działek o numerach 

ewidencyjnych 495 i 496 

2010 2,6000 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

Rakowie obejmującego działkę nr ewidencyjny 22/3 

2010 1,0712 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   

dla części miejscowości Żydowo 
2013 24,4709 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Żydowie – działka ewidencyjna 

nr 686, gmina Czerniejewo 

2013 0,9100 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w obrębie wsi Rakowo – działki             

o numerach ewidencyjnych  96/29, 96/30, 96/31, 

96/33, 96/33, 96/34, 86/35, 96/36, 86/37 i 96/38 

2014 1,2459 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Żydowie  – działki ewidencyjne  

404/14 i 404/16 

2015 0,2065 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w obrębie wsi Rakowo, 

stanowiącego działki ewidencyjne nr 46/27, 46/29, 

46/30 i 46/31 oraz części działek ewidencyjnych                  

nr 46/24 i 46/28 

2015 5,2633 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Żydowie, stanowiącego działki 

ewidencyjne nr 321, 334, 335, 336 i 345/1 oraz część 

działek ewidencyjnych nr 379 i 537 

2016 2,1000 
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4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo 

        Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2018-2021 

został przyjęty uchwałą nr XLIX/325/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo dnia                                   

26 września 2018 r.  

W ramach budżetu na 2018 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił dotacji 

w wysokości 21.000,00 zł. przeznaczonej na realizację zadania pn.: prace konserwatorskie                    

i restauratorskie przy zabytku: 3 witraże (monogram IHS, Św. Jadwiga Śląska, Matka Boska 

Bolesna) z kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Żydowie. Całkowity 

koszt realizacji tego zadania wyniesie 43.029,43 zł.  

Na podstawie uchwały nr V/29/2007 rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 lutego 2007 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2018 r. z budżetu Gminy 

Czerniejewo udzielono dotacji: 

-Parafii Pawłowo – 10 000,00 zł –malowanie kościoła 

-Parafii Żydowo –  20 000,00 zł – odnowienie prezbiterium oraz jednego z filarów. 

 

Zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków 

 

Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Bure 
Bure 

62-250 Czerniejewo 
Dom w zagrodzie 1 poł. XIX w. 

Rejestr zabytków             

nr 1896/A z dnia 

17.02.1982 r. 

Bure 
Bure 

62-250 Czerniejewo 
Stodoła w zagrodzie 1 poł. XIX w. 

Rejestr zabytków           

nr 1896/A z dnia 

17.02.1982 r. 

Bure 
Bure 

62-250 Czerniejewo 
Obora w zagrodzie 1813 r. 

Rejestr zabytków             

nr 1896/A z dnia 

17.02.1982 r. 

Czeluścin 
Czeluścin 

62-250 Czerniejewo 

Dwór w zespole 

dworsko-folwarcznym 
 

Rejestr zabytków           

nr 2163/A z dnia 

29.09.1988 r. 

Czeluścin 
Czeluścin 

62-250 Czerniejewo 

Park krajobrazowy             

w zespole dworsko-

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 

Rejestr zabytków             

nr 2163/A z dnia 

29.09.1988 r. 

Czeluścin 
Czeluścin 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

dworsko-folwarcznym 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czeluścin 
Czeluścin 

62-250 Czerniejewo 

Obora w zespole 

dworsko-folwarcznym 
4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czeluścin 
Czeluścin 

62-250 Czerniejewo 

Obora w zespole 

dworsko-folwarcznym 
1 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czeluścin 
Czeluścin 

62-250 Czerniejewo 

Obora i Spichlerz                 

w zespole dworsko-

folwarcznym 

4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Czeluścin 
Czeluścin nr 1 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

dworsko-folwarcznym 
1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czeluścin 
Czeluścin nr 2 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

dworsko-folwarcznym 
k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czeluścin 
Czeluścin nr 4 

62-250 Czerniejewo 

Dwojak w zespole 

dworsko-folwarcznym 
k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 
Układ Urbanistyczny XIV-XVIII w. 

Rejestr zabytków                

nr 591/Wlkp/A z dnia 

13.03.2008 r. 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Kościół pw. św. Jana 

Chrzciciela 

ok. poł. XVI w. 

częściowo 

zrujnowany 

2 poł. XVII w. 

odbudowany 

(sklepienia, 

wieża) do 1737 

r. przebud. 

1762-1807 r. 

rozbud. (nawa 

boczna pn. 

kaplica) 1904-

1908 r. 

Rejestr zabytków             

nr 374/A z dnia 

25.11.1968 r. 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Ogrodzenie, krata 

w zespole kościoła 

parafialnego 

XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 7 

62-250 Czerniejewo 

Plebania w zespole 

kościoła parafialnego 
k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 7 

62-250 Czerniejewo 

Ogrodzenie plebanii w 

zespole kościoła 

parafialnego 

k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Wrzesińska 

62-250 Czerniejewo 

Cmentarz 

Rzymskokatolicki 
ok. 1825 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Wyszyńskiego 6 

62-250 Czerniejewo 

Szkoła Ewangelicka, 

ob. biblioteka 
I. 90 XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 7 

62-250 Czerniejewo 

Bank Ludowy,                

ob. dom 
I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 1 

62-250 Czerniejewo 
Poczta XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czerniejewo 

pl. Wiosny Ludów 

17/18 

62-250 Czerniejewo 

Zajazd ob. dom 1834 r. 

Rejestr zabytków  

nr 375/A z dnia 

25.11.1968 r. 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 13 

62-250 Czerniejewo 
Hotel, ob. dom pocz. XX 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 5 

62-250 Czerniejewo 

Pałac w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

1771-1775 r., 

1926-1928 r. - 

skrzydło 

wschodnie 

Rejestr zabytków  

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

 

 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Oficyna wschodnia           

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

1771-1775 r. 

Rejestr zabytków  

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Oficyna zachodnia            

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

1771-1775 

Rejestr zabytków            

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

1780 r. 

Rejestr zabytków           

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Wozownia w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

1780 r. 

Rejestr zabytków             

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Dziedziniec przedni 

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

XVIII/XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Dziedziniec honorowy 

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

XVIII/XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

 Brama główna 

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

XIX w. 

Rejestr zabytków  

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Bramy boczne 

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

XIX w. 

Rejestr zabytków               

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Ogrodzenie  w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

XIX w. 

Rejestr zabytków  

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 7 

62-250 Czerniejewo 

Dom ogrodnika 

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 

62-250 Czerniejewo 

Bażantarnia w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

pocz. XIX w. 

Rejestr zabytków  

nr 1937/A z dnia 

19.01.1984 r. 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Rządcówka w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

4 ćw. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Park krajobrazowy  

w zespole pałacowo-

folwarcznym 

k. XVIII w. 

przekształcony 

4 ćw.  XIX w. 

1926-1928 

Rejestr zabytków -

orzeczenie z dnia 

14.10.1948 r. 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 

62-250 Czerniejewo 

Mostek w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

3 ćw. XIX w. 

Rejestr zabytków   

nr 3/A z dnia 

21.02.1964 r. 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Stodoła w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Kuźnia w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Bramy wjazdowe              

na Folwark w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k. pocz. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
Czerniejewo 

62-250 Czerniejewo 

Pozostałości 

ogrodzenia w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k. pocz. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 1 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

ok. 1910 r. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 2 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k.  XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. gen. Lipskiego 3 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

 XIX/XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 28 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k.  XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 29 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k.  XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 31 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k.  XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 32 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

I. 20 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 34 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

k.  XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 36 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

2 poł.  XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 2 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole 

pałacowo-

folwarcznym 

pocz.  XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Gnieźnieńska 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Gnieźnieńska 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom ok. poł. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Gnieźnieńska 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 1 

62-250 Czerniejewo 

Dom w zespole domu 2 poł.  XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 1 

62-250 Czerniejewo 

 Ogrodzenie w zespole 

domu 
2 poł.  XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 3 

62-250 Czerniejewo 

Dom pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 4 

62-250 Czerniejewo 

Dom I. 20 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 5 

62-250 Czerniejewo 

Dom 1910-1920 r. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 10 

62-250 Czerniejewo 

Dom 1 ćw. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 11 

62-250 Czerniejewo 

Dom I. 20 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 12 

62-250 Czerniejewo 

Dom 1 ćw. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. ks. O. 

Kopczyńskiego 13 

62-250 Czerniejewo 

Dom 4 ćw. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Czerniejewo 
ul. 1 Maja 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 5 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 6 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 7 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 8 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. 1 Maja 9 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czerniejewo 
os. Młynarskie 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20-30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
os. Młynarskie 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20-30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
os. Młynarskie 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20-30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 5 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 12 

62-250 Czerniejewo 
Dom k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 16 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 18 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20/30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Pałacowa 25 

62-250 Czerniejewo 
Dom XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 44/46 

62-250 Czerniejewo 
Dom w zespole dom XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 44/46 

62-250 Czerniejewo 

Budynek gospodarczy 

w zespole domu 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Czerniejewo 
ul. Poznańska 7 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 9 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1865 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 11 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Poznańska 19 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Szkolna 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Wąska 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czerniejewo 
ul. Wąska 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz.  XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 5 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 6 

62-250 Czerniejewo 
Dom k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 9 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 11 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 12 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 14 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 15 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 16 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
pl. Wiosny Ludów 19 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Czerniejewo 
ul. Wrzesińska 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. Prym. 

Wyszyńskiego 1 

62-250 Czerniejewo 

Dom I. 80 XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. Prym. 

Wyszyńskiego 3 

62-250 Czerniejewo 

Dom k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. Prym. 

Wyszyńskiego 5 

62-250 Czerniejewo 

Dom 4 ćw. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 

ul. Prym. 

Wyszyńskiego 7 

62-250 Czerniejewo 

Dom I. 20/30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Czerniejewo 

ul. Prym. 

Wyszyńskiego 8 

62-250 Czerniejewo 

Dom 4 ćw. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Czerniejewo 
ul. Szkolna 

62-250 Czerniejewo 
Wiatrak koźlak 1714 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Gębarzewo 
Gębarzewo 

62-241 Żydowo 
Cmentarz Ewangelicki ok. 1860 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Gębarzewo 
Gębarzewo 24 

62-241 Żydowo 

Dom w zespole stacji 

kolejowej 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Gębarzewo 
Gębarzewo 4 

62-241 Żydowo 
Szkoła, ob. dom 1910-1920 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Gębarzewo 
Gębarzewo 9 

62-241 Żydowo 
Dom 1910-1920 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Gębarzewo 
Gębarzewo 19 

62-241 Żydowo 
Dom 1941-1942 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Gębarzewo 
Gębarzewo 20 

62-241 Żydowo 
Dom 1906 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Golimowo 
Golimowo 3 

62-250 Czerniejewo 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Golimowo 
Golimowo 1 

62-250 Czerniejewo 

Dom pracowników 

folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

1927 w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Golimowo 

Golimowo 2 

62-250 Czerniejewo 

 

Ośmiorak w zespole 

folwarcznym 
1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Golimowo 
Golimowo 

62-250 Czerniejewo 

Obora w zespole 

folwarcznym 
XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Golimowo 
Golimowo 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia i magazyn 

w zespole 

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Głożyna 
Głożyna 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom w zagrodzie I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Głożyna 
Głożyna 3 

62-250 Czerniejewo 

Budynek gospodarczy 

w zagrodzie 
1928 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goraniec 
Goraniec 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goraniec 
Goraniec 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20-30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goraniec 
Goraniec 12 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 11 

62-250 Czerniejewo 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 
1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Goranin 
Goranin 1 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 2 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 4 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Goranin 
Goranin 5 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 6 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 7 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 8 

62-250 Czerniejewo 

Dom Pracowników 

Folwarcznych 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Goranin 
Goranin 

62-250 Czerniejewo 

Obora i Wozownia 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia i Obora 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 

62-250 Czerniejewo 

Spichlerz w zespole 

folwarcznym 
2 poł. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 

62-250 Czerniejewo 

Kuźnia i warsztat 

w zespole 

folwarcznym 

k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Goranin 
Goranin 

62-250 Czerniejewo 

Brama w zespole 

folwarcznym 
k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Graby 
Graby 

62-250 Czerniejewo 

Cmentarz Ewangelicki 

w zespole 

folwarcznym 

2 poł. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Graby 
Graby 23 

62-250 Czerniejewo 
Szkoła, ob. dom 1908 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Graby 
Graby 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Graby 
Graby 30 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Graby 
Graby 31 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kąpiel 
Kąpiel 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kąpiel 
Kąpiel 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom 4 ćw. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kąpiel 
Kąpiel 4 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kąpiel 
Kąpiel 6 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kosmowo 
Kosmowo 

62-250 Czerniejewo 

Dwór w zespole 

folwarcznym 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kosmowo 
Kosmowo 

62-250 Czerniejewo 

Park Krajobrazowy            

w zespole 

folwarcznym 

k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kosmowo 
Kosmowo 

62-250 Czerniejewo 

Szkoła w zespole 

folwarcznym 
1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Kosmowo 
Kosmowo 

62-250 Czerniejewo 

Spichlerz w zespole 

folwarcznym 

 

1905 r. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Lipki 
Lipki 3 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Nidom 
Nidom 13 

62-250 Czerniejewo 
Szkoła, ob. dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Nidom 
Nidom 10 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Nidom 
Nidom 

62-250 Czerniejewo 

Obora i Stajnia 

w zespole 

folwarcznym 

k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Nidom 
Nidom 

62-250 Czerniejewo 

Magazyn zbożowy 

i stajnia w zespole 

folwarcznym 

k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Nidom 
Nidom 17 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20/30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 36 

62-250 Czerniejewo 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 35 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia i Obora 

w zespole 

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 

62-250 Czerniejewo 

Chlewnia w zespole 

folwarcznym 
k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 

62-250 Czerniejewo 

Gorzelnia w zespole 

folwarcznym 
 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 

62-250 Czerniejewo 

Brama w zespole 

folwarcznym 
k. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pakszyn 
Pakszyn 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

Kościół Par. p.w. św. 

Marcina w zespole 

kościoła par. 

1762 r., 1928-

1932 r. - wieża 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 

Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

 

Ogrodzenie w zespole 

kościoła par. 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 27 

62-250 Czerniejewo 

Plebania w zespole 

kościoła par. 
1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Pawłowo 
Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

Cmentarz 

przykościelny 

w zespole kościoła 

par. 

poł. XVIII w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 32 

62-250 Czerniejewo 
Szkoła, ob. dom ok. 1900 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Pawłowo 
Pawłowo 53 

62-250 Czerniejewo 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 
I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 50 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 51 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 52 

62-250 Czerniejewo 

Czworak w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

Obora w zespole 

folwarcznym mur. 
1923 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

Chlewnia w zespole 

folwarcznym 
I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia w zespole 

folwarcznym mur. 
I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 

62-250 Czerniejewo 

Kuźnia w zespole 

folwarcznym mur. 
I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 26 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 28 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 29 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Pawłowo 
Pawłowo 31 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1900-1920 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 

62-250 Czerniejewo 
Cmentarz Ewangelicki k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 

62-250 Czerniejewo 
Cmentarz Ewangelicki 2 poł. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 4 

62-250 Czerniejewo 
Szkoła, ob. dom 1906 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 6 

62-250 Czerniejewo 
Dom w zagrodzie 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 6 

62-250 Czerniejewo 

Budynek gospodarczy 

w zagrodzie 
1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 1 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1910-1920 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

Rakowo 
Rakowo 2 

62-250 Czerniejewo 
Dom I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Rakowo 
Rakowo 7 

62-250 Czerniejewo 
Dom 1931 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 1 

62-250 Czerniejewo 

Szkoła, ob. dom 

w zagrodzie 
1902 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 1 

62-250 Czerniejewo 

Budynek gospodarczy 

w zagrodzie 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 17 

62-250 Czerniejewo 

Dworzec Kolejowy w 

zespole dworca 

kolejowego 

I. 20-30 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

62-250 Czerniejewo 

Budynek gospodarczy 

w zespole dworca 

kolejowego 

I. 20-30 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

62-250 Czerniejewo 

Rządcówka w zespole 

folwarcznym 
pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

62-250 Czerniejewo 

Stajnia i Magazyn 

w zespole 

folwarcznym 

k. XIX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

Szczytniki 

Czerniejewskie 

62-250 Czerniejewo 

Budynek gospodarczy 

w zespole 

folwarcznym 

pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II 

62-241 Żydowo 

Kościół par. pw. św. 

Stanisława Biskupa 

mur. 

1845 r., rozbud. 

1920 r. 

Rejestr zabytków               

nr 2654/A z dnia 

26.11.1998 r. 

Żydowo 

ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II 

62-241 Żydowo 

Ogrodzenie w zespole 

kościoła par. 
I. 20 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II 

62-241 Żydowo 

Brama w zespole 

kościoła par. 
poł. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Żydowo 

ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II 

62-241 Żydowo 

Plebania w zespole 

kościoła par. 
I. 30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

ul. Ojca Św. Jana 

Pawła II 

62-241 Żydowo 

Cmentarz 

przykościelny 

w zespole kościoła 

par. 

XVIII w. 

Rejestr zabytków             

nr 2654/A z dnia 

26.11.1998 r. 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 12 

62-241 Żydowo 

Szkoła, ob. dom 1910 r. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 41 

62-241 Żydowo 

Dwór w zespole 

dworskim 

XVIII/XIX w., 

rozbud. XIX w., 

1937 r. przedud. 

I. 80 XX w. 

Rejestr zabytków            

nr 193/A z dnia 

22.08.1968 r. 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Żydowo 
ul. Kościuszki 

62-241 Żydowo 

Park Krajobrazowy w 

zespole dworskim 
XVIII/XIX w. 

Rejestr zabytków             

nr 2166/A z dnia 

13.04.1989 r. 

Żydowo 
ul. Dworcowa 1B 

62-241 Żydowo 

Dom Pracowników 

Kolei 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Dworcowa 1C 

62-241 Żydowo 

Dom Pracowników 

Kolei 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Dworcowa 1D 

62-241 Żydowo 

Dom Pracowników 

Kolei 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Gębarzewska 1 

62-241 Żydowo 

Dom Pracowników 

Kolei 
XIX/XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 2 

62-241 Żydowo 
Dom 1900-1910 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 11 

62-241 Żydowo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 14 

62-241 Żydowo 
Dom 1 ćw. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 22 

62-241 Żydowo 
Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 39 

62-241 Żydowo 
Dom k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. Kościuszki 40 

62-241 Żydowo 
Dom k. XIX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 1 

62-241 Żydowo 

Dom pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 3 

62-241 Żydowo 

Dom I. 20-30 XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 4 

62-241 Żydowo 

Dom pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 7 

62-241 Żydowo 

 

 

Dom pocz. XX w. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 

 

 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 8 

62-241 Żydowo 

Dom 1907 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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Miejscowość Adres Obiekt Datowanie Forma ochrony 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 9/10 

62-241 Żydowo 

Dom pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 14 

62-241 Żydowo 

Dom I. 20 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

pl. Obrońców 

Żydowa 15 

62-241 Żydowo 

Dom pocz. XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

ul. Ojca Świętego 

Jana Pawła II 1 

62-241 Żydowo 

Dom I. 20 XX w. 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 

ul. Ojca Świętego 

Jana Pawła II 7 

62-241 Żydowo 

Dom 1910-1920 
Decyzja o warunkach 

zabudowy 

Żydowo 
ul. ks. T. Zabłockiego 

62-241 Żydowo 
Dom 1934 r. 

Decyzja o warunkach 

zabudowy 
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5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo  

 

         W/w dokument został przyjęty uchwałą XXVI/156/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo                       

z dnia 26 października 2016 r.  

Analiza stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań w 2018 r.                                   

ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

Nr Działanie Realizator Okres realizacji w PGN Poniesione koszty w zł Zrealizowane 

działania Rozpoczęcie Zakończenie 

 1.  Budowa ścieżek 

rowerowych                

na terenie gminy 

 Gmina 

Czerniejewo 

 2018  2018 Koszt tej części 

inwestycji wyniósł                  

3 692 941,18 zł. 

W ramach projektu 

zrealizowano również 

pod koniec 2015 r.               

I etap budowy parkingu 

w Żydowo na kwotę 

284.681,03 zł. 

Zatem całkowita 

wartość projektu to 

prawie 4 000 000,00 zł  

Projekt 

współfinansowany                

z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego                    

w ramach Osi 

Priorytetowej 3                    

„Energia”, Działania 3.3 

„Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych                 

w tym mobilność 

miejska”, Poddziałania 

3.3.1 „ Inwestycje                  

w obszarze transportu 

miejskiego” 

Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 

2014-2020 w wysokości  

1 780 882,45 zł. 

 

W ramach całego 

projektu zostały 

zrealizowane 

następujące zadania: 

Budowa parkingu            

w Żydowo (Plac 

Obrońców Żydowa II 

etap) 

Budowa ścieżek 

rowerowych o 

łącznej długości 5,95 

km: 

- w Żydowo:                  

ul. Dworcowa,                

ul. Kościuszki                

(na odcinku                  

od ul. Mickiewicza 

do ul. Dworcowej), 

- w Czerniejewo:            

Pl. kpt. Pawła Cymsa 

(dawniej Pl.21 

stycznia -początek 

ścieżki rowerowej), 

ul. Poznańska                

(od skrzyżowania z 

Pl. kpt. Pawła Cymsa 

do skrzyżowania z 

drogą powiatową w 

kierunku m. Graby), 

ul. Szkolna 

- Żydowo – 

Gębarzewo, 

Posadowienie wiat 

autobusowych (Pl. 

Obrońców Żydowa)  

i rowerowych                  

w Żydowie                  
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(Pl. Obrońców 

Żydowa, rejon 

szkoły)                               

i Czerniejewie                   

(w rejonie urzędu 

oraz przy szkole). 

Wykonanie miejsc 

postojowych                    

w rejonie UMiG                 

w Czerniejewie. 

Wykonanie 

oświetlenia LED              

ul. Poznańskiej w 

Czerniejewie - 53 

szt. oraz oświetlenia 

solarnego – 6 szt:             

w Żydowie, 

Gębarzewie oraz            

na odcinku Żydowo 

– Gębarzewo. 

 2.  Edukacja 

mieszkańców 

zakresie 

efektywności 

energetycznej 

odnawialnych 

źródeł energii 

 Gmina 

Czerniejewo  

WFOŚiGW             

w Poznaniu  

 2018  2020  0,00 zł  Spotkanie 

organizacyjnie  

 w miejscowości 

Czerniejewo  

dotyczące programu 

„Czyste Powietrze” 

3. 

 

Montaż 

odnawialnych 

źródeł energii 

(oze)w  budynkach 

mieszkalnych 

(kolektory 

słoneczne ogniwa 

fotowoltaiczne, 

pompy ciepła) 

Mieszkańcy 

gminy 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Brak danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach OSI 

W gminie 

Czerniejewo 

zamontowano 

odnawialne źródła 

energii jednak gmina 

nie posiada danych              

z tym związanych.  
 

6 sztuk oświetlenia  

solarnego w ramach 

OSI –  w Żydowie, 

Szczytnikach 

Czerniejewskich                

oraz na odcinku 

Żydowo  - 

Gębarzewo 

 

4. 

Termomodernizacj

a budynków 

mieszkalnych 

połączona z 

wymianą 

Mieszkańcy 

gminy 

 

 

 

2016 2020 35.000,00zł 

 

 

 

 

Zrealizowano 16 

wniosków na 

wymianę starego 

źródła ogrzewania. 
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węglowych źródeł 

ciepła 

Gmina 

Czerniejewo 

15.841,69 zł 
 

 

 

9.202,80 zł 
 

 

                           

5.171,96 zł      17.576,47 zł 

12.404,51 zł 

 

 

 

28.455,73 zł 

(+ w 2016 r.8.206,41 zł) 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej w Grabach 

 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej w Kosowie 

 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej                            

w Pakszynie oraz 

wymiana stolarki 

okiennej i drzwi 

 
Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej                           

w Szczytnikach 

Czerniejewskich oraz 

wymiana stolarki 

okiennej i parapetów  

5. Modernizacja 

nawierzchni dróg 

gminnych 

Gmina 

Czerniejewo 

2016 2020 325.435,34 zł 

 

 

 

 

477.678,70 zł 

 

 

 

 

 

 

100.000,00 zł 

 

 

 

 

47.965,00 zł 

 

 

 

 

99.014,51 zł 

 

 

15.990,00 zł 

Przebudowa                           

ul. Kochanowskiego  

i  Kraszewskiego                     

w Czerniejewie 
 

Przebudowa                            

ul. Leszczynowej, 

Akacjowej, Leśnej, 

Bukowej                              

i Czereśniowej                         

w Żydowie 
 

Remont nawierzchni 

bitumicznych 
 

Wykonanie 

nawierzchni                        

i zjazdów                        

w Czerniejewie oraz 

przy trasie Żydowo-

Gębarzewo 
 

Wykonanie nakładki 

asfaltowej                         

ul. Szkolna 
 

Wykonanie nakładki 

asfaltowej                              

w Żydowie 
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6. Modernizacja 

energetyczna 

budynków 

Zakładu Karnego 

w Gębarzewie  

 

Służba 

Więzienna 

2017 2020 Kwota ok. 10 MLN zł 

częściowo 

dofinansowana  z 

Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska                       

i Gospodarki Wodnej 

Zrealizowano 

następujące 

działania: 

*termomodernizacja 

budynków,  

*modernizacja 

instalacji wentylacji,  

*montaż instalacji 

fotowoltaicznej,  

*wymiana stolarki 

drzwiowej                          

i okiennej,  

*modernizacja 

oświetlenia 

wewnętrznego                        

na energooszczędne,  

*modernizacja 

układu zasilania               

w energię cieplną 

dotyczącą instalacji 

c.o., c.w.u. oraz 

potrzeb 

technologicznych. 

*zmiana z kotłowni 

węglowej                          

na kotłownię gazową 

oraz gruntową 

pompę ciepła.  
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6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo  

         W/w program został przyjęty uchwała nr XLVIII/310/18 Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo z dnia 29 sierpnia 2018 r. na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023. 

Nr Obszar 

interwencji 

Cel Podmiot 

odpowiedzialny 

Okres 

realizacji    

w POŚ 

przewidzia

ny na lata 

2017-2023 

Poniesione 

koszty w zł 

Zrealizowane 

działania 

 1.  Poprawa 

jakości 

powietrza            

na terenie 

gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie 

wykorzystania 

odnawialnych 

źródeł energii   

– montaż OZE  

w budynkach 

mieszkalnych 

 

 

 

 

 

 

Termomoderni

zacja 

budynków 

mieszkalnych 

połączona                  

z wymianą 

węglowych 

źródeł ciepła 

 

Modernizacja 

energetyczna 

budynków 

Zakładu 

Karnego                  

w Gębarzewie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mieszkańcy 

gminy 

 

  

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo  

 

 

 

 

mieszkańcy 

gminy 

 

 

 

 

 

 

Służba więzienna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 brak danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach OSI 

 

 

 

 

 

 

35.000,00 zł 

 

 

 

 

Koszt ok. 10 

mln zł. 

częściowo 

dofinansowana  

z Narodowego 

Funduszu 

Ochrony 

Środowiska               

i Gospodarki 

Wodnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gminie Czerniejewo 

zamontowano 

odnawialne źródła 

energii jednak gmina 

nie posiada danych                   

z tym związanych. 

 

6 sztuk oświetlenia  

solarnego w ramach 

OSI –  w Żydowie, 

Szczytnikach 

Czerniejewskich oraz 

na odcinku Żydowo - 

Gębarzewo 

 

Zrealizowano 16 

wniosków na wymianę 

starego źródła 

ogrzewania. 

 

 

Zrealizowano 

następujące działania:  

*termomodernizacja 

budynków, 

*modernizacja 

instalacji wentylacji,  

*montaż instalacji 

fotowoltaicznej,  

*wymiana stolarki 

drzwiowej i okiennej,  

* modernizacja 

oświetlenia 

wewnętrznego                   

na energooszczędne,  

*modernizacja układu 

zasilania w energię 

cieplną dotyczącą 

instalacji c.o., c.w.u. 

oraz potrzeb 

technologicznych. 

*zmiana z kotłowni 
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Modernizacja 

nawierzchni                

i rozbudowa 

infrastruktury 

drogowej na 

terenie gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa 

infrastruktury 

transportu 

publicznego 

poprzez 

budowę ścieżek 

rowerowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325.435,34 zł 

 

 

 

 

 

477.678,70 zł 

 

 

 

 

 

 

100.000,00 zł 

 

 

 

47.965,00 zł 

 

 

 

 

 

99.014,51 zł 

 

 

 

 

15.990,00 zł 

 

 

Koszt tej 

części 

inwestycji 

wyniósł                      

3. 692. 941,18 

zł 

W ramach 

projektu 

zrealizowano 

również pod 

koniec 2015 r. 

I etap budowy 

parkingu                 

w Żydowie                

na kwotę 

węglowej na kotłownię 

gazową oraz gruntową 

pompę ciepła.  

Przebudowa                      

ul. Kochanowskiego  

i  Kraszewskiego                 

w Czerniejewie 

 

 

Przebudowa                       

ul. Leszczynowej, 

Akacjowej, Leśnej, 

Bukowej                                   

i Czereśniowej                         

w Żydowie 

 

Remont nawierzchni 

bitumicznych 

 

Wykonanie 

nawierzchni i zjazdów                        

w Czerniejewie oraz 

przy trasie Żydowo-

Gębarzewo 

 

 

Wykonanie nakładki 

asfaltowej                       

ul. Szkolna 

 

 

Wykonanie nakładki 

asfaltowej                    

w Żydowie 

 

W ramach całego 

projektu zostały 

zrealizowane 

następujące zadania: 

Budowa parkingu                  

w Żydowie (Pl. 

Obrońców Żydowa II 

etap) 

Budowa ścieżek 

rowerowych o łącznej 

długości 5,95 km: 

- w Żydowie:                    

ul. Dworcowa,                   



      Realizacja polityk, programów i strategii w Gminie Czerniejewo w 2018 r.                      

 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284.681,03 zł 

Zatem 

całkowita 

wartość 

projektu to 

prawie 

4.000.000,00 

zł 

Projekt 

współfinansowa

ny                                

z Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego           

w ramach Osi 

Priorytetowej 3 

„ Energia”, 

Działania 3.3  

„ Wspieranie 

strategii 

niskoemisyjny

ch w tym 

mobilność 

miejska”, 

Poddziałania 

3.3.1                        

„Inwestycje             

w obszarze 

transportu 

miejskiego” 

Wielkopolskie

go 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

na lata 2014-

2020 r.                   

w wysokości              

1 .780. 882,45 

zł 

ul. Kościuszki                   

(na odcinku                     

od ul. Mickiewicza              

do ul. Dworcowej), 

- w Czerniejewie:             

Pl. kpt. Pawła Cymsa 

(dawniej Pl.21 stycznia 

–początek ścieżki 

rowerowej), ul. 

Poznańska (od 

skrzyżowania z Pl. kpt. 

Pawła Cymsa             

do skrzyżowania               

z drogą powiatową               

w kierunku Graby),             

ul. Szkolna 

- Żydowo – 

Gębarzewo, 

Posadowienie wiat 

autobusowych                

(Pl. Obrońców 

Żydowa)                                     

i rowerowych                      

w Żydowie                           

(Pl. Obrońców 

Żydowa, rejon szkoły) 

i Czerniejewie                     

(w rejonie urzędu oraz 

przy szkole). 

Wykonanie miejsc 

postojowych w rejonie 

urzędu w Czerniejewie 
 

Wykonanie 

oświetlenia LED                

ul. Poznańskiej                 

w Czerniejewie - 

53szt. oraz oświetlenia 

solarnego – 6 szt:               

w Żydowie, 

Gębarzewie oraz               

na odcinku Żydowo            

– Gębarzewo. 

 2. Gospodarka 

wodno -  

ściekowa  

Racjonalna 

gospodarka 

wodna                            

i ściekowa 

 Gmina 

Czerniejewo 

  

  

 0,00 zł Na bieżąco 

prowadzony jest  

rejestr zbiorników 

bezodpływowych                     

i przydomowych 
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oczyszczalni ścieków  

Z budżetu gminy są 

dofinansowane zadania 

związane z budową 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

-  w roku 2018 

zrealizowano                           

4 wnioski na kwotę 

6.000 zł.   

 3.  Gospodarka 

odpadami                

i  zapobieganie 

powstaniu 

odpadów 

Racjonalna 

gospodarka 

odpadami 

 Gmina 

Czerniejewo 

  

  

 0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota 

wydatkowana 

na ten cel z 

budżetu gminy 

w roku 2018 

wyniosła 

4.075,09 zł 

Gmina Czerniejewo 

corocznie do dnia            

31 marca 

przygotowuje i wysyła 

do Urzędu 

Marszałkowskiego  

oraz                                    

do Wojewódzkiego 

Inspektora  Ochrony 

Środowiska                            

w Poznaniu 

sprawozdania                      

z realizacji zadań                   

z zakresu gospodarki 

odpadami 

komunalnymi. 

 

Na bieżąco 

prowadzone są 

działania informacyjne 

w zakresie 

prawidłowego 

gospodarowania 

odpadami 

komunalnymi                       

w szczególności                 

w zakresie 

selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

Gmina Czerniejewo 

współpracuje                    

ze Starostwem 

Powiatowym                      

w zakresie 

dofinansowań                    

do zadań związanych  

z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest.  

W roku 2018 

zrealizowano                       

36 wniosków. 
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4. Zasoby 

przyrodnicze 
Utrzymanie 

dobrego stanu 

oraz poprawa 

bioróżnorodnoś

ci na terenie 

gminy 

Gmina 

Czerniejewo  

  

 

7.518,42 zł 

Usuwanie Barszczu 

Sosnowskiego metoda 

mechaniczna                          

i chemiczną                           

z powierzchni 

19.890,00 m
2
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7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

       Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Czerniejewo na lata 2014-2020 

została przyjęta 24 czerwca 2014 r. uchwałą nr XLIII/292/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. 

Określone zostały w niej kierunki działań zmierzające do stworzenia interdyscyplinarnych 

narzędzi zwiększających skuteczność działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez 

samorząd gminy oraz jego partnerów w celu usamodzielnienia się  jak największej liczby osób                

i rodzin oraz zapobiegania powstawaniu problemów społecznych wywołanych bezrobociem, 

uzależnieniami, przemocą, niepełnosprawnością i nie radzeniem sobie z trudami życia 

codziennego. 

Realizując misję, wizję i cel strategiczny w dokumencie przyjęto 7 celów szczegółowych  

( operacyjnych): 

I.  Wspieranie edukacji oraz wychowanie dzieci i  młodzieży. 

Podejmowane w tym zakresie działania : 

 W gminie Czerniejewo realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2017 – 2019 

 W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerniejewie był i jest 

zatrudniony asystent rodziny, który współpracuje z rodzinami mającymi trudności                   

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 r. asystenturą było 

objętych 10 rodzin, w tym 3 rodziny podlegały monitoringowi. 

 Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018 r. kontynuował wydawanie Karty Dużej 

Rodziny.  Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 

3+. KRD wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

 W szkołach organizowane były zajęcia pozalekcyjne, wyrównujące poziom edukacyjny 

uczniów, w tym zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Działania te miały na celu 

zmniejszenie lub co najmniej utrzymanie liczby uczniów z problemami edukacyjnymi,              

w tym zagrożonych brakiem promocji do kolejnej klasy. Ponadto w ramach zajęć 

pozalekcyjnych szkoły organizowały uczniom zajęcia ekologiczne, czytelnicze, 

artystyczne, pracę z uczniem zdolnym np. z języka polskiego, koła zainteresowań, 

organizowały spotkania z ciekawymi ludźmi, realizowały projekty edukacyjne. 

 Przedszkola działające na terenie gminy Czerniejewo wspierały całościowy rozwój 

dzieci. Wsparcie to realizowane było  poprzez proces opieki, wychowania i nauczania. 

Zarówno w Przedszkolu ,,Leśna Polana” w Żydowie, jak i w Przedszkolu ,, Wróbelek        

Elemelek” w Czerniejewie prowadzone były dla dzieci dodatkowe zajęcia takie jak: 

język angielski, zajęcia taneczne, religia, logopedia (Przedszkole ,,Leśna Polana”                              

w Żydowie), rytmika, balet, religia, ogólnorozwojowe z elementami karate ( Przedszkole                  

,,Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie). Ilość miejsc w przedszkolach w 2018 r. była 

wystarczająca, w 100% zostały zaspokojone potrzeby rodziców. 
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 Kluby Uczniowskie takie jak : UKS ,, Hetman” Żydowo, UKS ,, Lider” Szczytniki           

Czerniejewskie  otrzymały dotację  na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu                   

w ramach ,,Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                               

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r. 

 W ramach w/w Programu zarówno UKS, jak i organizacje pozarządowe otrzymały 

dotacje na realizację zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży i tak: 

 

             - UKS ,,Hetman” zorganizował w 2018 r. obóz szachowy ,, Obra Lato 2018”, 

             -  Fundacja Nowoczesny Konin wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci 

             ,,Klockowe L- maszyny”, 

             - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Żydowie realizowała zadanie 

             ,, Wypoczywaj i poznawaj. Radosne wakacje dzieci i młodzieży 2018”, 

       -Stowarzyszenie Oświatowe ,, Onuphrius” w Czerniejewie zorganizowało półkolonie  

       ,,Letnie wakacje w Czerniejewie to jest to!” 

            -Stowarzyszenie ,,Pelikan” w Żydowie zorganizowało obóz ,, Zimowe Podhale”. 

II.  Troska o zdrowie mieszkańców gminy Czerniejewo 

 W minionym roku gmina Czerniejewo realizowała w ramach polityki zdrowotnej                      

2 programy :  

     1) ,,Szczepienia przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo 

     w wieku 50 lat i starszych”. Realizatorem programu-  podobnie jak w latach 

ubiegłych – była Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ,,Novamed”                             

w Czerniejewie i w Żydowie 

      2) ,,Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 

       letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo”. 

 Ponadto w trosce o zdrowie mieszkańców przeprowadzono akcje profilaktyczne/ 

badania, a mianowicie :  

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu 06 maja                                 

i 11 listopada 2018 r. przeprowadziło zbiórkę krwi, 

 ,,Wiosna bez pneumokoków” – w okresie od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. akcja 

została przeprowadzona przy współudziale przedszkoli oraz klubu dziecięcego,                             

a dot. możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci do 5 roku życia przeciwko 

pneumokokom. 

 15 stycznia oraz 06 kwietnia 2018 r. mieszkanki gminy Czerniejewo  w wieku                   

50 – 69 lat  mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii. 
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 W ramach zapobiegania rozprzestrzeniania zachorowań na odrę Urząd Miasta i Gminy 

Czerniejewo przekazał do zakładów pracy zatrudniających pracowników narodowości 

ukraińskiej materiały informacyjne. 

 Przychodnie Zespołu Lekarza Rodzinnego ,,Novamed” w Czerniejewie i w Żydowie 

realizowały programy zdrowotne poprzez wizyty w środowiskach pielęgniarek 

środowiskowych, które edukowały mieszkańców w zakresie m. in. zdrowego stylu życia. 

Prowadzona była profilaktyka chorób serca, cukrzycy i nadciśnienia. 

 W ramach polityki prozdrowotnej M-GOPS w Czerniejewie objął dożywianiem dzieci             

w szkołach oraz osoby dorosłe pomocą w formie jednego gorącego posiłku . Pomoc była 

realizowana w ramach wieloletniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 M-GOPS w Czerniejewie pomagał także przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa na lata 2014 – 2020. Wydawane były skierowania osobom spełniającym 

określone kryteria do otrzymania z Caritas paczek żywnościowych. 

 Niepełnosprawne dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi mogły skorzystać ze 

Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. W celu zwiększenia dostępności do SUO 

kierownik M-GOPS w Czerniejewie podpisał umowę ze Specjalistyczną  Terapią 

Pedagogiczną z siedzibą w Gnieźnie – na świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy 

Czerniejewo. 

 Osobom starszym z uwagi na wiek, chorobę czy niepełnosprawność tut. Ośrodek udzielał 

wsparcia w formie podstawowych usług opiekuńczych. 

 Szkoły podstawowe działające na terenie gminy Czerniejewo podejmowały działania 

promujące zdrowy styl życia. 

 Przedszkola również chroniły zdrowie dzieci poprzez szeroko rozumianą profilaktykę, 

kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, wspierały rodziców w działaniach 

prozdrowotnych. W okresie od 28- 29 maja 2018 r. odbyła się już po raz IV Gminna 

Spartakiada Sportowa Dzieci i Młodzieży Szkół i Przedszkoli, w której wzięły udział 

dzieci z placówek oświatowych Gminy Czerniejewo. 
 

III. Aktywna pomoc w wychodzeniu z bezrobocia i ubóstwa 

 Podejmowana była współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie. Kierunkiem 

tych działań było upowszechnianie ofert pracy, informacji o stażach oraz organizacji 

robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, a także 

aktywizowanie bezrobotnych do udziału w realizowanych przez w/w instytucję 

programach i projektach. 

 W 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo przyjął na staż 4 osoby, w tym  3 

osoby zostały zatrudnione na roboty publiczne w ramach Programu  ,,Aktywizacja 

zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i więcej” z Powiatowego Urzędu Pracy                      

w Gnieźnie. 

 Ponadto z inicjatywy M-GOPS w Czerniejewie co kwartał w siedzibie Urzędu Miasta                

i Gminy Czerniejewo pełnił dyżur doradca/pośrednik zawodowy PUP w Gnieźnie.                   
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Z porad mogli skorzystać  bezrobotni mieszkańcy gminy Czerniejewo. Pracownicy 

socjalni tut. Ośrodka w ramach pracy socjalnej w ciągu całego roku przekazywali 

bezrobotnym klientom oferty pracy zgłaszane zarówno przez lokalne firmy, jak i spoza 

terenu gminy Czerniejewo. 

 Z myślą o rodzicach zainteresowanych powrotem na rynek pracy powstał w Czerniejewie 

Klub Dziecięcy ,,Miś Uszatek”. Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu                                

,,Zapewnienie opieki nad dziećmi do 3 lat szansą na aktywizację zawodową rodziców 

Gminy Czerniejewo” w ramach działania 6.4.1 ze środków EFS oraz w ramach programu 

rządowego „Maluch+”. 

 Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana była pomoc                         

z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

 M–GOPS w Czerniejewie kontynuował akcję ,,Oddam/Potrzebuję”  - zbiórka mebli, 

odzieży, sprzętu AGD na rzecz potrzebujących. 
 

IV. Wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

 W 2018 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Czerniejewie podejmowała szereg działań, a mianowicie: 

- w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego, rodziny mogły                 

skorzystać z bezpłatnych porad terapeutycznych, 

- komisja sfinansowała zajęcia socjoterapeutyczne w Świetlicy Środowiskowej                          

,,Promyki” w Żydowie, zakupiła materiały na wyposażenie placówki i  pokryła koszty 

związane z jej prowadzeniem, 

- przeprowadzane były z osobami uzależnionymi rozmowy motywacyjne, a w stosunku 

do osób uchylających się od podjęcia leczenia kierowane były wnioski do Sądu 

Rejonowego w Gnieźnie celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 

-   osobom uzależnionym zwracane były koszty dojazdu na leczenie, 

-  w zakresie profilaktyki  sfinansowano szkolenia dla nauczycieli i rodziców, 

- komisja wspierała finansowo różnego rodzaju imprezy artystyczne i sportowe, 

półkolonie zorganizowane w Żydowie w ramach wypoczynku letniego, imprezy 

plenerowe, 

- dofinansowała program profilaktyki zintegrowanej pt.: ,,Archipelag Skarbów”, który 

realizowany był w Szkole Podstawowej w Żydowie. 

 W szkołach na terenie gminy Czerniejewo w ramach Programu Wychowawczo                        

– Profilaktycznego podejmowane były działania w zakresie profilaktyki uzależnień 

wśród uczniów.  
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V.  Wczesna diagnostyka sytuacji generujących problemy społeczne wśród mieszkańców 

gminy Czerniejewo 

 M-GOPS w celu wczesnego rozpoznawania problemów społecznych wśród 

mieszkańców na bieżąco współpracował z instytucjami publicznymi zajmującymi się 

tymi zagadnieniami zarówno z terenu gminy Czerniejewo, jak i z instytucjami o zasięgu 

ponadgminnym  (Prokuraturą Rejonową w Gnieźnie, Sądem Rejonowym w Gnieźnie, 

kuratorami sądowymi). 

 Tut. Ośrodek w 2018 r. przystąpił do współpracy w ramach realizacji projektu                          

,,Kooperacja efektywna i skuteczna, finansowanego w ramach konkursu POWER, 

Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji ,,Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk 

sektorowych m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”. 
 

VI.  Przeciwdziałanie przemocy 

 W gminie Czerniejewo opracowany i wdrożony jest Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, 

którego realizatorem jest Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czerniejewo. W ramach 

w/w programu osoby pokrzywdzone miały możliwość skorzystania z porad psychologa 

w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym działającym przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie i w Żydowie, a także z porad 

prawnika zatrudnionego w M-GOPS  w Czerniejewie. 

 16 października 2018 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się Seminarium 

Naukowe nt. Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy i (re) witalizacja. Seminarium 

skierowane było do wszystkich osób, które zajmują się problemami przemocy oraz 

kwestią uzależnienia od alkoholu. Organizatorem przedsięwzięcia był Pełnomocnik 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo ds. Rodziny, Osób Niepełnosprawnych oraz 

Seniorów.  Zespół Interdyscyplinarny był jednym ze współorganizatorów seminarium. 

 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo w 2018 r. 

uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach dot. problematyki przemocy w rodzinie m. in.  

szkolenie pt. ,,Dziecko jako ofiara przemocy. Procedura odebrania dziecka rodzinie”, 

konferencja pt. ,,Motywowanie osób stosujących przemoc do pracy nad zmianą. 

Manipulacje osób stosujących przemoc i jak sobie z nimi radzić”, 

Ponadto członkowie ZI byli zaangażowani w projekt pt. ,,Kooperacja efektywna                  

i skuteczna” w ramach, którego członkowie mogli bezpłatnie korzystać z  seminariów 

odbywających się na terenie naszej gminy. ZI w 2018 r. ufundował nagrody za udział                

w działaniach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Czerniejewie.  

 W szkołach podstawowych na terenie gminy Czerniejewo realizowane były w ramach 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego wywiadówki  profilaktyczne z udziałem 
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pedagoga, psychologa i przedstawicieli Policji, których celem było zwiększenie wiedzy               

i kompetencji rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zachowań agresywnych. 

 

VII.  Aktywizacja osób starszych  

 Pracownicy socjalni informowali osoby starsze o dostępnych formach pomocy, 

podejmowali działania zmierzające do większego zaangażowania rodzin w sprawowanie 

opieki nad osobami starszymi. 

 M-GOPS w Czerniejewie udzielał pomocy finansowej i rzeczowej osobom starszym                   

oraz  niepełnosprawnym. 

 Dobrą praktyką jest organizowanie od kilku lat Pikniku Rodzinnego dla osób 

niepełnosprawnych, w tym starszych i ich rodzin, którego celem jest integracja                          

ze społecznością lokalną. 

 Pracownicy socjalni tut. Ośrodka podejmowali współpracę z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów : TPŻ, Stowarzyszeniem Integracyjno               

-Rehabilitacyjnym ,,Razem” w Czerniejewie oraz Radą Seniorów Miasta i Gminy 

Czerniejewo. W/w organizacje promowały aktywne i zdrowe formy spędzania czasu 

wolnego przez osoby starsze niepełnosprawne – zaspokajały ich potrzeby kulturalno                  

– społeczne, rekreacyjne i edukacyjne, w tym organizowały cykliczne imprezy                        

i spotkania integracyjne i wycieczki. 

 Corocznie M-GOPS w Czerniejewie organizuje dla osób starszych i samotnych 

Wieczerzę Wigilijną. 

 Szereg działań na rzecz środowiska senioralnego podejmowała prężnie działająca Rada 

Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, a mianowicie: 

            -  Senioralna pod hasłem: ,, Teraz wszystkie smutki precz, Senioralna ważna rzecz”. 

            -  Spotkanie Walentynkowe, 

            -   Wyjazd na XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów, 

            -   Samochodowy Rajd Andrzejkowy w Żydowie, 

            -   Noc Kupały 

            -   Zorganizowała wycieczkę Malbork i Trójmieście. 

 Stowarzyszenie Integracyjno–Rehabilitacyjne ,,Razem” w Czerniejewie także               

podejmowało działania realizowane w ramach ,,Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie za rok 2018 r.” m. in. otrzymała dotację na zorganizowanie ,, Dnia Kobiet”, 

,,Rajdu Rowerowego”, ,, Spotkania Andrzejkowego” oraz ,, Spotkania Wigilijnego”. 

 

         Na podstawie analizy zadań wykonanych w 2018 r. wynika, że  działania podejmowane                         

w ramach poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy Czerniejewo poprzez różne 

instytucje publiczne, organizacje pozarządowe przyczyniły się do zmniejszenia zjawisk 

wykluczenia społecznego, sprzyjały ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównywały 

szanse osób niepełnosprawnych. 
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8. Gminny Program Wspierania Rodziny 

                Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 r.  został przyjęty uchwałą                         

nr XXVII/ 167/ 16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2016  r.  

       Program ten adresowany jest do wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Ma na celu 

wspieranie rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego. W realizację zadań  

zawartych w Programie zaangażowani byli: 

1. Pracownicy następujących instytucji z terenu Gminy Czerniejewo: M- GOPS, Urząd 

Miasta i Gminy w Czerniejewie, Komisariat Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Szkoły, Przedszkola, Świetlica 

Środowiskowa „Promyki”, Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Novamed”                             

w Czerniejewie i w Żydowie, Biblioteka Publiczna w Czerniejewie, pracownicy Punktu 

Informacyjno- Konsultacyjnego w Czerniejewie i Żydowie. 

2. Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Pelikan”, Towarzystwo Przyjaciół Żydowa, 

Oświatowe Stowarzyszenie „Onuphrius”, Stowarzyszenie Integracyjno- Rehabilitacyjne                      

„Razem”. 
 

          Głównym celem postawionym w programie jest wspieranie rodziny, czyli podejmowanie 

wszelkich działań, które wspomagają rodzinę w pełnieniu jej najistotniejszych funkcji.  

Pod pojęciem najistotniejszych funkcji rodziny rozumiemy tutaj przede wszystkim: zaspokojenie 

potrzeb bytowych członków rodziny (mieszkanie, opieka medyczna itp.), zapewnienie 

prawidłowej opieki i wychowania dzieciom, prawidłowej socjalizacji członków rodziny 

(przygotowanie do samodzielnego życia i pełnienia ról społecznych). W realizację programu 

zaangażowanych jest wiele różnorakich instytucji. 

 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2018 r. 

 

1.Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej. 

W ostatnich dwóch latach nastąpiło wiele zmian w ustawodawstwie dotyczącym wspierania 

rodziny. Szczególne zmiany zaistniały w kwestii wspierania finansowego rodzin nie tylko 

dysfunkcyjnych. Na podstawie obserwacji lokalnych rodzin można stwierdzić, iż system 

świadczeń socjalnych stanowczo poprawił sytuację bytową rodzin. 
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            Świadczenia pieniężne wypłacone przez M-GOPS w Czerniejewie 

 

Lp. Rodzaj świadczenia pieniężnego Liczba wypłaconych świadczeń 

1 Z tytułu bezrobocia 57 

2. Ochrona macierzyństwa i wielodzietności 27 

3. Niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

21 

4. Zasiłki rodzinne 5 612 

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. 

urodzenia dziecka 

29 

6. Dodatek do zasiłku. Rodzin. z tyt. 

samotnego wychowywania dziecka 

152 

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki 

nad dzieckiem w okresie trwania urlopu 

wychowawczego 

127 

8. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. 

wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej. 

829 

9. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. kształcenia 

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

430 

10. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. 

rozpoczęcia roku szkolnego 

325 

11. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

553 

12. Zasiłek pielęgnacyjny do 16 r. z. dziecka 714 
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13 Świadczenia pielęgnacyjne 429 

14. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 

81 

15      15. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 592 

16. Dodatek mieszkaniowy 86 

17. Świadczenie wychowawcze 10716 

18 Dobry start 300+ 982 

 

 Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przez M- GOPS 

Zgodnie z art. 176 ust. 5 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina 

zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych. Z tego tytułu w 2018 roku pomocą finansową objęto 4 rodziny oraz za opiekę              

i wychowanie dzieci z terenu gm. Czerniejewo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

- 1 rodzina. 

       Ponadto z rodzinami zastępczymi współpracował z ramienia PCPR -  koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

 

 Stypendia socjalne  

        Przyznawane są uczniom ze względu na osiągany dochód w rodzinie (obowiązują takie 

same kryteria jak w przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej). Przyznawane są                       

na podstawie Ustawy z dnia 7. 09. 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz 1457) 

oraz na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo nr XXV/151/12 z dnia                    

28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej                      

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo, która 

uszczegóławia warunki przyznania stypendium. W 2018r.  stypendium szkolne przyznano 66 

uczniom. 

 Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne w 2018 r. otrzymali uczniowie kl. II i III 

gimnazjum oraz kl. VII SP, którzy spełniają warunki określone w Regulaminach mówiących 

o przyznawaniu w/w stypendiów. Regulaminy przyjęte zostały w drodze uchwał Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo: nr XLI/251/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów Gminy 

Czerniejewo oraz nr XLI/250/17 z dnia29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 

przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo. Stypendia 

przyznawane są bez względu na dochód rodziny. 
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W  2018 r.: 

-stypendium naukowe przyznano 34 uczniom, 

-stypendium artystyczne przyznano 6 uczniom ( w tym 4 uczniów stypendium artystyczne                  

i naukowe i 2 uczniów stypendium artystyczne), 

-stypendium sportowe przyznano 1 uczniowi (stypendium sportowe i naukowe). 

 Dożywianie 

        Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich posiłków w szkole i przedszkolu: 

- 99 dzieciom przyznano posiłki w szkołach i przedszkolach z dofinansowania z budżetu 

gminy. 

 

2. Praca socjalna 

          Pracą socjalną objęto 155 rodzin. Mimo, iż system świadczeń socjalnych rozwinął się                    

w ostatnich latach dość dobrze, to wciąż pojawiają się  dysfunkcje społeczne takie jak: 

alkoholizm, bezrobocie, roszczeniowe nastawienie, brak podstawowych umiejętności 

życiowych. Pracownicy socjalni, jako fachowcy w dziedzinie pomocy społecznej podejmują 

wielopłaszczyznowe działania mające na celu: profilaktykę dysfunkcji społecznych, 

wspieranie rodzin w kryzysie życiowym oraz rodzin zagrożonej kryzysem, zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb bytowych przede wszystkim dzieci, osób chorych                                             

i niepełnosprawnych, współpraca z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin, 

mobilizowanie do przezwyciężania bezradności życiowej w tym bezrobocia, interwencję                    

w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia dzieci rodzin podopiecznych. Pracownicy socjalni 

systematycznie korzystają z profesjonalnych szkoleń zawodowych w danej dziedzinie, 

podnosząc swoje kwalifikacje i udoskonalając warsztat pracy. 

 

3.Asystentura rodziny 

       W 2018 r. w M-GOPS zatrudniony był asystent rodziny na umowę o pracę                           

w wymiarze 1/2 etatu. Przez okres 8 miesięcy (IX-XII asystent był nieobecny w pracy) 

udzielił wsparcia łącznie 10 rodzinom. Wszystkie w/w rodziny przeżywały trudności 

opiekuńczo - wychowawcze. Główne działania podejmowane na rzecz rodzin to: szeroko 

rozumiane wspieranie oraz modelowanie prawidłowych postaw społecznych                                        

i wychowawczych, praca z klientem oparta była na pobudzaniu pozytywnych zasobów 

rodziny i wykorzystywanie jej potencjału. Prowadzony był trening budżetowy oraz 

organizacja gospodarstwa domowego, zabezpieczanie dobra dzieci. Asystent współpracował  

z innymi instytucjami wspierającymi rodziny (kuratorzy, sąd, pedagodzy, psycholodzy, 

policja, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele). Praca asystenta rodziny ma na celu głównie 

pomoc w przezwyciężaniu przez rodziny kryzysów wychowawczo-opiekuńczych.  
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4.Programy profilaktyczne i edukacyjne w ramach, których przeprowadzane były 

kampanie informacyjne dla społeczności lokalnej. 

Rodzaj programu Cele realizowane Podmioty odpowiedzialne 

„Czyste powietrze wokół nas” 

„Mamo, tato wolę wodę” 

 

Uświadamianie społeczne Przedszkole w Żydowie, 

Przedszkole w Czerniejewie przy 

udziale Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Gnieźnie 

Warsztaty profilaktyki 

uzależnień „ W stronę zdrowia” 

Mediacja wśród uczniów 

Promowanie zdrowego 

stylu  życia  

Szkoła Podstawowa                                     

w Czerniejewie, Polskie Centrum 

Mediacji 

Festiwal Młodych Talentów Dbanie o piękno i 

poprawność ojczystego 

języka 

Szkoła Podstawowa                                  

w Czerniejewie 

„ Moje dziecko idzie do szkoły” Edukacja rodziców 

i dzieci w zakresie 

bezpieczeństwa, emocji, 

zdobywania wiedzy 

Przedszkole w Czerniejewie, 

Przedszkole w Żydowie 

we współpracy z Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną 

w Gnieźnie 

Program „ Szczepionka dla 

seniora” 

Zapobieganie grypie, 

podniesienie jakości 

zdrowia mieszkańców 

gminy 

Przychodnia Zespołu Lekarza 

Rodzinnego „Novamed” 

w Czerniejewie i w Żydowie, 

Urząd Miasta i Gminy 

w Czerniejewie 

Seminarium: Oblicza przemocy 

w rodzinie-perspektywy                      

i (re)witalizacja 

Uświadamianie społeczne Gnieźnieńska Szkoła Wyższa 

Milenium, Urząd Miasta i Gminy 

Czerniejewo, Zespół 

Interdyscyplinarny , Rada 

Seniorów Miasta i Gminy 

Czerniejewo oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czerniejewie 
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5.Organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i rodzin oraz wspieranie plenerowych imprez 

sportowych i integracyjnych oraz edukacyjnych. 

Rodzaj imprezy                            

lub działalności 

Cele realizowane Podmioty odpowiedzialne 

Dzień Babci i Dziadka Wspieranie rodziny, 

integracja 

SP w Czerniejewie, SP                      

w Żydowie, Przedszkole 

w Czerniejewie i w Żydowie 

Dzień Matki i Ojca, 

Mikołajki 

Wspieranie ról 

rodzicielskich, integracja 

społeczna 

SP Czerniejewo, SP Żydowo, 

Przedszkola w Czerniejewie 

i Żydowie 

Festyn rodzinny, przy udziale 

rady rodziców 

Integracja społeczna, 

rekreacja, wspieranie 

rodziny 

SP w Czerniejewie i w Żydowie, 

Przedszkole w Żydowie 

i Czerniejewie 

Dzień Dziecka  półkolonie 

letnie, Śniadanie Wielkanocne, 

Zbiórka żywności 

Integracja, rekreacja, 

ukazanie alternatyw    

spędzania wolnego czasu, 

pomoc rodzinom w trudnej 

sytuacji materialnej, 

wzbudzenie solidarności 

społecznej 

M- GOPS w Czerniejewie, 

SP w Czerniejewie razem 

z Stowarzyszeniem Oświatowym 

„Onuphrius” 

Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

Wielkanocny, Śpiewanie kolęd 

Integracja społeczna 

i wielopokoleniowa 

Przedszkole Samorządowe                      

w Żydowie, Towarzystwo 

Przyjaciół Żydowa 

Konferencja pt. „ Aktywność 

seniorów w przestrzeni 

lokalnej- potrzeby i wyzwania” 

Zwiększanie świadomości 

społecznej, aktywizacja 

seniorów 

Z inicjatywy Burmistrza Miasta                

i Gminy Czerniejewo, Miejskiej 

Rady Seniorów oraz przy 

współpracy GSW Milenium                   

w Gnieźnie 

Wyjazdy do kina, teatru, basen, 

wycieczki krajoznawcze                    

i kulturoznawcze 

Szerzenie kultury i sportu, 

jako nieodzownego elementu 

życia 

 

 

Szkoły, Przedszkola, Świetlica 

Środowiskowa „Promyki” 
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Akcja WOŚP, 

Akcja zbierania nakrętek na 

rzecz osób niepełnosprawnych  

i chorych 

Pomoc innym, szerzenie 

kultury „otwartego serca” 

Szkoły, Przedszkola, Świetlica 

Środowiskowa „Promyki”, 

pozostałe instytucje 

Paczka dla seniora Zbiórka żywności i środków 

czystości dla osób 

najbardziej potrzebujących 

wskazanych przez M-GOPS- 

wsparcie materialne 

Przedszkole w Żydowie 

Spotkanie świąteczne, 

Malowanie bombek, rodzice               

z dziećmi 

Spotkanie integracyjne 

dzieci i rodziców 

 

Klub Dziecięcy Miś Uszatek 

Organizacja  spotkań m.in. 

dzień gier planszowych, Lato    

w Krainie Muminków, dzień 

baśni chińskich 

Szerzenie kultury Biblioteka Publiczna Miasta                      

i Gminy w Czerniejewie z filią               

w Żydowie 

Organizacja półkolonii  Ukazanie 

alternatyw spędzania 

wolnego czasu 

Stowarzyszenie Oświatowe 

„Onuphrius” w Czerniejewie 

 

Działania podjęte przez Szkołę Podstawową w Żydowie 

-XVII Turniej szkół zaprzyjaźnionych w piłce siatkowej (Kiszkowo, Łubowo, Żydowo), 

-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Żydowie, 

-Mistrzostwa Gminy Czerniejewo w piłce siatkowej klas gimnazjalnych i siódmych, 

-Akcja czytania dzieciom w Przedszkolu Samorządowym w Żydowie, 

-W ramach projektu „POZnaj Ławicę” 19 stycznia 2018 r. klasy czwarte pojechały do Poznania, 

by zapoznać się z funkcjonowaniem Portu Lotniczego Poznań – Ławica, 

-Podsumowanie konkursu fotograficznego „Oaza zieleni”, 

-Pasowanie na czytelnika, 

-XVII Rekolekcyjny Turniej Piłki Siatkowej "Spotkać Pana",  

-Targi Edukacyjne, 

-Mistrzostwa gminy w Czwórboju lekkoatletycznym, 

-Spartakiada Gminna w lekkoatletyce, 

-X Zjazd Szkół im. Jana Pawła II, 

- realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. 

http://www.spzydowo.pl/index.php/aktualnosci/2016-2018/item/1041-mistrzostwa-gminy-w-czworboju-lekkoatletycznym
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Działania podjęte przez Szkołę Podstawową w Czerniejewo 

- prelekcja „Między nami kobietkami”, 

-Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej Chłopców i Dziewcząt klas VII szkoły podstawowej                          

i II/III klas gimnazjalnych, 

-IX Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno-Ortograficznego im. Ks. Onufrego 

Kopczyńskiego, 

-"Hej słyszysz ???" bezpłatne badanie słuchu uczniów klas szóstych, 

-„Ekologicznie i po staropolsku” przygotowanie ekologicznej Marzanny, 

-uczestnictwo w warsztatach świec żelowych, 

-świętowanie  Europejskiego Dnia Języków Obcych, 

-X szkolny konkurs  o krajach anglojęzycznych dla klas VI szkoły podstawowej (Kanada) 

zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego dnia języków, 

-Turniej szachowy „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, 

-„CodeWeek’ to społeczna inicjatywa, w ramach której organizowane są wydarzenia związane                

z programowaniem, 

-Wieczorynka dla uczniów klasy trzeciej pt. ”Misie świata” z okazji Urodzin Książkowego 

Misia, 

-Konkurs czytelniczy „Znam przygody dzieci z Bullerbyn”, 

- „Poznaję siebie” - warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas siódmych, 

- Uczestnictwo uczniów Szkoły Podstawowej w Czerniejewie w warsztatach pieczenia 

pierników, 

-Mikołajkowa wymiana książek. 

 

Działania podjęte przez Przedszkole w Czerniejewie 

-”Kubusiowi przyjaciele natury”, 

- Program własny ”Zdrowo jem i ruszam się”, 

-„Kids and sport”, 

- „Mały miś w świecie wielkiej literatury” (I moduł dotyczy zdrowego odżywiania się). 

 

Działania organizowane przez świetlicę środowiskową „Promyki” w Żydowie 

 -noc filmowo-sportowa, 

-organizacja ferii m.in. spotkanie z policjantem, wycieczka na stadion Lecha Poznań, park 

trampolin, zajęcia kulinarne, 

-gry planszowe z Seniorami, 
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-występy taneczne na dniach Czerniejewo, 

-półkolonie, 

-Andrzejki. 

 

6. Organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych 

         W ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na terenie Gminy Czerniejewo działała 

Świetlica środowiskowa „Promyki” w Żydowie.  Do placówki uczęszczają dzieci w wieku 

szkolnym od 7 do 16 r. ż. w  godz. popołudniowych. W świetlicy przebywa średnio14 dzieci. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie również jest miejscem gdzie dzieci                      

i młodzież mogą konstruktywnie spędzać wolny czas pod okiem opiekuna. Poza tym                            

w Bibliotece organizowane są liczne atrakcyjne zajęcia, konkursy oraz spotkania, które promują 

kulturę czytania. 

Ponadto w Szkołach czynne są świetlice, w których dzieci mają możliwość przebywania poza 

godzinami lekcyjnymi i odrobienia zadań domowych. Pracownicy szkół w Żydowie                               

i Czerniejewie prowadzą również koła zainteresowań i inicjują pomoc edukacyjną dla dzieci                  

z trudnościami w nauce. 

 

7. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin m.in. dotkniętych 

problemem alkoholowym w formie kolonii z programem terapeutycznym 

 

Stowarzyszenie Oświatowe Onuphrius w ramach wypoczynku letniego zorganizowało dla 178 

dzieci półkolonie. 

Stowarzyszenie Pelikan we współpracy z ZSP w Żydowie zorganizowało obóz 

socjoterapeutyczny w Poronine, w której wzięło udział 35 osób. Ponadto stowarzyszenie było 

współorganizatorem półkolonii zimowych w dwóch turnusach, łącznie dla 80 dzieci i młodzieży 

oraz półkolonii letnich organizowanych w Żydowie i Szczytnikach Czerniejewskich dla 90 

dzieci i młodzieży. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św Stanisława B.M. W Żydowie dla 20 dzieci zorganizowała 

obóz oraz wycieczki.  

Natomiast UKS „Hetman” Żydowo zorganizował dla 20 uczniów obóz szachowy, a LKS 

„Czarni” Czerniejewo zajęcia letnie dla 30 dzieci. 

 

Wyżej wymienione formy łączyły w sobie wypoczynek, sport i rekreację, a także specjalistyczne 

programy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin, z problemem alkoholowym 

zagrożonej demoralizacją i wykluczeniem społecznym. 

Poza tym ze środków Kuratorium Oświaty w Poznaniu został sfinansowany wypoczynek letni                  

w Poroninie dla pięciorga dzieci z terenu gminy Czerniejewo. 
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8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy 

         W realizacji tego celu brały udział instytucje: M-GOPS, Szkoły, GKRPA, Urząd Miasta               

i Gminy w Czerniejewie, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, Punkt Konsultacyjno- 

Informacyjny, Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Novamed” w Czerniejewie                          

i Żydowie. Ponadto instytucje z terenu Gniezna: Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna. 

Cel realizowany był przez: 

- wszystkie programy wcześniej już wymienione w pkt. 4, 

- rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, 

- udzielanie poradnictwa oraz prowadzenie fachowej psychoterapii, 

- możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy Czerniejewo z porad radcy prawnego ( stałe 

dyżury w poniedziałek), 

-rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie ( 801 120 002) oraz Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw 

Dziecka ( 800 121 212). 

W ramach przeciwdziałania przestępczości oraz wykluczeniu społecznemu szczególną rolę 

odgrywa policja. 

Komisariat Policji w Czerniejewie oprócz współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę, 

realizował cele poprzez następujące działania:   

 przeprowadzano kampanie informacyjne dla mieszkańców gminy, 

 prowadzono działalność edukacyjną w zakresie aktywnego uczestnictwa rodziny w życiu 

publicznym, 

 prowadzono profilaktykę przestępczości, 

 promowano konstruktywne postawy życiowe, 

 zwiększano świadomość mieszkańców gminy co do możliwości szukania pomocy                   

i wsparcia w sytuacjach kryzysowych ( przemoc, przemoc seksualna, uzależnienia, 

zagrożenie demoralizacją). 

 

9. Aktywizacja zawodowa rodzin dotkniętych bezrobociem 

 W celu niwelowania zjawiska bezrobocia podejmowane były następujące działania: 

 współpraca tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej z PUP w Gnieźnie ( przekazywanie 

ofert pracy, współpraca z doradcą zawodowym, angażowanie klientów pomocy 

społecznej w kursy kwalifikacyjne, przekazywanie informacji o stażach pracy), 

 współpraca M-GOPS z przedsiębiorcami lokalnymi w formie zamieszczania ogłoszeń 

pracy i rozpowszechniania ich wśród osób bezrobotnych przez pracowników pomocy 

społecznej, 
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 wielowymiarowa praca socjalna oparta na dialogu motywacyjnym z klientem 

( mobilizowanie do podjęcia zatrudnienia), 

 analizowanie rynku pracy, 

 rozdawanie ulotek informacyjnych, 

 zaangażowanie się w projekt „ Od szkolenia do zatrudnienia- EFS”, realizowanego przez 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gnieźnie. 

 

10. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny spoza terenu gminy 

Czerniejewo: 

• Sąd Rodzinny i Kuratela w Gnieźnie, 

•  PCPR w Gnieźnie, 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego „Diamed” w Gnieźnie, 

• Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, 

• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gnieźnie, 

• Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „ Droga do Domu”, 

• Policja i Prokuratura w Gnieźnie, 

• PUP w Gnieźnie. 

       Wszystkie działania w roku 2018 mieszczące się w ramach Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny skierowane były przede wszystkim do rodzin. Ważnym elementem podejmowanych  

działań były przedsięwzięcia profilaktyczne, w tym informacyjne, edukacyjne, integracyjne, 

aktywizujące. Szczególnie dotyczyły tych rodzin, które przeżywały trudności w wypełnianiu 

swych funkcji lub znajdowały się w poważnym kryzysie. Gminny Program Wspierania Rodziny 

realizowany w roku 2018 przy współpracy wielu instytucji stanowił kompleksowe podejście                 

do bieżących potrzeb rodziny wymagającej wsparcia w lokalnym środowisku. 
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9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

W ramach swojej działalności w 2018r. odbyło się 12 posiedzeń komisji. Komisja swoimi 

pracami objęła  18 osób, w tym 3 kobiety i 15 mężczyzn. Podczas komisji przeprowadzono 19 

rozmów z członkami rodzin uzależnionych. 

Do komisji wpłynęło 18 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywające alkohol. 

Wnioski wpłynęły za pośrednictwem: 

-rodziny osób nadużywających alkohol – 9 wniosków 

- pracownicy socjalni – 3 wnioski 

- kuratorzy – 2 wnioski 

- szkoła – 3 wnioski 

- GKRPA – 1 wniosek 

 

Każda osoba skierowana do komisji w związku z problemami związanymi z nadużywaniem 

alkoholu oraz przemocą w rodzinie jest monitorowana co najmniej przez okres 2 lat. 

W związku ze złożonymi wnioskami wobec osób zgłoszonych do postępowania podjęto 

następujące działania: w stosunku do 4 osób wystąpiono do sądu Rejonowego w Gnieźnie celem 

zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, wobec 13 osób komisja skierowała                        

do uczestnictwa w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym. W trakcie trwania postępowania 

nastąpił zgon 1 osoby. Prace komisji polegały również na przeprowadzeniu rozmów 

motywacyjnych z osobami uzależnionymi, udzieleniem informacji o możliwości podjęcia 

leczenia. 

Ponadto Komisja na posiedzeniach analizowała i oceniała oferty profilaktyczne wpływające                

w ciągu roku. 

Z każdego posiedzenia sporządzony był Protokół. 

 

Oferta Psychologiczno – Terapeutyczna 

W okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 roku podczas dyżurów psychologa                        

i terapeuty w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Czerniejewie i Żydowie  udzielono 62 

specjalistyczne porady. 

 

Profilaktyka 

– zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy środowiskowej, 

– konkursy dla dzieci o tematyce profilaktycznej, 

– imprezy artystyczne i sportowe, 

– organizacja wypoczynku letniego – półkolonie w Żydowie, 

– współorganizowanie imprez plenerowych / stoiska GKRPA podczas imprez gminnych 

imprez plenerowych/, 

– zakup materiałów na wyposażenie świetlicy Środowiskowej w Żydowie, 

– koszty związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej w Żydowie, 

– programy profilaktyczne np. ,,Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku” 

– diagnoza zagrożeń społecznych 
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Szkolenia 

Uczestnikami szkoleń byli uczniowie, nauczyciele, pedagodzy szkolni, rodzice. 

Przeprowadzono również szkolenie punktowe dla sprzedawców napojów alkoholowych. 

Zrealizowano program profilaktyki zintegrowanej pt.: ,,Archipelag Skarbów” – szkoła Żydowo. 

         W ramach programu realizowanego w Szkole Podstawowej w Żydowie odbyły się dwa 

mityngi dla młodzieży klas II i II w łącznym wymiarze 8,5 godzin, zebranie dla rodziców 

uczniów uczestniczących w programie w wymiarze ok. 1,5 godziny, szkolenie dla grona 

pedagogicznego. 

Realizacja programu „Archipelag Skarbów” dla młodzieży była przeprowadzona dla 65 

uczestników – liczba uczniów podana przez szkołę wg list szkolnych. W pierwszym mityngu              

w dn. 07.06.2018r. Uczestniczyło 50 uczniów z klas II i III natomiast w drugim mityngu                    

z dn. 08.06.2018r. Uczestniczyło 49 uczniów. W ramach programu odbyło się również spotkanie 

dla rodziców. Spotkanie miało formę wykładu prowadzonego w oparciu o prezentację 

multimedialną oraz dialog z uczestnikami. W spotkaniu wzięło udział 7 rodziców. 

 

– Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych dzieci               

dla nauczycieli, rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Czerniejewie. 

Szkolenie dla nauczycieli odbyło  się w terminie 10.05.2018., 17.05.2018., 23.05.2018r.                         

i 26.05.2018r. W szkoleniu wzięło udział 31 nauczycieli. Nauczyciele zapoznali się z technikami 

pracy metodą warsztatową. 

         Szkolenie dla rodziców odbyło się w dnach 07.06.2018r. i 13,06.2018r. Dla dwóch grup. 

Rodzice uczniów do 10 roku życia odbyli jednorazowo trzy godziny szkoleniowe w grupie                 

6 osób. Szkolenie miało charakter dyskusji, wymiany doświadczeń i konsultacji. Rodzice 

uczniów powyżej 10 roku życia odbyli jednorazowo trzy godziny szkoleniowe w grupie 7 osób. 

 

– diagnoza zagrożeń społecznych – szkoła w Czerniejewie 

Warsztaty mediacji rówieśniczych odbyły się w dn. 25 i 26.05.2018r. Dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Czerniejewie. Głównym założeniem warsztatów było przekonanie, ze aby 

zwiększyć ochronę młodzieży przed uzależnieniami, zaburzeniami rozwoju czy patologami 

społecznymi należy przede wszystkim doskonalić umiejętności radzenia sobie w sytuacjach  

trudnych. W tzw. sytuacjach  ryzykowanych związanych z piciem alkoholu czy stosowaniem 

innych substancji psychoaktywnych niezbędna jest umiejętność poradzenia sobie                                 

z wewnętrznym napięciem. Oprócz tego najważniejszą częścią warsztatów były elementy 

treningu interpersonalnego. W warsztatach brały udział klasy VI i II gimnazjum łącznie: 75 osób.   

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

             Na terenie Gminy Czerniejewo funkcjonuje świetlica środowiskowa w Żydowie. 

Działalność świetlicy finansuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                  

w Czerniejewie. 

Zajęcia prowadzone były przez 1 wychowawcę. 

Szacunkowa liczba dzieci uczęszczająca na zajęcia popołudniowe do świetlicy środowiskowej     

w 2018r. to 15 osób. 

Celem głównym było zapewnienie opieki i pomocy wychowawczo-pedagogicznej uczestnikom 
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zajęć oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i eliminowanie jego ewentualnych 

deficytów. 

 

 

 

 

10.Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

        Cele ogólne i szczegółowe Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były 

realizowane w następujących obszarach wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, będącym częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: 

• Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i NSP (nowe substancje psychoaktywne); 

• Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii; 

• Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca); 

• Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna; 

• Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych. 
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11.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  

 

         Podstawowym dokumentem regulującym kwestie przemocy w rodzinie w ujęciu prawnym 

jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2015r. 

poz. 1390). 

 

Dodatkowo istotne dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie są również: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. 

zmianami) 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmianami) 

 

 oraz przepisy wykonawcze i przepisy prawa miejscowego. 

 

           Uchwałą nr III/15/14 Rady Miasta Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwalono 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                        

w Rodzinie w Gminie Czerniejewo na lata 2015–2020. 

           Głównymi celami powyższego Programu jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa 

wystąpienia aktów przemocy oraz poprawa bezpieczeństwa w rodzinie gdzie przemoc wystąpiła. 

Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Czerniejewo, przede wszystkim ofiar 

przemocy w rodzinie, jej sprawców i świadków. 

W roku 2018 w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015–2020 współpracowały następujące podmioty: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, 

 Zespół Interdyscyplinarny w Czerniejewie 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie  

 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Komisariat Policji w Czerniejewie, 

 Sąd Rejonowy w Gnieźnie, 

 Placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Czerniejewo,  

 Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Novamed” w Czerniejewie oraz w Żydowie, 

 Organizacje pozarządowe. 

 

Zjawisko przemocy zdiagnozowane zostało m.in. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czerniejewie. 

         Przemoc domowa na terenie Gminy Czerniejewo w odniesieniu do globalnego wymiaru 

funkcjonowania społecznego jest istotnym problemem rodzin, w których występuje.                             

Z obserwacji prowadzonej przez pracowników socjalnych Ośrodka wynika, że rodziny                         

z problemem przemocy wymagają specjalistycznej pomocy. Skalę zjawiska przemocy na terenie 

Gminy Czerniejewo określają dane uzyskane od podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu 
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Interdyscyplinarnego, współpracujących w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czerniejewo na lata 

2015–2020 oraz dane statystyczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 

2018 wsparciem w formie pracy socjalnej, poradnictwa indywidualnego oraz pomocą materialną 

objęto wszystkie środowisk doświadczające przemocy tj. 16 rodzin. Analizując problem 

występowania przemocy domowej, zauważono, że najczęściej występującą formą przemocy była 

przemoc fizyczna oraz przemoc psychiczna. Wśród klientów pomocy społecznej przeważają 

kobiety, osoby uzależnione i współuzależnione, niewydolne wychowawczo. 

 Cele szczegółowe: 

1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów 

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ściśle ze sobą współpracują. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na trzy miesiące. W związku z tym spotkania Zespołu odbyły się                                 

w następujących terminach: 08.01.2018 r., 06.04.2018 r., 26.06.2018 r., 25.09.2018 r., 

11.12.2018 r. Na każde spotkanie zapraszani są wszyscy członkowie Zespołu. 

 Dodatkowo pracę Zespołu Interdyscyplinarnego wspierają Grupy Robocze, które są 

powoływane dla każdej rodziny, wobec której prowadzona jest procedura Niebieskiej karty.               

W roku 2018 odbyło się 8 takich spotkań w terminach 16.05.2018 r., 21.05.2018 r., 26.07.2018 

r., 21.08.2018 r., 04.09.2018 r., 04.09.2018 r., 26.10.2018 r., 11.12.2018 r. 

 Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i członkowie Grup Roboczych 

pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ciągu 2018 r. łącznie było 

otwartych 16 Niebieskich Kart (10 Kart aktywnych z poprzednich lat, 6 założonych w 2018 r.,             

6 zamknięto (większość z powodu bezzasadności). Na koniec 2018 r. otwartych Niebieskich 

Kart było 10. 

2. Systematyczne diagnozowanie i edukowanie środowiska lokalnego 

          Zbieranie informacji dotyczących skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie               

na terenie gminy Czerniejewo realizowane były poprzez rejestrowanie przypadków przemocy 

domowej odbywające się w ramach rejestrów wewnętrznych prowadzonych przez instytucje 

świadczące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie tj. służbę zdrowia, oświatę, policję, pomoc 

społeczną. 

Edukowanie środowiska lokalnego m.in. poprzez przygotowanie i udostępnianie materiałów               

o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych 

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej. Dystrybucja ulotek „stop przemocy” 

otrzymanych od Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. 

W celu podniesienia świadomości wśród dzieci i młodzieży Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

prowadziła działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie a Zespół 

Interdyscyplinarny ufundował nagrody dla osób uczestniczących w ww. działaniach. 
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Aktualizowane są informacje na stronie internetowej M-GOPS dot. Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Niebieskiej Linii. 

3. Systematyczna edukacja przedstawicieli lokalnych instytucji i służb pomocowych 

         Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w szkoleniach, konferencjach 

dotyczących problematyki przemocy w rodzinie. W roku 2018 r. przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego zorganizowała dla całego Zespołu szkolenie pt. „Dziecko jako ofiara 

przemocy. Procedura odebrania dziecka rodzinie.” Ponadto niektórzy członkowie ZI 

uczestniczyli w Konferencji pt. „Motywowanie osób stosujących przemoc do pracy nad zmianą. 

Manipulacje osób stosujących przemoc i jak sobie z nim radzić”. Zespół Interdyscyplinarny 

współorganizował Seminarium naukowe pt.  „Oblicza przemocy w rodzinie – perspektywy                    

i rewitalizacja”. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie z Gnieźnieńską Szkołą Wyższą 

Milenium, Pełnomocnik Burmistrza MiG Czerniejewo ds. Rodziny, Osób Starszych oraz 

Seniorów - p. Katarzyna Górka, Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  w Czerniejewie -  K. Staniszewska, Przewodniczącym  Rady 

Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo – p. J. Grzyb oraz innymi osobami. 

 Ponadto członkowie ZI są zaangażowani w projekt pr. „Kooperacja – efektywna                         

i skuteczna” w ramach którego wszyscy członkowie mogą bezpłatnie korzystać z seminariów 

odbywających się na terenie naszej gminy. W 2018 r. odbyło się jedno takie seminarium, 

natomiast część osób uczestniczy w systematycznych weekendowych zjazdach odbywających 

się w Poznaniu. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są specjalistami w Powiatowych 

Grupach Refleksyjnych. Na spotkaniach wypracowywany jest nowy model współpracy 

interdyscyplinarnej między instytucjami. W 2018 r. odbyły się 4 dwudniowe zjazdy (każdy dzień 

po 8 godzin). Ponadto inni członkowie ZI uczestniczą w spotkaniach Powiatowych Grup 

Decydentów, gdzie również pracują nad nowym modelem współpracy. Spotkania tej grupy 

odbywają się w UMiG Czerniejewo, w roku 2018 odbyły się dwa takie spotkania. Projekt 

prowadzi ROPS w Poznaniu wspólnie w Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.                  

W/w projekt będzie realizowany również w roku 2019 i 2020, a efekty pracy w/w grup będą 

wdrożone w celu przetestowania w pracy danych instytucji. 

Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy                    

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czerniejewo w roku 2018 

przyczyniła się w szczególności do zwiększenia dostępności pomocy dla osób dotkniętych 

przemocą oraz podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Poszczególne działania były dostosowane do zmieniających się potrzeb i zagrożeń. 

Uwzględniały w szczególności zapobieganie zjawisku przemocy poprzez systematyczną 

realizację różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej. 
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12. Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

           Rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym celem 

działania organów Gminy Czerniejewo. Samorząd Gminy uznaje współpracę z organizacjami 

pozarządowymi za ważny czynnik aktywizacji społecznej służący lepszej realizacji zadań 

ustawowo powierzonych Gminie a także rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.  

U podłoża programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

leży przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących, co znalazło potwierdzenie                              

w dotychczasowej współpracy.  

Program współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi stanowi element 

polityki społeczno - finansowej Gminy. Program ten zrealizowany jest w oparciu o zasady: 

partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.  

            Rada Miasta I Gminy Czerniejewo uchwala corocznie program współpracy                                

z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, 

stanowiących podstawę do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi                              

na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości 

samorządu miasta i gminy , a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

            Stosownie do uchwały Nr XL/240/2017 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                    

29 listopada 2017r. w sprawie „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok” jako adresatów współpracy ustalono: 

 organizacje pozarządowe, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustawy w tym fundacje, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
 

           Udział w jego przygotowaniu mieli w równym stopniu przedstawiciele organizacji 

pozarządowych jak i przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Program współpracy 

został przyjęty po konsultacjach społecznych, które odbyły się w okresie od 28.09.2017r.                      

– 16.10.2017r., w których wszystkim zainteresowanym umożliwiono zgłaszanie opinii, uwag                

i wniosków.  
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         Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą Nr III/13/10 Rady Miasta i Gminy 

Czerniejewo z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów 

aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.  

Wykonywanie zadań publicznych w 2018r. regulowały następujące dokumenty: 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                       

i o wolontariacie,  

 ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  

 Uchwała Nr XL/240/2017 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2017r. 

w sprawie „ Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy                 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok” 

 

FFoorrmmyy  wwssppóółłpprraaccyy  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  CCzzeerrnniieejjeewwoo  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  

        Zgodnie z programem współpracy na 2018 rok współpraca Miasta i Gminy Czerniejewo                 

z organizacjami pozarządowymi miała następujący charakter: 

1. finansowy - polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku 

postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę 

prowadził na bieżąco Urząd Miasta i Gminy, którego zadania mieściły się w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

2. pozafinansowy - oparty na konsultacji, a także systemie wymiany informacji. Program 

współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami i ogłoszenia o naborze wniosków                     

w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza podane zostały                  

do publicznej wiadomość, (tablica ogłoszeń ,strona internetowa). 

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

          03 stycznia 2018r., na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia                     

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 11,  

art. 13 i art.14 ustawy  z  dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz uchwały nr XL/240/2017 Rady Miasta                    

i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2018 rok” Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłosił otwarty 

konkurs na Wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem 
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wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2018r. Kwota przeznaczona na realizację 

powyższych zadań została ustalona w budżecie w wysokości 120.000,00 zł.   

W wyniku konkursu postanowiono przyznać dotacje klubom sportowym  w wysokości: 

 Umowa nr 1/2018 z 07.02.2018r. z UKS „Hetman” Żydowo na kwotę: 7.000,00zł 

 Umowa nr  2/2018  z 07.02.2018r.  z KS „Fara Pelikan” Żydowo na kwotę: 25.500,00zł. 

 Umowa nr 3/2018 z 07.02.2018r. z LKS „Czarni” Czerniejewo na kwotę: 63.500,00zł. 

 Umowa nr 4/2018 z dnia 07.02.2018r. z UKS „Lider” Szczytniki Czerniejewskie na 

kwotę: 24.000,00zł. 

 

Zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

         14 maja 2018r., na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia                 

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 11,  

art. 13 i art.   14 ustawy  z  dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie ( Dz. U.  z 2016r. , poz. 1817) oraz uchwały nr XL/240/2017 Rady Miasta                   

i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2018 rok” Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłosił otwarty 

konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży                   

w 2018 roku.”. Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji tego zadania w 2018 roku wynosiła  

29 000,00 zł. W wyniku konkursu postanowiono przyznać dotacje stowarzyszeniom                                   

i organizacjom w następującej wysokości (dotacja 29.000,00zł – wydatkowano: 28.681,60zł):  

 Umowa nr 8/2018 z dnia 21.06.2018r. z UKS „Hetman” Żydowo na kwotę: 2.000,00zł                   

na zadanie Obóz szachowy „Obra Lato 2018” 

 Umowa nr 9/2018 z dnia 21.06.2018r.  z Fundacją Nowoczesny Konin na kwotę: 1.878,00zł 

na zadanie „Klockowe L-maszyny” wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci. 

 Umowa nr 10/2018 z dnia 21.06.2018r. z LKS „Czarni” Czerniejewo na kwotę: 4.170,00zł 

na zadanie „Zajęcia uzupełniające trening ukierunkowany na turystykę i rekreację”. 

 Umowa nr 11/2018 z dnia 21.06.2018r. z Parafią Rzymskokatolicką pw św. Stanisława B.M. 

w Żydowie  na kwotę: 5.633,60zł na zadanie „Wypoczywaj i poznawaj. Radosne wakacje 

dzieci i młodzieży 2018” 

 Umowa nr 12/2018 z dnia 21.06.2018r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius” 

Czerniejewo na kwotę: 7.500,00zł na zadanie „Letnie wakacje w Pawłowie – to jest to!” 

 Umowa nr 13/2018 z dnia 21.06.2018r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius” 

Czerniejewo na kwotę: 7.500,00zł na zadanie „Letnie wakacje w Czerniejewie – to jest to!” 
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DDoottaaccjjaa  ww  ffoorrmmiiee  wwssppaarrcciiaa  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaanniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  

         W ramach oferty o wsparcie zadania publicznego w rozumieniu art. 19a w/w ustawy 

przyznano w 2018r. dotacje w wysokości: 17.900,00zł i podpisano następujące umowy: 

 Umowa nr 5/2018 z dnia 14.02.2018r. ze Stowarzyszeniem „Pelikan” Żydowo na kwotę: 

1.000,00zł na zadanie „Zimowe Podhale”. 

 Umowa nr 6/2018 z dnia 07.03.2018r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym 

„Razem” w Czerniejewie na kwotę: 1.000,00zł na zadanie „Dzień Kobiet”. 

 Umowa nr 7/2018 z dnia 26.04.2018r. z Towarzystwem Przyjaciół Żydowa  na kwotę: 

5.000,00zł na zadanie „Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno – gospodarczych dla 

rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego”. 

 Umowa nr 14/2018 z dnia 09.07.2018r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – 

Rehabilitacyjnym „Razem” w Czerniejewie na kwotę: 1.000,00zł na zadanie „Rajd 

Rowerowy”. 

 Umowa nr 15/2018 z dnia 10.09.2018r. z Towarzystwem Przyjaciół Żydowa  na kwotę: 

6.000,00 zł na zadanie „Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno – gospodarczych dla 

rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego”- część II. 

 Umowa nr 16/2018 z dnia 28.09.2018r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius” 

Czerniejewo na kwotę: 900,00 zł na zadanie „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. 

 Umowa nr 17/2018 z dnia 20.11.2018r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno                                        

– Rehabilitacyjnym „Razem” w Czerniejewie na kwotę: 1.200,00zł na zadanie „Spotkanie 

Andrzejkowe”. 

 Umowa nr 18/2018 z dnia 06.12.2018r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno                                       

– Rehabilitacyjnym „Razem” w Czerniejewie na kwotę: 1.800,00zł na zadanie „Spotkanie 

Wigilijne”. 

 

            Łącznie na działania realizowane w ramach „Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                     

i o wolontariacie na 2018 rok” przeznaczono w 2018 roku kwotę dotacji w wysokości: 

166.900,00zł.  

          Zgodnie z założeniami wszystkie planowane zadania i rezultaty  zostały osiągnięte. 

Stowarzyszenia i Kluby w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdanie z realizacji zadań. 

 

 

 

 

 

 


