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Wstęp 
 

          Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (art.28 aa 

ust.1) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.   

          Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą                       

i społeczną gminy Czerniejewo. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach 

funkcjonowania gminy za rok 2018.   

          Raport ukazuje również trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej                     

na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  

 

Raport zawiera dane z  następujących obszarów działalności gminy:  

 demografia 

 finanse gminy 

 inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane w sołectwach 

 działalność gospodarcza 

 warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami) 

 zagospodarowanie przestrzenne 

 oświata i polityka społeczna 

 ochrona zdrowia 

 bezpieczeństwo 

 kultura i sport 

 transport 

 polityka mieszkaniowa 

 administracja. 

 

      Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu Miasta                   

i Gminy Czerniejewo, jednostek organizacyjnych gminy, Komendanta Komisariatu Policji                 

w Czerniejewie oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu.  

 

      Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Czerniejewo                   

do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą                          

do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Czerniejewo. 
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1. Charakterystyka gminy  
 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy  

 

Gmina Czerniejewo położona jest w sercu Wielkopolski, sąsiaduje z gminami: Gniezno, 

Września, Łubowo, Nekla, Pobiedziska, Niechanowo i miastem Gniezno. 

W jej skład wchodzi 15 sołectw oraz miasto Czerniejewo. Obszar gminy liczy 112 km²,  

a zamieszkuje ją ponad 7300 mieszkańców.  

 
 

Powierzchnia gminy wynosi: 11 194 ha, z czego użytki rolne stanowią 63 % ogólnej 

powierzchni gminy, lasy i grunty leśne 32 %, a pozostałe grunty i nieużytki 5 %. 

 

63%

32%

5%

Rodzaje gruntów Gminy Czerniejewo 

użytki rolne

lasy i grunty leśne

pozostałe grunty i 
nieużytki

 
 

1.2. Władze lokalne, gminne jednostki organizacyjne i pomocnicze 

 

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące 

Komisje: 

 Komisja Gospodarki Rolnej, Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska -7 osób 

 Komisja Budżetu, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Promocji Gminy – 5 

osób 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – 8 osób 

 Komisja Rewizyjna - 5 osób 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby 
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Gminne jednostki organizacyjne: 

 Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie 

 Przedszkole "Wróbelek Elemelek" w Czerniejewie 

 Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie 

 Klub Dziecięcy „Miś Uszatek” w Czerniejewie  

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie z Filią w Żydowie 

 

          Jednostki pomocnicze (sołectwa):  

 

 Czeluścin 

 Gębarzewo 

 Goraniec 

 Goranin 

 Graby 

 Kąpiel 

 Kosmowo 

 Kosowo 

 Nidom 

 Pakszyn 

 Pakszynek 

 Pawłowo 

 Rakowo 

 Szczytniki Czerniejewskie  

 Żydowo 

 

            oraz miasto Czerniejewo 
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Powierzchnia poszczególnych sołectw 

 

Nazwa sołectwa Powierzchnia w ha 

Czeluścin 257 

Gębarzewo 563 

Goraniec 272 

Goranin 1012 

Graby 1192 

Kąpiel 245 

Kosmowo 179 

Kosowo 348 

Nidom 511 

Pakszyn 598 

Pakszynek 113 

Pawłowo 785 

Rakowo  379 

Szczytniki Czerniejewskie  667 

Żydowo 1293 

 

miasto Czerniejewo  1020 
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1.3.  Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie – stan zatrudnienia                       

 
 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie na 31.12.2018 r.: 

Ogółem zatrudnionych 48 osób 

Burmistrz                      1 pełen etat(wybór) 

Zastępca Burmistrza    1 pełen etat 

Skarbnik                        1 pełen etat 

Kadra Kierownicza 

-Kierownik 5 osób (5 pełnych etatów) 

-Zastępca Kierownika 3 osoby(3 pełne etaty) 

Pracownicy Administracji 

-20 osób (20 pełnych etatów,  w tym 1 osoba na zwolnieniu lekarskim i 1 osoba na urlopie 

rodzicielskim) 

Pracownicy Gospodarczy 

17 osób (15 pełnych etatów i 2 osoby na ½ etatu) 

 

 

Burmistrz 

Skarbnik 
Zastępca Burmistrza 

Referat Spraw Obywatelskich                      

i Promocji Gminy (ROP) 

Referat Infrastruktury,  

Zamówień Publicznych  

i Ochrony Środowiska (RIŚ) 

Referat Planowania 

Przestrzennego,                          

Nieruchomości 

i  Gospodarki Komunalnej 

(RPK) 

Stanowisko ds. Rolnictwa                     

i Obsługi Sołectw 

(ROS) 

Stanowisko ds. Obsługi Biura 

Rady  

(OBR) 

Pełnomocnik ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych 
Pełnomocnik  Burmistrza                       

ds. Rodziny, Osób 

Niepełnosprawnych                          

oraz Seniorów (PR) 

 

Referat Księgowości 

(RK) 

 

Referat Organizacyjny                          

i Edukacji (ROE) 
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1.4. Ludność i dynamika zmian  

 

Gminę Czerniejewo zamieszkuje obecnie ponad 7 300 mieszkańców. 

  

Stan na dzień Liczba ludności 

31.12.2014  7 163 

31.12.2015 7 187 

31.12.2016 7 194 

31.12.2017 7 180 

31.12.2018 7 229 

 

 
 

Liczba stałych mieszkańców wg stanu na 31.12.2018 r. w poszczególnych sołectwach i mieście 

Czerniejewo kształtuje się w następujący sposób: 

Sołectwo/miasto Liczba stałych 

mieszkańców 

Brzózki 33 

Czeluścin 123 

Czerniejewo 2633 

Gębarzewko 77 

Gębarzewo 126 

Głożyna 11 

Golimowo 28 

Goraniec 101 

Goranin 142 

Graby 197 

Kąpiel 59 

Kosmowo 115 

Kosowo 112 

Linery  6 

Lipki 89 
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Nidom 133 

Pakszyn 352 

Pakszynek 59 

Pawłowo 362 

Rakowo 69 

Szczytniki Czerniejewskie 386 

Żydowo 2016 

Ogółem 7229 

 

Liczba stałych mieszkańców sołectw/miasta w ujęciu graficznym 
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Urodzenia i zgony – Gmina Czerniejewo 
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20

40
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80

100

120
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urodzenia

 
 

1.5. Gospodarstwa rolne  

 

W Gminie Czerniejewo funkcjonuje 613 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni                   

4 581 ha, w tym:  

 

Wielkość gospodarstwa Ilość gospodarstw Powierzchnia w ( ha ) 

1,01-2ha 173 225 

2 - 5ha 159 510 

5 - 7ha 68 407 

7 - 10ha 69 580 

10 -15ha 73 873 

˃ 15ha 71 1986 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Urodzenia 85 109 90 71 95 84 95 87 

Zgony 53 63 71 62 48 64 67 68 
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1.6. Wieczyste użytkowanie  

 

Lp. Położenie Nr działki Opis użytków 
Powierzchnia 

użytków (ha) 

Powierzchnia 

działki (ha) 
Przeznaczenie budynków 

1 Czerniejewo 721 grunty orne 0,0370 0,0370   

2 Czerniejewo 729 tereny mieszkaniowe 0,0672 0,0672 

budynek mieszkalny- 1 szt.; 

 budynki transportu i 

łączności- 1 szt. 

3 Czerniejewo 725 tereny mieszkaniowe 0,0232 0,0232 

budynek mieszkalny- 1 szt.; 

budynki transportu i 

łączności- 2 szt. 

4 Czerniejewo 736 grunty orne 0,0654 0,0654   

5 Czerniejewo 210 tereny mieszkaniowe 0,0970 0,0970 

budynek mieszkalny- 1 szt.;  

budynki transportu                

i łączności- 2 szt. 

6 Czerniejewo 732 grunty orne 0,0550 0,0550   

7 Czerniejewo 209 tereny mieszkaniowe 0,0972 0,0972 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu i 

łączności- 3 szt. 

8 Czerniejewo 229 
użytki rolne 

zabudowane 
0,9519 0,9519 

budynki transportu                               

i łączności- 4 szt.; 

zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe- 1 szt.;  

inne budynki 

niemieszkalne- 3 szt.; 

budynki biurowe- 1 szt. 

9 Czerniejewo 355/1 grunty orne 2,9069 2,9069   

10 Czerniejewo 286/9 inne tereny zabudowy 0,0617 0,0617 

budynki biurowe- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

11 Czerniejewo 289/2 inne tereny zabudowy 0,0259 0,0259 budynki biurowe- 1 szt.  

12 Czerniejewo 108 

grunty orne 0,0858 

0,1305 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 
tereny mieszkaniowe 0,0447 

13 Czerniejewo 128 

grunty orne 0,0212 

0,0627 budynki mieszkalne- 1 szt. tereny mieszkaniowe 0,0228 

łąki 0,0187 

14 Czerniejewo 636 

grunty orne 0,0444 

0,1093 budynki mieszkalne- 1 szt. tereny mieszkaniowe 0,0267 

łąki 0,0382 
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15 Czerniejewo 112 

grunty orne 0,0618 

0,1700 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu i 

łączności- 1 szt. 

tereny mieszkaniowe 0,0506 

grunty orne 0,0576 

16 Czerniejewo 655 rowy 0,0126 0,0126   

17 Czerniejewo 95 grunty orne 0,1966 0,1966   

18 Czerniejewo 859 grunty orne 0,0544 0,0544   

19 Czerniejewo 860 tereny mieszkaniowe 0,0544 0,0544 budynki mieszkalne- 1 szt. 

20 Czerniejewo 214 tereny mieszkaniowe 0,0499 0,0499 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                              

i łączności- 3 szt. 

21 Czerniejewo 740 tereny mieszkaniowe 0,0666 0,0666 fundamenty 

22 Czerniejewo 792 tereny mieszkaniowe 0,1159 0,1159 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                     

i łączności-2 szt. 

23 Czerniejewo 222 tereny mieszkaniowe 0,0500 0,0500 

budynki mieszkalne- 1 

sztuka; budynki transportu i 

łączności- 1 sztuka 

24 Czerniejewo 787 grunty orne 0,0661 0,0661   

25 Czerniejewo 848 tereny mieszkaniowe 0,0640 0,0640 budynki mieszkalne- 1 szt. 

26 Czerniejewo 838 grunty orne 0,0510 0,0510   

27 Czerniejewo 839 tereny mieszkaniowe 0,0510 0,0510 "x" 

28 Czerniejewo 769 tereny mieszkaniowe 0,0905 0,0905 "x" 

29 Czerniejewo 764 grunty orne 0,0688 0,0688 budynek mieszkalny 

30 Czerniejewo 853/1 tereny przemysłowe 0,0100 0,0100   

31 Czerniejewo 758 tereny mieszkaniowe 0,0619 0,0619 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                      

i łączności- 2 szt. 

32 Czerniejewo 628/1 Inne tereny zabudowy 0,2312 0,2312 

budynki handlowo- 

usługowe- 1 sztuka; inne 

budynki niemieszkalne- 2 

sztuki 

33 Czerniejewo 150/1 

grunty orne 0,1071 

0,2952 
inne budynki 

niemieszkalne- 4 szt. 

sady 0,0917 

inne tereny zabudowy 0,0835 

rowy 0,0129 

34 Czerniejewo 286/8 inne tereny zabudowy 0,0513 0,0513 
budynki handlowo- 

usługowe- 1 szt. ( część) 

35 Czerniejewo 289/3 inne tereny zabudowy 0,0083 0,0083 
budynki handlowo- 

usługowe- 1 szt. ( część) 
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36 Czerniejewo 290/1 inne tereny zabudowy 0,0282 0,0282 
budynki handlowo- 

usługowe- 1 szt. ( część) 

37 Czerniejewo 291/1 inne tereny zabudowy 0,0001 0,0001   

38 Czerniejewo 264 tereny mieszkaniowe 0,0425 0,0425 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

39 Czerniejewo 760 tereny mieszkaniowe 0,0593 0,0593 budynek mieszkalny- 1 szt. 

40 Czerniejewo 761 tereny mieszkaniowe 0,0620 0,0620 
inne budynki 

niemieszkalne- 1 szt. 

41 Czerniejewo 263 tereny mieszkaniowe 0,0358 0,0358 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu i 

łączności- 1 szt. 

42 Czerniejewo 259 tereny mieszkaniowe 0,0408 0,0408 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

43 Czerniejewo 367/2 tereny mieszkaniowe 0,1369 0,1369 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki przemysłowe- 1 

szt. 

44 Czerniejewo 183 tereny mieszkaniowe 0,0422 0,0422 

budynki mieszkaniowe- 1 

szt.;  

budynki transportu                        

i łączności- 2 szt. 

45 Czerniejewo 320/5 Inne tereny zabudowy 0,0990 0,0990 

budynki handlowe- 1 szt.; 

budynki transportu i 

łączności- 1 szt. 

46 Czerniejewo 733 tereny mieszkaniowe 0,0583 0,0583 

budynki handlowe- 1 szt.; 

budynki transportu i 

łączności- 1 szt. 

47 Czerniejewo 665 grunty orne 0,1248 0,1248   

48 Czerniejewo 685/2 grunty orne 0,0287 0,0287   

49 Czerniejewo 796/1 grunty orne 0,0045 0,0045   

50 Czerniejewo 160/2 tereny mieszkaniowe 0,0667 0,0667 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

51 Czerniejewo 780 tereny mieszkaniowe 0,0567 0,0567 
budynki transportu                           

i łączności- 2 szt. 

52 Czerniejewo 664 

grunty orne 0,0594 

0,1295 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                            

i łączności- 1 szt. tereny mieszkaniowe 0,0701 

53 Czerniejewo 685/1 grunty orne 0,0305 0,0305   
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54 Czerniejewo 666 tereny mieszkaniowe 0,0883 0,0883 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                               

i łączności- 1 szt. 

55 Czerniejewo 669 tereny mieszkaniowe 0,0800 0,0800 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                      

i łączności- 1 szt. 

56 Czerniejewo 805 

grunty orne 0,0460 

0,1361 
budynki mieszkalne- 1 szt. 

(część); "x" tereny mieszkaniowe 0,0480 

tereny niezabudowane 0,0421 

57 Czerniejewo 806 

grunty orne 0,0940 

0,1579 budynki mieszkalne- 1 szt. 
tereny mieszkaniowe 0,0506 

tereny niezabudowane 0,0133 

58 Czerniejewo 679 tereny mieszkaniowe 0,1023 0,1023 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                           

i łączności- 1 szt. 

59 Czerniejewo 849 

grunty orne 0,0504 

0,0853 

  
grunty orne 0,0349 

60 Czerniejewo 704 grunty orne 0,0315 0,0315   

61 Czerniejewo 784 tereny mieszkaniowe 0,0661 0,0661 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

62 Czerniejewo 989 grunty orne 0,0989 0,0989   

63 Czerniejewo 828 

tereny mieszkaniowe 0,0190 

0,0505 
budynki przemysłowe- 1 

szt. (część) 
grunty orne 0,0315 

64 Czerniejewo 829 

tereny mieszkaniowe 0,0252 

0,0690 
budynki przemysłowe- 1 

szt. (część) 

grunty orne 0,0438 

65 Czerniejewo 837 

grunty orne 0,0099 

0,0728 

  
grunty orne 0,0629 

66 Czerniejewo 719 grunty orne 0,0651 0,0651   

67 Czerniejewo 874 grunty orne 0,1264 0,1264   

68 Czerniejewo 781 tereny przemysłowe 0,0171 0,0171   
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69 Czerniejewo 202 tereny mieszkaniowe 0,0434 0,0434 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

70 Czerniejewo 169 tereny mieszkaniowe 0,0426 0,0426 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                      

i łączności- 2 szt. 

71 Czerniejewo 779 tereny mieszkaniowe 0,0525 0,0525 

budynki mieszkalne- 2 szt.; 

budynki transportu                 

i łączności- 1 szt. 

72 Czerniejewo 755 tereny mieszkaniowe 0,0620 0,0620 budynki mieszkalne- 1 szt. 

73 Czerniejewo 201 tereny mieszkaniowe 0,0429 0,0429 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                        

i łączności- 3 szt. 

74 Czerniejewo 670 tereny mieszkaniowe 0,0800 0,0800 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

75 Czerniejewo 699 tereny niezabudowane 0,0243 0,0243 budynki mieszkalne- 1 szt. 

76 Czerniejewo 724 tereny mieszkaniowe 0,0231 0,0231 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                      

i łączności-2 szt. 

77 Czerniejewo 726 tereny mieszkaniowe 0,0499 0,0499 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki transportu                       

i łączności- 1 szt. 

78 Czerniejewo 682 tereny mieszkaniowe 0,0950 0,0950 

budynki mieszkalne- 1 szt.;  

budynki transportu                        

i łączności- 1 szt. 

79 Pawłowo 82 
użytki rolne 

zabudowane 
0,0900 0,0900 

inne budynki 

niemieszkalne- 1 szt.; 

budynki handlowo- 

usługowe- 1 szt. 

80 Pakszyn 13 Inne tereny zabudowy 0,2100 0,2100 
inne budynki 

niemieszkalne- 2 szt. 

81 Gębarzewo 52/1 tereny mieszkaniowe 0,1100 0,1100 

budynki mieszkalne- 1 szt.; 

budynki produkcyjne, 

usługowe i gospodarcze dla 

rolnictwa- 1 szt. 

        9,7301 9,7301   

 

 

*       "x"  - budynek mieszkalny 
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W 2018 r. nie została wydana żadna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności. 

 

1.7. Podmioty gospodarcze  

 

 Osoby 

fizyczne 

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG 

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania 

działalności: gmina Czerniejewo 

398 

- działalność aktywna w CEIDG 347 

- działalność nierozpoczęta  w CEIDG  

(data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą) 

2 

- działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek 

cywilnych 

10 

- działalność zawieszona w CEIDG 39 

 
 

1.8. Organizacje pozarządowe  
 

            Zgodnie z „Programem 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” 

współpraca Miasta i Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi miała m.in. charakter 

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

postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne.  

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 

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 07.02.2018 r. z UKS „Hetman” Żydowo na kwotę: 7.000,00 zł 
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 Umowa nr  2/2018  z 07.02.2018 r.  z KS „Fara Pelikan” Żydowo na kwotę: 25.500,00 zł. 

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

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

na kwotę: 24.000,00 zł. 

 

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 1990 r. 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 r. 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 29.000,00 zł – wydatkowano: 28.681,60 zł):  

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

na zadanie Obóz szachowy „Obra Lato 2018” 

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

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

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

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

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

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

dzieci i młodzieży 2018” 

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

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

 

Dotacja w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

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

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

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

1.000,00 zł na zadanie „Zimowe Podhale”. 

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

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

 Umowa nr 7/2018 z dnia 26.04.2018 r. 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”. 
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 Umowa nr 14/2018 z dnia 09.07.2018 r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – 

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

Rowerowy”. 

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

6.000,00zł 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 28.09.2018 r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius” 

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

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

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

Andrzejkowe”. 

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

– Rehabilitacyjnym „Razem” w Czerniejewie na kwotę: 1.800,00 zł 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 kwotę dotacji w wysokości: 166.900,00zł.  

Nazwa Otrzymana dotacja 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Pawłowie  

 
- 

Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne „Razem” Czerniejewo            5.000,00 zł 
Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych - Nidom  

 
- 

Stowarzyszenie Oświatowe „Onuphrius”  w Czerniejewie 

 
15.900,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Żydowa 

 
11.000,00 zł 

Stowarzyszenie Kobiety Europy w Czerniejewie 

 
- 

Stowarzyszenie „Pelikan”  w Żydowie 

 
1.000,00 zł 

Stowarzyszenie Rakowo 

 
- 

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czerniejewo 

 
67.670,00 zł 

Klub Sportowy „Fara-Pelikan” Żydowo 

 
25.500,00 zł 

UKS Hetman Żydowo 

 
9.000,00 zł 

USK Lider Szczytniki Czerniejewskie 

 
24.000,00 zł 

OSP Czerniejewo 

 
- 

OSP Żydowo 

 
- 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa                i 

Męczennika w Żydowie 
5.633,60 zł 

Fundacja NOWOCZESNY Konin  (organizacja spoza gminy 

Czerniejewo) 
1.878,00 zł 

                                                             Razem: 166.581,60 zł 
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2. Sytuacja finansowa gminy  

 
2.1. Stan finansów gminy  
Dochody ogółem:   35.424.003,91 w tym: 

Dochody bieżące:   31.460.396,53 

Dochody własne:   12.035.251,89  

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 33,97% 

 

Wydatki ogółem:  37.934.854,02 w tym: 

Wydatki bieżące:  29.715.910,88 

Wydatki majątkowe:   8.218.943,14 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 21,67% 

 

Kwota długu na dzień 31.12.18 – 9.104.330,63 

Wolne środki na rok 2019 po odliczeniu obsługi zadłużenia 1.004.193,26 

 

2.2. Wykonanie budżetu gminy  

 
Dochody wykonane:  35.424.003,91 w tym udziały w PIT – 5.185.905,00 

Wydatki wykonane:  37.934.854,02 w tym inwestycje      -  8.218.943,14 

Deficyt     2.510.850,11 (sfinansowany kredytem oraz wolnymi środkami  

                                                                          z roku 2017). 

Dochody majątkowe   3.963.607,38 w tym sprzedaż mienia 727.475,77 

 

Dotacje na inwestycje   2.484.269,19 w tym: 

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą – 34.269,19  

2. Budowa hali widowiskowo-sportowej – 2.450.000,00  

 

2.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  
 

Wydatki inwestycyjne ogółem : plan   8.711.451,94 

         wykonanie  8.218.943,14 co stanowi 94,35% 
1) Transport i łączność 

plan              3.752.420,32 

wykonanie    3.751.202,07 to jest 99,97% 

Kwota powyższa obejmuje: 

- przebudowę i modernizację dróg gminnych w tym:  

Osiedle Pisarzy w Czerniejewie, Osiedle Przylesie w Żydowie, ul. Szkolna w Czerniejewie - 

kwota 909.355,55zł., 

- przebudowę ul. Polnej w Czerniejewie – wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 14.000,00zł.,  

z czego w roku 2018 wydatkowano 1.000,00zł. , natomiast pozostałą kwotę  

w wysokości 13.000,00zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających – Uchwała  

Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., 

- Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo – roboty 

dodatkowe – kwota 64.426,20zł.  

- Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo –  

w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 2.763.420,32zł., 

 

2) Gospodarka mieszkaniowa  

plan                       130.000,00 

wykonanie            129.388,38 to jest 99,53% 
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Kwota powyższa obejmuje: 

- modernizację mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym gminy  kwota 21.988,38zł., 

-modernizację dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku w Nidomiu                                                

kwota 108.000,00zł., 

3) Działalność usługowa 

plan                     17.970,30 

wykonanie           17.970,30 to jest 100% 

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja  

z czego w 2018 roku wydatkowano 11.328,30zł., pozostałą kwotę w wysokości 6.642,00zł przekazano 

na rachunek wydatków niewygasających Uchwała Nr III/32/18 z dnia  

27 grudnia 2018 r., 

4) Oświata i wychowanie  

plan                 458.930,80 

wykonanie       458.899,41 to jest 99,99% 

Kwota powyższa obejmuje: 

- modernizację łazienek na II piętrze Szkoły Podstawowej w Żydowie – kwota 51.415,00zł., 

- modernizację sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Czerniejewie  - kwota 35.000,00zł., 

- modernizację zaplecza kuchennego Przedszkola w Żydowie – kwota 24.222,28zł., 

- modernizację zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem Przedszkola w Czerniejewie –  kwota 

125.868,61zł., 
- rozbudowę infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu 

zabaw oraz dostosowanie Sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych Przedszkola  

w Żydowie w ramach WRPO 2014-2020 – kwota 222.393,52zł. 

5) Pomoc społeczna  

plan                 421.807,73 

wykonanie       421.807,73 to jest 100% 

Kwota powyższa obejmuje realizację zadania pn.”Przebudowa budynku usługowego na Klub Senior +              

w m. Czerniejewo”, 

6) Rodzina 

plan                 750.139,30 

wykonanie       748.153,16 to jest 99,74% 

Kwota powyższa obejmuje: 

- budowę Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” – kwota 643.013,86zł., 

- zakup wyposażenia dla Klubu Dziecięcego – kwota 105.139,30zł. 

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

plan                 492.071,25 

wykonanie      489.936,43 to jest 99,57% 

Kwota powyższa obejmuje: 

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) – kwota 357.071,25zł.,  

z czego w roku 2018 wydatkowano 6.700,00zł., natomiast pozostałą kwotę  

w wysokości 350.371,25zł. przekazano na rachunek środków niewygasających jako wkład własny  

do projektu w ramach WRPO 2014-2020, 

- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań (Leśny Skwer) – kwota 23.518,18zł., 

- budowę oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czerniejewskie – kwota 54.551,00zł., 

- budowę oświetlenia ulicznego w m. Żydowo ul. Dworcowa – kwota 39.913,00zł., 

- wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej budynku użyteczności publicznej w Żydowie – kwota 

14.883,00zł. 

8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

plan              152.612,24 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego -  63.612,24)    

wykonanie   152.406,76 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego -   63.611,10) 

W/wym. kwoty stanowią wydatki poniesione na modernizacje świetlic wiejskich, zakup wyposażenia 

oraz zagospodarowanie terenów wokół nich. 

- modernizację dachu świetlicy wiejskiej w Rakowie – kwota 79.795,66zł., 
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- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo – 9.000,00zł. z czego              

w 2018 roku wydatkowano 5.000,00, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 4.000,00zł przekazano  

na rachunek wydatków niewygasających Uchwała Nr III/32/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., 

9) Kultura fizyczna 

Plan                 2.533.500,00 

Wykonanie      2.046 578,90 

Kwota powyższa obejmuje 

-budowa Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z łącznikiem w m. Czerniejewo kwota 2.014.391,41zł.,  

- wykonanie monitoringu na obiekcie rekreacyjno – sportowym w Czerniejewie  

przy ul. Armii Poznań - kwota 14.331,00 zł, 

- modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy – 17.856,49 zł 

 

2.4.Umorzenie podatków i opłat lokalnych w 2018 r. 

Rodzaj podatku Liczba decyzji Osoby 

fizyczne 

Osoby 

prawne 

Umorzona kwota ogółem 

ogółem pozytywne negatywne podatek odsetki 

od nieruchomości 2 1 1 2 0 0 4363,62 4363,62 

od środków 

transportowych 

1 0 1 1 0 0 0 0 

rolny 15 1 14 15 0 324 58 382 

leśny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 18 2 16 18 0 324 4421,62 4745,62 

 

2.5. Budżet Gminy Czerniejewo w stosunku do zadłużenia (stan na 31.12.2018 r.) 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 2018 

budżet 24 374 839,38 34 392 788,52 

zadłużenie   7 951 499,74    9 104 330,63 

wysokość spłaconych 

kredytów 

      987 146,88    1 467 660,00 

32,62 %

2014

zadłużenie

dochody
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2.6. Wieloletnia prognoza finansowa  

 
Raty    Odsetki Dochody  Wydatki              Nadwyżka 

2019 – 1.867.660,00 283.484,00 34.368.459,00  32.506.799,00  1.861.660,00 

2020 – 1.837.739,00 243.785,00 34.010.288,09  32.142.549,09  1.867.739,00 

2021 – 1.414,680,74 174.925,00 34.004.210,27  32.589.529,53  1.414.680,74 

2022 – 1.238.460,00 119.685,00 34.606.414,95  33.367.954,95  1.238.460,00 

2023 –    738.460,00   76.502,00 34.606.414,95  33.867.954,95     738.460,00 

2024 –    738.460,00   50.447,00 34.606.414,95  33.867.954,95     738.460,00 

2025 –    484.633,00   27.300,00 34.606.414,95  34.121.781,95     484.633,00 

2026 -     754.237,89     7.946,00 34.606.414,95  33.852.177,06                 754.237,89 
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3. Oświata 

 

3.1.Placówki oświatowe Gminy Czerniejewo: 

 

 Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie 

 Przedszkole „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie 

 Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie 

 

3.2. Dzieci/młodzież w poszczególnych placówkach edukacyjnych  

       (stan na 30 września 2018 r.) 

 

 Szkoła Podstawowa w Czerniejewie: 405 uczniów 

 Szkoła Podstawowa w Żydowie: 357 uczniów 

 Przedszkole w Czerniejewie: 154 dzieci 

 Przedszkole w Żydowie: 141 dzieci 

 

 

Wskaźnik „uprzedszkolnienia” i „użłobkowienia”  

 

Liczba dzieci zameldowanych na terenie gminy Czerniejewo ( pobyt stały i czasowy                         

– stan na 26.11.2018 r. ) urodzonych w 2012, 2013, 2014 i 2015 roku ( 6,5,4,3.latki ) – 400 

Liczba dzieci korzystających z przedszkoli na terenie gminy Czerniejewo – 295 

 

Wskaźnik „uprzedszkolnienia” wynosi – 73,75 % (w roku 2014 – 59,72%) 

 

59,72%

73,56%

2014 2018

 

Liczba dzieci zameldowanych na terenie gminy Czerniejewo  ( pobyt stały i czasowy – stan                 

na 26.11.2018 r. ) – urodzonych w 2016 i 2017 roku ( 2.latki i 1 rok ) -  186 

Liczba dzieci korzystających z klubu dziecięcego na terenie gminy Czerniejewo – 23 (stan na 

31.12.2018 r.) 

Wskaźnik „użłobkowienia” wynosi 12,36%. 
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3.3.Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych 

 
Dochody 

Subwencja oświatowa –         6.936.252,00 

Dotacja Przedszkola -                  276.287,90 

Wpłaty (czesne, wyżywienie)                        494.707,58 

Wpłaty (pobyt dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach gminy Czerniejewo)       98.460,34 

 

                                                                                                                                              7.805.707,82 

Wydatki bieżące 

SP Czerniejewo                  3.727.474,94 

SP Żydowo                3.310.881,49 

Przedszkole Czerniejewo                                                                                               1.133.016,81 

Przedszkole Żydowo                                                                                                      1.157.239,09 

Dowozy                      332.053,71 

Wypoczynek dzieci i młodzieży                               29.681,60 

Stypendia Burmistrza                                22.470,00 

Utrzymanie sal gimnastycznych                   76.394,16 

Dotacja (pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin)                                                      116.586,99 

                                                                                                                                       9.882.429,67 

Wydatki inwestycyjne 

SP Czerniejewo           35.000,00 

SP Żydowo           51.415,00 

Przedszkole Czerniejewo                                125.868,61 

Przedszkole Żydowo                                                                                                246.615,80 

458.899,41 

Ogółem wydatki  10.341.329,08 

Ogółem dochody             7.805.707,82 

Budżet Gminy               2.535.621,26 

 

 

 

3.4.Wyniki egzaminów na tle powiatu i województwa 

 

HISTORIA I WOS ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

51,14 55,99 58,05 59 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

50,47 41,36 45,92  53,29 60,3 59,59 
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JĘZYK POLSKI ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

65,93 63,89 65,87 68 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

67,73 54,68 61,21  67,4 74,63 70,74 

 

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

50,84 51,34 55,06 56 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

53,47 43,84 48,65  50,94 55,67 53,17 

 

MATEMATYKA ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

46,36 46,88 50,48 52 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

53,21 34,15 43,68  48,64 49,90 49,23 
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JĘZYK ANGIELSKI ( poziom podstawowy ) ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

63,78 61,85 66,47 68 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

71,76 50,16 64,94  56,27 69,12 62,81 

 

JĘZYK ANGIELSKI ( poziom rozszerzony ) ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

45,73 44,91 50,43 52 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

50,23 22,83 41,57  42,07 53,59 47,89 

 

JĘZYK NIEMIECKI ( % ) 

gmina powiat województwo kraj 

46,65 45,25 50,02 52 

 

                     Czerniejewo                                                                     Żydowo 

III a III b szkoła  III a III b szkoła 

45,66 49,30 48,15    39,37 
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3.5. Stypendia  

 

         Na podstawie Uchwały Nr XLI/250/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 

przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo oraz Uchwały              

Nr XLI/251/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendium sportowego i artystycznego dla uczniów Gminy Czerniejewo, w związku z Uchwałą 

Nr XLI/249/ 17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Programu wspierania szczególnie 

uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo w 2018 r. przyznano: 

 

 stypendia naukowe - 34 uczniom 

 stypendium naukowe i artystyczne - 4 uczniom 

 stypendium naukowe i sportowe - 1 uczennicy 

 stypendium artystyczne – 2  uczniom 

W budżecie Gminy na 2018 r. na w/w cel zabezpieczono kwotę 22 500,00 zł. Wydatkowane  

środki w wysokości  22 470,00 zł. 

Stypendium naukowe wypłacane jest uczniom kontynuującym naukę w szkołach Gminy 

Czerniejewo miesięcznie w wysokości 70,00 zł (za każdy m-c). Uczniowie kończący szkołę 

otrzymują stypendium naukowe w formie jednorazowej kwoty w wysokości 350,00 zł. 

Natomiast stypendium artystyczne i sportowe wypłacane jest jednorazowo w wysokości 350,00 

zł po skończonym semestrze.  

 

3.6. Młodzież niekontynuująca nauki/ dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników  

 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, co do której brak 

informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki – 16 lat – 2, 17 lat – 8,                                    

18 lat – 15. 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki – 0. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  art.  122.  [Dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianego pracownika]: 

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków 

Funduszu Pracy. 

Środki, o których mowa wyżej, są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu 

wojewódzkiego. 

Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. 
 

w 2018 r. w Gminie Czerniejewo wydano 16 decyzji dotyczących w/w.  
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3.7. Zatrudnienie nauczycieli (stan na 30 września 2018 r.) 

 

Stopień awansu Liczba nauczycieli 

zatrudnionych                        

w pełnym wymiarze 

Liczba nauczycieli 

zatrudnionych                        

w niepełnym wymiarze 

Razem 

(n-l wg stopni 

awansu) 

 Szkoły Przedszkola Szkoły       Przedszkola pełen 

wymiar 

nie pełen 

wymiar 

stażysta 1 1 2 0 2 2 

kontraktowy 6 8 2 1 14 3 

mianowany 13 8 1 1 21 2 

dyplomowany 47 2 1 4 49 5 

Razem 67 19 6 6 86 12 
 

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny wymiar 

stażysta 1 1 

kontraktowy 2 0 

mianowany 7 1 

dyplomowany 24 0 

 

Szkoła Podstawowa w Żydowie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny wymiar 

stażysta 0 1 

kontraktowy 4 2 

mianowany 6 0 

dyplomowany 23 1 

 

Przedszkole „Wróbelek  Elemelek” w Czerniejewie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny wymiar 

stażysta 0 0 

kontraktowy 5 0 

mianowany 4 1 

dyplomowany 1 3 
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Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny wymiar 

stażysta 1 0 

kontraktowy 3 1 

mianowany 4 0 

dyplomowany 1 1 

 

 

3.8. Zatrudnienie pracowników obsługowych  

 

 Szkoła Podstawowa w Czerniejewie – 9 ( pełen etat ) 

 Szkoła Podstawowa w Żydowie – 8 ( pełen etat ) 

 Przedszkole „Wróbelek  Elemelek” w Czerniejewie – 9 ( pełen etat ) 

 Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie  - 8 ( w tym 1 pracownik na ½ etatu ) 

 

3.9. Dowozy uczniów  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe                  

( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ) organ prowadzący jest zobowiązany zapewnić bezpłatny dowóz 

oraz opiekę podczas dowozu dla: 

Art. 32 ust. 5 – dzieci 5 i 6.letnich; art. 32 ust. 6 – dzieci 5 i 6.letnich z niepełnosprawnościami; 

Art. 39 ust. 3 ( uczniów szkół podstawowych ); 

Art. 39 ust. 4 ( uczniów z niepełnosprawnościami ). 

 

Liczba uczniów objętych  dowozem indywidualnym przez rodziców – uczniowie                                    

z niepełno sprawnościami: 6 w tym 1 uczeń do 30.06.2018 r.  

 

Liczba uczniów z niepełnosprawnościami (stan na 30.09.2018 r.) objętych dowozem 

zorganizowanym przez gminę:  11 

 

Liczba uczniów objętych dowozem do szkół na terenie gminy Czerniejewo: 

 

 Szkoła Podstawowa w Czerniejewie: 137 

 Szkoła Podstawowa w Żydowie: 154 

 Przedszkole w Czerniejewie: 12 

 Przedszkole w Żydowie:1 



                           Raport o stanie gminy Czerniejewo za 2018 r.                      

 

31 
 

 

Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły, przedszkola: 

 

Placówki w Czerniejewie – max. 30 min, 

Placówki w Żydowie – max. 10 min. 

 

 

3.10. Realizowane projekty  

 

„Aktywna Tablica” – Rządowy program rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej; 

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Rządowy program wspierania organów 

prowadzących  szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję                                    

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych; 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” – ( program dot. prowadzenia systematycznych zajęć 

sportowych wśród uczniów ) – program Ministerstwa Sportu i Turystyki , realizatorem 

wojewódzkim był  Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska w Poznaniu; 

 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – program Ministerstwa Sportu                           

i Turystyki, realizatorem wojewódzkim było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe 

 

Nauka gry w siatkówkę  ( dla zainteresowanych uczniów klasy I – III ) – zajęcia sportowe 

inicjowane przez gm. Czerniejewo. 

 

Zajęcia sportowe Szkółki Kolarskiej (dla zainteresowanych uczniów klasy IV-VIII) – zajęcia 

realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa przy współfinansowaniu 

Gminy Czerniejewo. 

 

 

 

 

 

 

 



                           Raport o stanie gminy Czerniejewo za 2018 r.                      

 

32 
 

4.Kultura/sport 

 

4.1. Biblioteka Publiczna w Czerniejewie wraz z filią w Żydowie 

 

       W drodze uchwały nr XXVII/ 161/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. Biblioteka Publiczna Miasta                 

i Gminy Czerniejewo została przekształcona z gminnej jednostki organizacyjnej w samorządową 

instytucję kultury. 

 

Według stanu na 31.12.2018 r. w Bibliotece Publicznej w Czerniejewie zatrudnionych było: 

Stanowisko Etat 

Dyrektor 1 

Starszy bibliotekarz 1 

Młodszy bibliotekarz 1 

Główny Księgowy 1/8 

Pracownik gospodarczy 1/4 

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie - Filia w Żydowie: 

 

 

            

 

 

            Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie w  liczbach: 

            Tytuł Czerniejewo Liczba 

uczestników 

Żydowo Liczba 

uczestników 

Zajęcia edukacyjno-literackie  

dla przedszkolaków 
60 

 

1094 

 

9 237 

Zajęcia edukacyjno-literackie  

dla uczniów szkoły podstawowej 
3 

 

55 2 39 

Zajęcia edukacyjno-literackie  

dla uczniów gimnazjum 
2 52 1 19 

Popołudniowe zajęcia piątkowe 10 105 10 190 

Dyskusyjny klub dla dorosłych 12 60   

Dyskusyjny klub dla młodzieży 10 58   

Ferie 10 68 5 86 

Wakacje 16 154 11 245 

Zajęcia manualne dla dorosłych   2 37 

Spotkania autorskie dla dzieci 1 50 1 60 

Spotkania autorskie dla 

dorosłych 
2 47 1 26 

Wieczory i Noce w Bibliotece 5 48   

Spotkanie dla dzieci z Polish 

Legion 501st Garrison   
1 20   

Stanowisko Etat 

Zastępca dyrektora 1 

Bibliotekarz 1 

Pracownik gospodarczy 1/4 
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Przedstawienia 

teatralne 
  2 61 

Escape Room 3 10   

Konkursy 10 75 2 63 

Spotkania filmowe 2 7   

Spotkania redakcyjne „Dzieje 

się” 
3 18 

 

  

Wystawy 5  2  

Wystawa dla zwiedzających 1 72   

„Literackie żniwa” - spotkania                          

dla dorosłych 
2 18   

„Co nam w duszy gra” - turniej 

kulturalny dla dorosłych 
1 15   

Wieczorny Maraton Kulturalny – 

turniej dla młodzieży 
1 10   

Narodowe Czytanie 1 28   

Odjazdowy Bibliotekarz   1 27 

Ogólnopolski Dzień Głośnego 

Czytania 
  1 40 

Tydzień Zakazanych Książek 1  1 23 

„Trening pamięci w każdym 

wieku”- zajęcia dla dorosłych 
  1 11 

„Wpływ czytania na rozwój 

dzieci i młodzieży”- prelekcja 

dla rodziców w Szkole 

Podstawowej w Żydowie 

  1 30 

„Poznajemy kolory” zajęcia             

w Klubie Dziecięcym  „Miś 

Uszatek” w Czerniejewie 

  1 18 

Zajęcia z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez 

Polskę 

  2 53 

Akcje dla czytelników 

„Zaproponuj tytuł książki…”, 

„Święta z książką” 

  2  

Akcje da czytelników „Walizka 

Podróżnika” 
4    

Razem 166 2064 58 1265 

 

 

Dotacja Gminy Czerniejewo dla Biblioteki Publicznej w 2018 r. wynosiła - 330.000,00. 

 

W 2018 r. liczba woluminów na 100 mieszkańców naszej gminy wynosiła 428,6,  natomiast 

liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców kształtowała się na poziomie  278,1.   

W tym samym roku zakupione zostały nowości wydawnicze w ilości:  

 Czerniejewo - 775 egz.  

 Żydowo - 432 egz. 
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4.2.  Wydarzenia kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie  

 

W 2018 roku zorganizowano 14 wydarzeń o charakterze kulturalnym: 

 Otwarcie Skweru im. Pawła Cymsa w Pawłowie,  

 Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc,  

 Dzień Kobiet,  

 Gminne Malowanie Jajek Wielkanocnych,  

 Pochód z Niedźwiedziem,  

 Spartakiada sportowa dzieci i młodzieży, 

 Dni Czerniejewa,  

 Noc Kupały,  

 Turniej sołectw,  

 Dożynki Gminno - Parafialne,  

 Zakończenie Lata,  

 Gminne Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,  

 Mikołajki.  
 

              Wydatki na organizację w/w wydarzeń kulturalnych: 182.253,98 zł                                                        

(budżet Gminy: 111.611,98 zł; wpływy od sponsorów:  70.642,00 zł) 

 

 

4.3. Sport  

 

Na terenie Gminy Czerniejewo działają następujące kluby sportowe: 

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czerniejewo 

 

       Klub uczestniczy w rozgrywkach Klasy Okręgowej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.  

Działalność sportowa opiera się na pracy z dziećmi i młodzieżą w szkółkach piłkarskich. Klub 

posiada 6 grup młodzieżowych. Oprócz drużyny seniorów działają w klubie grupy: junior 

młodszy oraz trampkarze młodsi. Klub zatrudnia 5 trenerów. 

 

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 UMiG w Czerniejewie przy organizacji 

imprez sportowo-rekreacyjnych min. cykliczne Biegi Czerniejewskie z okazji Dni Czerniejewa. 

Głównie działalność Klub opiera na dotacjach uzyskanych od Gminy Czerniejewo oraz 

wpływach od sponsorów.  

 

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 
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imprez kulturalno – sportowych. Oprócz drużyny seniorów klub posiada 1 grupę młodzieżową. 

Klub zatrudnia 2 trenerów. 

Głównym źródłem finansowym na którym klub opiera działalność są dotacje Gminy 

Czerniejewo oraz w mniejszym stopniu sponsorów klubu. Klub rozszerzył działalność o nową 

sekcję - siatkówki. 

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. Klub oprócz grupy seniorów posiada 1 grupę 

młodzieżową. Klub zatrudnia 1 trenera. 

Głównym źródłem finansowym  na którym klub opiera działalność są dotacje gminy 

Czerniejewo oraz w mniejszym stopniu wpływy od sponsorów. 

Uczniowski Klub Sportowy „Hetman” Żydowo 

      Klub we współpracy z SP w Żydowie prowadzi naukę gry w szachy. Uczestniczy                  

w wielu turniejach uzyskując coraz to wyższe kategorie szachowe. Co roku klub bierze udział               

w obozie sportowym, gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów szachowych uczestnicy 

podnoszą swoje kwalifikacje. 

Oprócz tego klub prowadzi działalność sportową dzieci i młodzieży w sekcjach: siatkówka oraz 

taniec. UKS posiada 2 trenerów. 

Głównym źródłem finansowania klubu są dotacje uzyskane z dotacji Gminy Czerniejewo. 

 

Nazwa Klubu sportowego Koszty/działania 

Ludowy Klub Sportowy 

„Czarni” Czerniejewo 

63.500,00 zł – organizacja ligi, 

szkolenie dzieci i młodzieży 

Klub Sportowy „Fara-Pelikan” 

Żydowo 

25.500,00 zł – organizacja ligi, 

szkolenie dzieci i młodzieży 

UKS Hetman Żydowo 7.000,00 zł – działalność sportowa,  

szkolenie dzieci i młodzieży 

 USK Lider Szczytniki 

Czerniejewskie 

24.000,00 zł - organizacja ligi, szkolenie 

dzieci i młodzieży 

Razem w 2018 120.000,00zł 

Remonty obiektów sportowych : 

 Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czerniejewo – 34.093,08 zł  

 Klub Sportowy „Fara-Pelikan” Żydowo – 1.763,41 zł 

 Orlik remonty – 1.420,65 zł 
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 Orlik monitoring cały obiekt – 14.331,00 zł  

Animator – kompleks boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” 

           19 czerwca 2012r.  odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy                            

ul. Armii Poznań w Czerniejewie zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 

2012”. 

Podstawą prawną Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” było  rozporządzenie Ministra Sportu               

i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań 

związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.  

W wyniku zrealizowanego zadania powstały  dwa  boiska  o sztucznej nawierzchni: piłkarskie                 

i wielofunkcyjne. Nawierzchnia boiska piłkarskiego wykonana została  z trawy syntetycznej 

wypełnionej granulatem gumowym. Natomiast nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego 

wykonana  została z poliuretanu. Zaplecze szatniowe  to budynek murowany. Koszt realizacji 

zadania: 1.188.400,91 zł z czego urząd Marszałkowski 333.000,00 zł i MSiT 500.000,00 zł. 

„Orlik” funkcjonuje okresie od 01.03 do 30.11. 

Zajęciami na „Orliku” kieruje Animator sportu zatrudniony przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Czerniejewo. Środki na wynagrodzenie pozyskiwane są z MSiT (do 50% ponoszonych kosztów). 

Jako Lokalny Animator Sportu współpracuje z : 

 przedszkolami 

 szkołami podstawowymi 

 szkołami ponadgimnazjalnymi 

 klubami sportowymi 

 związkami sportowymi 

 firmami i  zakładami pracy 

 lokalnym samorządem 

 

Będąc Lokalnym Animatorem Sportu organizuje: 

 regularne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 imprezy sportowo-rekreacyjne 

 włącza się w organizację imprez lokalnych ogólnopolskich. 

 

Sale gimnastyczne – opiekunowie sal 

         W godzinach przedpołudniowych sale gimnastyczne wykorzystywane są głównie przez 

uczniów szkół. W godzinach popołudniowych (od godz. 16:00) nad funkcjonowaniem sal opiekę 

sprawują opiekunowie zatrudnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. 

Do zadań opiekuna sali należy : 

 sprawowanie opieki i nadzoru nad salą gimnastyczną, która winna służyć uczniom                   

oraz wszystkim chętnym mieszkańcom gminy Czerniejewo chcącym uczestniczyć                      

w  ćwiczeniach, grach i sportach, w dniach  i godzinach uzgodnionych z opiekunem sali  
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Do  obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności: 

 dbałość o salę, wszystkie urządzenia i pomieszczenia towarzyszące oraz sprzęt sportowy;  

 koordynowanie zajęć szkolnych z zajęciami pozaszkolnymi uczniów, sportowców 

zrzeszonych w  klubach oraz innych grup do uprawiania sportu;  

 przygotowanie zajęć, 

 nadzór nad osobami, których zadaniem jest utrzymanie czystości oraz zapewnienie 

należytej temperatury na obiekcie. 

 

Harmonogram użytkowania sal gimnastycznych zamieszczony jest na stronie Urzędu. 
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5.Polityka społeczna i praca 

 

9 015 130,42 zł

1 168 564,99

Budżet M-GOPS w 2018 r.

dotacje

środki gminy
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Stan zatrudnienia stanu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerniejewie 

na 31.12.2018 r.: 

 

Stanowisko Etat 

Kierownik 1 

Pracownicy socjalni 2 

Pracownicy administracyjni 4 

Wychowawca 1 

Robotnik gospodarczy 1 

Asystent rodziny 01.01.18 - 24.09.18 – 1/2 etatu; od 

25.09.18 – 31.12.18 pracownik 

nieobecny 

 

5.1.Świadczenia z zakresu pomocy społecznej  

 
Rodzaj zasiłku Liczba osób 

korzystających 

Wysokość 

dotacji 

    Wysokość 

środków 

własnych 

Zasiłek okresowy 65 98.228,17 0 

Zasiłek celowy 110 0 133.115,00 

Zasiłek stały 31 141.655,38 35.413,85 

Dodatki mieszkaniowe 86 0 102.484,90 

Dodatki energetyczne 10 667,41 0 

Usługi opiekuńcze 5 0 35.492,66 

SUO 

(specjalistyczne usługi 

opiekuńcze) 

7 49.400,28 0 

Dożywianie dzieci 116 32.400,00 23.236,00 

Dożywianie dorosłych 7 6.620,00 2.778,00 

Składki na ubezp. zdrowotne 33 11.062,38 2.765,60 

 

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa                

oraz liczba świadczeń 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco 

od początku roku w zł 

Liczba 

świadczeń 

narastająco              

od początku 

roku 

od stycznia do grudnia 

2018 

od stycznia               

do grudnia 2018 

1. 
Zasiłki rodzinne, z tego na 

dziecko w wieku: 
684.188,12 5968 

1.1 do ukończenia 5. roku życia 135.635,83 1472 

1.2 
powyżej 5. roku życia do 

ukończenia 18. roku życia 
493.209,24 4067 

1.3 
powyżej 18. roku życia do 

ukończenia 21. roku życia 
53.723,05 417 
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Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa               

oraz liczba świadczeń 
 

 

 

    

1.4 
powyżej 21. roku życia do 

ukończenia 24. roku życia 
1.620,00 12 

2. 
Dodatki do zasiłków 

rodzinnych, z tego z tytułu: 
317.357,14 2852 

2.1. urodzenia dziecka 29.000,00 29 

2.2. 

opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 

55.155,34 149 

2.3. 

samotnego wychowywania 

dziecka, z tego wypłacone 

na podstawie: 

30.356,86 154 

2.3.1. art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy
1) 26.110,86 132 

2.3.2. art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy
1)

 4246 22 

2.3.3. art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy
1)

   

2.3.4. art. 11a ust. 2 ustawy
1)   

2.4 

kształcenia i rehabilitacji 

dziecka niepełnosprawnego, 

z tego w wieku: 

46.707,09 437 

2.4.1. do 5. roku życia 5.670,00 63 

2.4.2. powyżej 5. roku życia 41.037,09 374 

2.5. rozpoczęcia roku szkolnego 33.898,33 346 

2.6. 

podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania,            

z tego w związku z: 

40.294,88 619 

2.6.1. 

zamieszkaniem                           

w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

  

2.6.2. 
dojazdem do miejscowości, 

w której znajduje się szkoła 
40.294,88 619 

2.7. 
wychowywania dziecka            

w rodzinie wielodzietnej 
81.944,64 886 

3. 

Zasiłki rodzinne                            

z dodatkami                                

(wiersz 1 + wiersz 2) 

1.001.545,26 8588 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 356.107 2.255 

5. Świadczenia pielęgnacyjne 623.554 429 

6. 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
48.733 92 

7. Jednorazowa zapomoga             

z tytułu urodzenia się 

dziecka 

81.000,00 81 

8. Świadczenie rodzicielskie 244.196 266 

9 Za życiem 4.000,00 1 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco 

od początku roku w zł 

Liczba świadczeń 

narastająco             

od początku roku 

od stycznia do grudnia 

2018 

od stycznia                  

do grudnia 2018 

 

1 
Fundusz alimentacyjny 229.280,00 592 
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Wydatki na świadczenia wychowawcze finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 

oraz liczba świadczeń 
 

 

 

    

 

Wydatki na „Dobry Start” finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba 

świadczeń 
 

 

 

 

 

 

W Gminie Czerniejewo odnotowano 39 osób długotrwale korzystających ze świadczeń 

 (są to osoby, które pobierają zasiłki celowe, celowe-specjalne, okresowe, przebywające                      

w schronisku lub  DPS) 

 

5.2.Główne przyczyny udzielania świadczeń  

 

 
5.3. Mieszkańcy Gminy Czerniejewo w domach pomocy społecznej oraz schroniskach 

dla bezdomny 
DPS Schroniska dla osób bezdomnych 

liczba  osób 9 liczba osób 9 

poniesione koszty 296.792,00 poniesione koszty 57.791,00 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco 

od początku roku w zł 

Liczba świadczeń 

narastająco od początku 

roku 

od stycznia do grudnia 

2018 

od stycznia do grudnia 

2018 

 

1 

 

Świadczenie wychowawcze 5.344.630,00 10.716 

Lp. Wyszczególnienie 

Wydatki narastająco 

od początku roku w zł 

Liczba świadczeń 

narastająco              

od początku roku 

od stycznia do grudnia 

2018 

od stycznia                 

do grudnia 2018 

 

1 

 

Dobry Start 294.600,00 982 
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5.4.Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem 

 

 
 

5.5.Stopa bezrobocia  

 

Stopa bezrobocia dla Powiatu Gnieźnieńskiego to 4,7% 

Stopa bezrobocia dla Gminy Czerniejewo to 1,4 % 

 
Gmina Czerniejewo 

L . bezrobotnych ogółem 102 

kobiety 60 

mieszkańcy do 30 roku życia 28 

w tym do 25 roku życia 17 

powyżej 50 roku życia 30 

długotrwale bezrobotni 39 

niepełnosprawni 4 

z prawem do zasiłku 26 

 

5.6.Projekty, których inicjatorem był M-GOPS 

 

PO WER pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” dofinansowanie w EFS 

 

5.7.Projekty w których M-GOPS w Czerniejewie uczestniczył jako beneficjenta 

„Kooperacja – efektywna i skuteczna” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój.  
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6. Ochrona zdrowia 

 

           Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art.  7  pkt.1: 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności 

zadania własne obejmują sprawy: ochrony zdrowia. 
 

6.1.Placówki ochrony zdrowia na terenie gminy 

 

            Na terenie Gminy Czerniejewo działa Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego 

Novamed w Czerniejewie i w Żydowie. 

Według danych podanych przez Kierownika Przychodni z opieki w/w placówki medycznej 

korzysta: ok 7.700  osób, w tym również mieszkańcy gm. Niechanowo – w PZLR Żydowo. 

             Ponadto w Żydowie funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny, który udziela 

również świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. 

W 2019 r. planowane jest uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Czerniejewie. 

 

6.2. Programy zdrowotne 

 

            „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy 

Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych” – uprawnionych do udziału w programie było 2479 

osób, skorzystało ze szczepień 175 osób tj. 7,06% , cena szczepionki 46 zł/ os; 46 zł x 175 osób 

= 8.050,00 zł; 

 

          „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV  dziewcząt 12 i 13 

letnich zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo” - uprawnionych było 76 dziewcząt; 

skorzystało ze szczepień 31 tj. 40,78%; cena szczepionki 183,73 zł / 1 dawkę x 3 dawki                         

= 551,19 zł x 31 dziewcząt = 17.086,89 zł 

 

6.3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

         Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                  

w Gminie Czerniejewo działa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), której zadaniem jest 

realizacja zadań w/w ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym 

zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,                              

a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich 

osób. 

 

W 2018 r. członkowie GKRPA w związku ze złożonymi wnioskami przeprowadzili rozmowy z:  

- 18 osobami uzależnionymi od alkoholu 

- 19 osobami będącymi członkami rodzin w/w 

 

GKRPA wystosowała do sądu 4 wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wychowaniu_w_trze%C5%BAwo%C5%9Bci_i_przeciwdzia%C5%82aniu_alkoholizmowi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_przeciwdzia%C5%82aniu_narkomanii
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Do zadań GKRPA należy również wydawanie i odbieranie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W 2018 r. wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 

1) poza miejscem sprzedaży 

wg zawartości alkoholu: 

- do 4,5% (oraz piwo) – 4 

- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) – 3 

- powyżej 18% - 4 

 

2) w miejscu sprzedaży  

wg zawartości alkoholu: 

- do 4,5% (oraz piwo) – 2 

- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) – 2 

- powyżej 18% - 0 
 

Ogółem wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
 

Wydano również 9 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2018 r. nie wydano decyzji dotyczących cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.  

 

Na terenie Gminy Czerniejewo zezwolenia posiada: 

 21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy) 

 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

 1 przedsiębiorca, których działalność polega na organizowaniu przyjęć 

 

W 2018 r. GKRPA przeprowadziła 1 kontrolę prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych. 
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7. Polityka mieszkaniowa  

 

7.1. Mieszkania komunalne i socjalne   

 

           W 2018 roku gmina Czerniejewo posiadała łącznie 82 mieszkania komunalne oraz 7 

mieszkań socjalnych. 

W 2018 roku gmina była: 

-  współwłaścicielem we Wspólnotach Mieszkaniowych  - 53 mieszkań, 

- właścicielem w budynkach gminnych – 20 mieszkań 

- w 2 budynkach (samoistne posiadanie) – 15 mieszkań 

- w budynku (najem) – 1 mieszkanie. 

 

W 2018 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym było 8 lokali – pustostanów, tj. 9 %: 

- Nidom 13 – 2 lokale  

- Pl. W. Ludów  

- ul. Krótka  

- ul. Pałacowa 25 – 2 lokale  

- os. Działkowe  

- Pl. O. Żydowa  

 

     W 2018 r. złożono 11 wniosków o przydział mieszkania komunalnego z mieszkaniowego 

zasobu gminy (w przypadku 4 wniosków – nastąpiła odmowa przyznania lokalu w związku                    

z niespełnianiem kryteriów, 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie,  3 – umowy najmu, 2 wnioski 

zostały bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie dokumentacji). 

O mieszkania socjalne ubiegało się 7 osób (4 mieszkańcom przedłużono umowy, 1 osoba nie 

przyjęły zaproponowanego mieszkania, w 1 przypadku odmówiono przyznania lokalu                        

ze względu na niespełnianie kryteriów, 1 wniosek bez rozpatrzenia ze względu                                    

na niekompletność dokumentacji) 

 

W 2018 roku wyremontowano 1 mieszkanie komunalne. 

W 2018 roku nie wyremontowano żadnego lokalu socjalnego. 

Poniesione koszty na remonty zasobu komunalnego w gminie – 145.766,16 zł   

 

 

7.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 

       Uchwałą Nr XXXVIII/250/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 grudnia 2013 r. 

przyjęto Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerniejewo  

na lata 2014-2018, który określał zasady gospodarowania i zarządzania w/w zasobem oraz 

zasady polityki czynszowej. 

      Zarządzeniem Nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 grudnia 2015 r. 

uregulowane zostały stawki czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Czerniejewo. 
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Polityka czynszowa: 

Stawka bazowa czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo  wynosi 3,60zł/m
2
. 

Stawka bazowa czynszu podlega zróżnicowaniu, jest ona obniżana ze względu na następujące 

czynniki: 

I. Położenie lokalu: 

1. Na terenie Czerniejewa i Żydowa                  0%  

2. Na terenie pozostałych miejscowości                10% 

II. Wyposażenie lokalu:  

1. Brak w lokalu c.o.                  10% 

(c.o. – centralne ogrzewanie doprowadzone 

 do mieszkania przez Wynajmującego) 

2. Brak łazienki w lokalu                 10% 

(łazienka – pomieszczenie wyposażone w wannę,  

kabinę natryskową lub brodzik, stanowiące  

element powierzchni mieszkania) 

3. Brak w lokalu urządzeń wod.-kan.               10% 

III. Dodatkowe czynniki: 

(w przypadku występowania obu czynników, 

obniżenie tylko z tytułu jednego czynnika) 

1. „Ciemna” kuchnia w lokalu                10% 

2. Lokal zlokalizowany w budynku do rozbiórki             10% 

 

Stawka za lokale socjalne wynosi 1,80 zł/m
2
 powierzchni użytkowej lokalu bez względu  

na położenie i wyposażenie techniczne lokalu.  

 

Stan zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł  

73.380,30 zł. Zadłużenie ulega systematycznemu zmniejszeniu, prowadzone są działania 

windykacyjne (postępowania sądowe, egzekucje komornicze), część zaległości objęta jest 

ugodami w sprawie rozłożenia na raty. Istnieje również możliwość odpracowania zadłużenia.             

W 2018 r. odpracowano 2.978,50 zł. 
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8.Transport/drogi 

 

8.1. Transport  

 

          W 2018 r. w  Gminie Czerniejewo transportem zbiorowym  objętych było10 miejscowości 

(Czerniejewo, Żydowo, Goranin, Pawłowo, Pakszyn, Szczytniki Czerniejewskie, Kąpiel, Nidom, 

Goranin, Gębarzewo). 

 

Pociągi pasażerskie zatrzymujące się na stacjach w gminie  (Gębarzewo, Żydowo, Czerniejewo 

– zlokalizowana w Szczytnikach Czerniejewskich) na trasie:  

- Gniezno – Września -  Jarocin - 7  

- Jarocin - Gniezno - Września  - 7   

 

Kursy autobusów w 2018 r. w kierunku: 

- Gniezna – 32 

- Poznania -  0 

- Wrześni – 19 

 

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych wybudowano: 

 

 parkingi  typu „ Parkuj i jedź”  - 2 szt. - ilość miejsc postojowych – 43 szt. 

 drogi  rowerowe przy drogach powiatowych  (inwestycja powiatowa) i gminnych                    

o łącznej długości 11,8 km. 

 

 

8.2. Drogi 

 

Długość dróg gminnych: 

 publicznych  - 78, 2 km, w tym 60% o nawierzchni asfaltowej, pozostałe drogi gruntowe,  

 wewnętrzne (drogi osiedlowe) – 15,4 km,  w tym o nawierzchni asfaltowej,  z kostki 

brukowej, z trylinki – 11,9 km,  pozostałe część dróg wewnętrznych to drogi gruntowe. 

 

W 2018r. wykonano nakładki asfaltowe na drogach wewnętrznych 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. 
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Zestawienie spraw związanych z pasem drogowym dróg gminnych w 2018 r. 

Lp. Sprawa  Liczba  

1 Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

85 

2 Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej  5 

3 Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
25 

4 Sprawy pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego  
0 

5 Sprawy przekazane do właściwego organu zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego 
0 

                                                                          Razem:            115 
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9.Inwestycje/zamówienia publiczne 

 

9.1. Inwestycje 2018 r. 

 

Lp. Przedmiot umowy Wartość umowy-

brutto 

Uwagi 

1. Remont, modernizacja sali wielofunkcyjnej 

wraz z dostosowaniem sali na potrzeby 

przedszkola w ramach II etapu rozbudowy 

infrastruktury przedszkolnej                                    

w miejscowości Żydowo 

121.582,05zł  

2. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej                    

w Rakowie 

79.795,66 zł  

3. Dobudowa Klubu Dziecięcego                      

do przedszkola w budynku GOK-u 

637.013,86 zł  

4. Budowa edukacyjnego placu zabaw przy 

przedszkolu w Żydowie w ramach II etapu 

rozbudowy infrastruktury przedszkolnej                

w miejscowości Żydowo 

93.227,24 zł  

5. Przebudowa ul. Kochanowskiego  

i  Kraszewskiego w Czerniejewie 

325.435,34 zł  

6. Przebudowa ul. Leszczynowej, Akacjowej, 

Leśnej, Bukowej i Czereśniowej                         

w Żydowie 

477.678,70 zł  

7. Utworzenie Klubu Senior+                                

w Czerniejewie 

417.307,73zł  

8. Remont nawierzchni bitumicznych 100.000,00 zł  

9. Usunięcie zniszczeń  boiska SP                     

w Czerniejewie po wypadku  samochodu  
24.857,44 zł 

 

10. Wykonanie nawierzchni i zjazdów                        

w Czerniejewie oraz przy trasie Żydowo-

Gębarzewo 

47.965,00 zł 

 

11. Wykonanie nakładki asfaltowej                       

ul. Szkolna 
99.014,51 zł 

 

12. Dostawa wyposażenia kuchni                         

- Przedszkole Czerniejewo 
66.792,81zł 

 

13. Wykonanie nakładki asfaltowej                    

w Żydowie 
15.990,00 zł 

 

14. Wykonanie wentylacji mechanicznej                      

w pomieszczeniach kuchennych 

przedszkola w Czerniejewie 

21.279,00 zł 

 

15. Wymiana instalacji elektrycznej                             

wraz ze złączem kablowym w kuchni oraz 

pomieszczeniach przyległych Przedszkola 

w Czerniejewie 

24.800,00 zł 

 

16. Wykonanie remontu dachu w Nidomiu 108.000,00 zł  
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9.2. Zamówienia publiczne 

 

Rejestr przeprowadzonych zamówień w trybie przetargu nieograniczonego w 2018 r. 

 

Lp. Przedmiot umowy Wartość umowy-

brutto 

Tryb postępowania 

1. Remont, modernizacja sali wielofunkcyjnej 

wraz z dostosowaniem sali na potrzeby 

przedszkola w ramach II etapu rozbudowy 

infrastruktury przedszkolnej                                   

w miejscowości Żydowo 

121.582,05zł przetarg 

nieograniczony 

2. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej            

w Rakowie 

79.795,66 zł przetarg 

nieograniczony 

3. Dobudowa Klubu Dziecięcego                       

do przedszkola w budynku GOK-u 

637.013,86 zł przetarg 

nieograniczony 

4. Budowa edukacyjnego placu zabaw przy 

przedszkolu w Żydowie w ramach II etapu 

rozbudowy infrastruktury przedszkolnej               

w miejscowości Żydowo 

93.227,24 zł przetarg 

nieograniczony 

5. Przebudowa ul. Kochanowskiego  

i  Kraszewskiego w Czerniejewie 

325.435,34 zł przetarg 

nieograniczony 

6. Przebudowa ul. Leszczynowej, Akacjowej, 

Leśnej, Bukowej i Czereśniowej                           

w Żydowie 

477.678,70 zł przetarg 

nieograniczony 

7. Udzielenie i obsługa kredytu 

długoterminowego do kwoty   

3.554.237,89 zł z przeznaczeniem                  

na finansowanie inwestycji gminnych. 

437.288,70 zł przetarg 

nieograniczony 

8. Usługi przewozowe dzieci i młodzieży                  

z terenu gminy Czerniejewo do szkół  

i przedszkoli w Czerniejewie i Żydowie 

oraz szkół specjalnych w Gnieźnie 

351.907,20 zł przetarg 

nieograniczony 

9. Dostawa wyposażenia do Klubu 

Dziecięcego w Czerniejewie cz.1 

71.548,00 zł przetarg 

nieograniczony 

10. Dostawa wyposażenia do Klubu 

Dziecięcego w Czerniejewie cz.2 

21.525,00 zł przetarg 

nieograniczony 

11. Dostawa wyposażenia do Klubu 

Dziecięcego w Czerniejewie cz.3 

12.066,30 zł przetarg 

nieograniczony 

12. Utworzenie Klubu Senior+                             

w Czerniejewie 

417.307,73 zł przetarg 

nieograniczony 

13. Zakup energii elektrycznej 511.970,62 zł przetarg 

nieograniczony 

14. Odbiór i zagospodarowanie stałych 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych                      

na terenie gminy Czerniejewo 

941.544,00 zł przetarg 

nieograniczony 

 

 

 

 

 



                           Raport o stanie gminy Czerniejewo za 2018 r.                      

 

51 
 

10. Planowanie przestrzenne 

 

10.1. Informacja o postępowaniach z zakresu planowania przestrzennego  

 

            Obszar gminy, który pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 289 ha co daje 2,58% . 

Przedmiot 

postępowania 

Wszczęte 

postępowania 

Sprawa w toku Wydane decyzje Wydane decyzje 

dot. wszczętych 

postępowań             

w 2017 r. 

decyzje                          

o warunkach 

zabudowy 

6 wszczętych                

w 2018 r.                   

ale zakończonych 

w 2019 r. 

1 decyzja w SKO 41 12 

decyzja o zmianie 

decyzji                           

o warunkach 

zabudowy 

1 wszczęta                   

w 2018 r.                    

ale zakończona             

w 2019 r. 

0 7 1 

decyzja                          

o przeniesieniu 

decyzji                            

o warunkach 

zabudowy 

 0 5  

decyzje odmowne                       

o warunkach 

zabudowy 

1 wszczęta 2018 r 

ale zakończona                

w 2019 r. 

0 6 1 

Łącznie: 8 1 59 14 

 

          Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2018 r. wynosi 73, w tym: 53 decyzje                   

o warunkach zabudowy, 8 decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, 5 decyzji 

o przeniesieniu decyzji o warunkach  zabudowy na inny podmiot, 7 decyzji odmownych. 
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10.2. Nieruchomości 

 

Sprzedaż nieruchomości 

w 2018 r. 

 

Rodzaj 

nieruchomości 
Lokalizacja 

Oznaczenie 

działki/lokalu 

Powierzchnia 

gruntu/lokalu 
Cena zbycia 

gruntowa 

niezabudowana 
Czerniejewo 747/13 0,1090 ha 55.657,50 zł 

gruntowa 

niezabudowana 
Czerniejewo 747/12 0,1053 ha 53.800,50 zł 

gruntowa 

niezabudowana 
Czerniejewo 747/13 0,1090 ha 46.469,40 zł 

gruntowa 

zabudowana 
- - - 0,00 zł 

lokalowa - - - 0,00 zł  

   Razem: 155.927,10 zł 

 

W 2018 r. nabywca działki nr 521/11 zlokalizowanej w Czerniejewie w Strefie Aktywizacji 

Gospodarczej spłacił całą pozostałą należność w kwocie 439.232,73 zł. 

 

Przetargi na zbycie nieruchomości 

w 2018 r. 

 

Rodzaj 

nieruchomości 
Liczba przetargów 

Zakończonych 

wynikiem 

pozytywnym 

Zakończonych 

wynikiem 

negatywnym 

gruntowa 

niezabudowana 
32 3 29 

gruntowa zabudowana 0 0 0 

lokalowa 0 0 0 

Łącznie: 32 3 29 

 

 

Rokowania na zbycie nieruchomości 

w 2018 r. 

 

Rodzaj 

nieruchomości 
Liczba rokowań 

Zakończonych 

wynikiem 

pozytywnym 

Zakończonych 

wynikiem 

negatywnym 

gruntowa 

niezabudowana 
10 0 10 

gruntowa zabudowana 0 0 0 

lokalowa 0 0 0 

Łącznie: 10 0 10 
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Podział nieruchomości w 2018 r. 

 

Zatwierdzenie projektu podziału 

 

Wydane decyzje Liczba  

pozytywne 22 

negatywne 0 

inne 1 

 

 

 Opiniowanie wstępnych projektów podziału 

 

Wydane postanowienia Liczba  

pozytywne 18 

negatywne 0 

inne 0 
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11. Ochrona środowiska 

 

11.1. Sprawy z zakresu ochrony środowiska w Gminie Czerniejewo  

 

      Na podstawie Uchwały Nr VII/42/11 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 

2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu gminy                   

na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków jednorodzinnych                                     

i wielorodzinnych Gminy Czerniejewo w 2018 r. rozpatrzono pozytywnie 4 wnioski. 

Poniesione koszty: 6.000,00 zł 

 

          Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) zostały złożone 2 wnioski 

z czego w jednym przypadku zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

a w drugim przypadku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania.   

 

        Na podstawie umowy przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia: 

„Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018r.”                 

-  zrealizowanych zostało w Gminie Czerniejewo 36 wniosków. 

Poniesione koszty- udział Gminy w realizacji zadania – 4 075,09 zł. 

 

 

                   Na podstawie Uchwały Nr XLIV/274/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 

28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018 r. 

zrealizowano 23 wnioski na sterylizacje i kastracje. 

Poniesione koszty: 3.710,00 zł 

 

      Na podstawie  art. 3 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Urzędu 

Miasta i Gminy Czerniejewo zgłoszono 23 padłe zwierzęta, które poddane zostały utylizacji. 

Poniesione koszty: 3.499,20 zł. 

 

11.2.  Działania antysmogowe w Gminie Czerniejewo  

 

            3 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo wydał Zarządzenie Nr 88/2018                    

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na której 

zaistnieje podejrzenie spalania śmieci w piecach domowych.  

W związku z tym w 2018 r. skontrolowano 2 posesje, dodatkowo w związku ze zgłoszeniami lub 

z urzędu wystosowano 16 pism dotyczących zakazu spalania śmieci w piecach domowych. 

Ponadto w ramach planowanych kontroli smogu dnia 12.12.2018r. odbyła się wizja lokalna                  

w trzech miejscowościach Nidom, Kąpiel i Goraniec. 

Na podstawie uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 

2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy 

Czerniejewo na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania 

węglowego i Uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 grudnia 2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/149/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                    
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30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta                    

i Gminy Czerniejewo na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania 

węglowego, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo, w 2018 r.                       

na dofinansowanie do wymiany pieca złożono 19 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono                           

16 wniosków. 

Kwota wydatkowana na w/w cel wynosi  35.000,00 zł 

  

       W związku z powziętymi informacjami ze środowiska wystosowywane były pisma                                 

do mieszkańców o bezwzględnym zakazie spalania śmieci w piecach domowych. 

W/w pisma przygotowano w oparciu o następujące regulacje prawne:  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm.) 

- art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów 

lub we współspalarniach odpadów, 

- art. 191. Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią 

odpadów lub współspalarnią opadów podlega karze aresztu lub grzywny. 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2018.1454 z późn. zm.) 

- art. 5. ust. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: 

- pkt1 ) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 

oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym, 

- pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

- art. 10 ust.2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze 

grzywny. 

 

11.3. Stan ekologiczny Wrześnicy  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości 

dla substancji priorytetowych oraz Wytycznych GIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu dokonał oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

płynących za rok 2017 . 

W 2017 r. wyniki badań Wrześnicy wykazywały:  

 stan chemiczny – poniżej dobrego,  

 stan jednolitych części wód płynących – zły. 

 

Stan ekologiczny rzeki Wrześnicy  - brak danych za 2018 (w opracowywaniu). 
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12. Usługi komunalne 

 

12.1. Zaopatrzenie w wodę i energię 

 

Zaopatrzenie w wodę   -  99% odbiorców na terenie gminy., ok. 7156 osób przyłączonych                  

do sieci wodociągowej. 

 

Kanalizacja sanitarna: ok. 4610 osób przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. 64 %. 

 

100% mieszkańców Gminy Czerniejewo posiada dostęp do energii elektrycznej 

 

12.2. Gospodarka odpadami 

 

Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów (wg deklaracji): 

6487 osób ( w tym: miasto - 2331, wieś – 4156); 

 

Wysokość opłaty oraz przychody gminy z tego tytułu: 

 Opłata za odpady segregowane: 11,50 zł/osoby/m-c 

 Opłata za odpady niesegregowane: 20,00 zł/osoby/m-c 

 

Przewidywane dochody na 2018 r. = 926.112,00 zł 

 6184 osób x 11,50 zł x 12 mies.= 853.392,00 zł/rok 

 303 osób x 20,00 zł x 12 mies.= 72.720,00 zł/rok 

 

Wykonane dochody tytułu opłat za odpady komunalne bez odsetek  w 2018 r.: 908.945,82 zł 

 

Odsetek odpadów poddanych recyklingowi: 

Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi – 239,121 Mg. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła – 32,12% 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku – 41,590 Mg. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego, przekazanych  

do składowania – 111,488 Mg. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania – 17,62 % 
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Odsetek odpadów zebranych selektywnie: 

Odpady zebrane selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) - 299,440 Mg 

Łączna masa zebranych odpadów z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji                            

– 2.209,260 Mg. 

W 2018 r. na terenie Gminy Czerniejewo odnotowano 2 dzikie wysypiska. 
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13.  Fundusz sołecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Sołectwo Zadanie Wysokość                

f. sołeckiego 

( zł ) 

Wykonanie 

( zł ) 

Dodatkowe środki 

z budżetu Gminy 

(zł) 

1 Czeluścin - doposażenie świetlicy wiejskiej, 

paliwo do kosiarki, drobne naprawy, 

- budowa chodnika, 

- zakup donic i kwiatów, 

- imprezy dla mieszkańców, 

12.572,00 

 

12.495,29 

 

32,77 

2 Graby - docieplenie świetlicy, 

- założenie kostki przy świetlicy, 

- imprezy dla mieszkańców, 

15.521,12 15.829,07 

 

2.619,43 

3 Gębarzewo - zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy, 

- remont i doposażenie świetlicy,                    

-zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy,  

 15.870,34 

 

15.682,70 

 

405,52 

4 Goranin - naprawa chodnika, 

-  naprawy drobne, 

- imprezy dla mieszkańców, 

 13.231,75 

 

13.123,65 1.705,76 

 

 

5 Goraniec - zagospodarowanie terenu i placu 

zabaw przy świetlicy, 

- imprezy dla mieszkańców, 

- doposażenie świetlicy, 

11.679,64 11.541,51 

 

0,00 

6 Kąpiel - utwardzenie drogi gminnej, 10.127,52  10.121,71 0,00 

7 Kosowo - remont budynku świetlicy, 

- imprezy dla mieszkańców, 

12.378,09  12.378,09 1.180,05 

8 Kosmowo - utwardzenie gruntu przy namiocie                       

i ognisku, 

- sprawy remontowe i inwestycyjne, 

- doposażenie kuchni, 

- uszycie poszycia na namiot, 

- zakup sklejki na scenę, 

12.261,68 

 

12.006,56 4.828,08 

182 242
191 677

200 178

248 998

2015 2016 2017 2018
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- imprezy dla mieszkańców, 

9 Nidom - zagospodarowanie terenu za świetlicą 

  (wiata i  kostka), wymiana drzwi oraz 

  doposażenie świetlicy, 

- imprezy dla mieszkańców, 

 13.115,35 

 

  13.113,65 723,17 

10 Pakszyn - zakup  namiotu i termosów, 

- elewacja budynku świetlicy, 

- zakup kosiarki, 

- budowa schodów do świetlicy, 

- zakup drzewek, 

- remont łazienki i kominów, 

- imprezy dla mieszkańców, 

22.234,00 

 

   22.543,41 

 

3.842,66 

10 

 

Pakszynek - wykonanie zadaszenia przed świetlicą  

- wyposażenie świetlicy, 

- dożynki wiejskie, 

- zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy, 

9.972,32 

 

9.930,93 0,00 

12 Pawłowo - wkład do projektu drogi przy skwerze, 

- imprezy dla mieszkańców, 

- wyposażenie i zagospodarowanie 

WDK i terenu, 

21.574,35 

 

 21.409,33 

 

724,73 

13 Rakowo - wydatki bieżące i inwestycyjne 

związane z miejscami użyteczności 

publicznej, 

- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej, 

- imprezy dla mieszkańców, 

 16.180,77 

 

 16.180,77 

 

2.074,52 

14 Szczytniki 

Czerniejewskie 

- renowacja schodów, zakup stołów                   

i  wyciągu, wyposażenie kuchni, 

- remont świetlicy(malowanie), 

- remont drogi gminnej do piekarni, 

- poszerzenie drogi i budowa przepustu, 

- organizacja imprez okolicznościowych 

 23.475,69 

 

  23.450,08 

 

862,70 

15 Żydowo - zakup pieca gazowego z piekarnikiem, 

- wkład własny – (projekt) modernizacja 

  Os. Pisarzy, 

- zakup defibrylatora 

- imprezy kulturalno-sportowe. 

- poprawa infrastruktury ul. Słoneczna, 

- wydanie książki o historii Żydowa, 

 38.802,80 

 

38.802,74 4.122,88 

                                                                                           Razem:   248.997,53        248.609,49   23.122,27 
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14. Bezpieczeństwo 

 

14.1. OSP – podjęte działania 

 

Na terenie Gminy Czerniejewo funkcjonują 2 jednostki OSP.  
 

Liczba akcji w których jednostki wzięły udział w 2018 r.:  
 

OSP Czerniejewo (wpisana do KSRG): 87 interwencji, 31 pożarów, 53 miejscowe zagrożenia, 

3 alarmy fałszywe, wyjazdy poza teren gminy: gmina Łubowo 4, gmina Gniezno 2, gmina 

Września 2, gmina Witkowo 2, gmina Niechanowo 2, gmina Pobiedziska 1, zabezpieczenie 

rejonu 1. 

OSP Żydowo: 47 interwencji, 28 pożarów, 17 zagrożeń miejscowych, 2 alarmy fałszywe. 

Finansowanie OSP przez Gminę Czerniejewo – 116.387,27 zł, co stanowi 98,3 % planu.  

 

14.2. Przestępstwa na terenie Gminy Czerniejewo z podziałem na najważniejsze kategorie  

 

              W 2018r. Komisariat Policji w Czerniejewie uzyskał ogólny wskaźnik 

wykrywalności na poziomie 70,8 %. 

 
Kategoria przestępstw Wskaźnik wykrywalności 

kryminalne 69,66 % 

gospodarcze 41,18% 

narkotykowe 81,82% 

 

Geografia przestępczości na terenie Gminy Czerniejewo w 2018 r. 

 

Obszar Ilość postępowań 
Czeluścin 4 

Czerniejewo   51 

Gębarzewo 38  

(wszystkie dotyczyły ZK) 

Gębarzewko 1 

Golimowo 2 

Goraniec 3 

Goranin 0 

Graby 2 

Kąpiel 0 

Kosmowo 0 

Kosowo 3 

Nidom 0 

Pakszyn 9 

Pakszynek 2 

Pawłowo 5 

Rakowo  1 

Szczytniki Czerniejewskie  11 

Żydowo 36 
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          W 2018r. Funkcjonariusze KP Czerniejewo wylegitymowali łącznie 4837 osób, nałożono 

kary: 208 MKK, w  tym drogowe 171, z art.51KW - 6 złośliwe niepokojenie, z art.119KW - 6,           

z art. 145KW - 5 zaśmiecanie.  

Przeprowadzono 1905 kontroli drogowych. 

W 2018  r. odnotowano ogółem 24 przypadków zatrzymań na gorącym uczynku, 8 nietrzeźwych 

kierujących, 1 uszkodzenie ciała, 1 kradzież z włamaniem. 

Przeprowadzono łącznie 401 interwencji,  z czego 18 domowych.   
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15. Sprawna administracja 

 

           Celem usprawnienie obsługi klientów Gmina Czerniejewo wdrożyła projekt „Cyfrowe 

samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach 

województwa wielkopolskiego” (POWR.02.018.00-00-0001/16), który był realizowany przy 

wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.  

 

          Rezultatem projektu było wdrożenie nowego narzędzia internetowego do obsługi 

mieszkańców i przedsiębiorców. Narzędzia, które umożliwiło podatnikom uzyskanie dostępu             

do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności 

i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, jak również składanie różnych 

pism i wniosków do urzędu. 

         Ponadto w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo funkcjonuje Punkt Potwierdzania Profili 

zaufanych ePUAP. 

W 2018 r. Gmina Czerniejewo przystąpiła do programu Polska Bezgotówkowa. 

 

15.1. Decyzje administracyjne 

 

Referat/stanowisko Czas 

oczekiwania                     

na decyzję 

Liczba 

zaskarżonych 

decyzji 

Liczba decyzji 

uchylonych przez 

SKO 

Liczba decyzji 

uchylonych                             

przez WSA 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Zgodnie z KPA  2  

 
(dot. nawałnicy) 

3 decyzje z 

nawałnicy                 
(z 2017r. 

rozpatrzonych              

w 2018r. przez SKO                    

+ 1 utrzymana w 

mocy 

0 

Referat Spraw 

Obywatelskich                      

i Promocji Gminy 

1-2 miesięcy 

 

0 0 0 

Referat 

Infrastruktury, 

Zamówień 

Publicznych                            

i Ochrony Środowiska 

Zgodnie z KPA 

 

1 
(dot. budowy 

zbiornika na 

nieczystości 

ciekłe) 

0 0 

Referat Planowania 

Przestrzennego, 

Nieruchomości 

i Gospodarki 

Komunalne 

ok.2 m-ce                     
(dot. warunków 

zabudowy) 
ok. 1 m-ca                 
(dot. podziału) 
 

2 
(dot. decyzji                     

o warunkach 

zabudowy) 

1 
(dot. decyzji o 

warunkach zabudowy) 

0 

Referat Księgowości 

 

Zgodnie                              

z ordynacją 

podatkową 

3 0 0 
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Stanowisko ds. 

Rolnictwa i Obsługi 

Sołectw 

 

ok.10 dni 

 

0 0 0 

Referat Organizacji              

i Edukacji 

 

Zgodnie z KPA                    
w przypadku 

braku środków 

wyznaczany jest 

nowy termin 

załatwiania sprawy 
(max. do 3m-cy) 

0 0 0 

Stanowisko ds. 

Obsługi Biura Rady 

(zezwolenia 

alkoholowe) 

 

 

ok. 7 dni 

 

 

0 0 0 

 

 

15.2. Skargi na działalność organów gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych 

 

W 2018 r. wpłynęła 1 skarga na działania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo. 

 

(Uchwałą Nr V/52/19 z dnia 27 lutego 2019 r. skarga została uznana za niezasadną). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Raport o stanie gminy Czerniejewo za 2018 r.                      

 

64 
 

 

16. Realizacja Uchwał Rady Miasta i Gminy w Czerniejewie 

 

      Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz  jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady. 

       Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz Miasta i Gminy 

Czerniejewo przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie realizował uchwały podjęte 

przez Radę Miasta i Gminy Czerniejewo w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

       Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, 

spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. 

        

 Rada Miasta i Gminy w Czerniejewie w 2018 r. podjęła 112  uchwał, z czego: 

 44 uchwały podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego  

 16 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

Stwierdzenie nieważności uchwał przez organy nadzoru: 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie wszczęła żadnego postępowania 

nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy w Czerniejewie                           

w 2018 r. 

 Wojewoda Wielkopolski wszczął 4 postępowania nadzorcze wobec następujących 

uchwał: 

 

 Uchwała Nr XLIX/324/18 z dn. 26.09.2018r. w sprawie ustalenia regulaminu placu 

targowego w Czerniejewie  

 Uchwała Nr XLIX/327/18 z dn. 26.09.2018r.  w sprawie utworzenia placówki wsparcia 

dziennego w formie opiekuńczej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                         

w Czerniejewie oraz nadania statutu  

 Uchwała Nr XLV/282/18 z dnia 24.04.2018r. w sprawie określenia wysokości opłat                   

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których 

Gmina Czerniejewo jest organem prowadzącym  

 Uchwała Nr II/16/18 z dn. 29.11.2018r. w sprawie Statutu Gminy Czerniejewo. 

 


