
str. 1 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Czerniejewo 

za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 2 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

Wstęp ………………………………………………………………………………………………..4 

 

1. Powierzchnia, położenie, podział administracyjny ……………………………………………5 

2. Organy Gminy ……………………………..……………………………………………….........6 

3. Administracja …..………………………………………………………………………………..9 

4. Finanse………………………………………………………………………………………......13 

5. Ludność i dynamika zmian ……………………………………………………………………20  

6. Gospodarstwa rolne ………………………………………………………………………........23 

7. Podmioty gospodarcze ……………………………………………………………………........24 

8. Organizacje pozarządowe ……………………………………………………………………..24 

9. Oświata ……………………………………………………………………………………….....27 

10. Kultura/sport …………………………………………………………………………….……42 

11. Polityka społeczna……………………………………………………………………………..45 

12. Ochrona  zdrowia ……………………………………………………………………………..52 

13. Polityka mieszkaniowa ……………………………………………………………………......54 

14. Transport/drogi …………………………………………………………………………….....56 

15. Inwestycje/zamówienia publiczne …………………………………………………………....62 

16. Planowanie przestrzenne ……………………………………………………………………..64 

17. Ochrona środowiska ………………………………………………………………………….67 

18. Usługi komunalne ……………………………………………………………………………..68 

19.  Fundusz sołecki ……………………………………………………………………………….70 



str. 3 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

20. Bezpieczeństwo ………………………………………………………………………………...71 

21. Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo………………………………………………………74 

22. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo 

………………………………………………………………………………………………………..99 

23. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego …………………………………….....100 

24. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Czerniejewo ………………….105 

25. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo …………………………………106 

26. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo…………………………..108 

27. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ………………………………………....111 

28. Gminny Program wspierania Rodziny ……………………………………………………....118 

29. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…………..…123 

30. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ………………………………………...…126 

31. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2015-2020 …………………………………………………………………….126 

32. Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi ……………………………………129 

 

 

 

 

 



str. 4 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

Wstęp 

 

 
 

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Czerniejewo za rok 2019. 

Dokument ten zawiera podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,                             

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Obowiązek 

sporządzenia i przedstawienia Raportu wynika z obowiązujących przepisów prawnych (art. 28aa 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). 

Raport jest informacją dla Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Mieszkańców gminy                                

o prowadzonych w 2019 r. działaniach w najważniejszych obszarach działalności gminy. 

Podejmowane i prowadzone w 2019 r. działania były realizacją celów i programów, określonych                 

w strategicznych dokumentach gminnych, w szczególności Strategii Rozwoju Gminy Czerniejewo               

do 2031 r., w której wizja Gminy Czerniejewo to: 

Czerniejewo - Gmina atrakcyjnie położona w stosunku do centrów gospodarczych i kulturalnych 

regionu, dobrze skomunikowana a dzięki licznym atutom środowiska naturalnego oraz rozwiniętej 

infrastrukturze stwarzająca korzystne warunki zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak wiele zadań, przedsięwzięć, projektów 

i planów zostało zrealizowanych w naszej Małej Ojczyźnie, dla naszej lokalnej wspólnoty. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych sprawami naszej gminy, a w szczególności Mieszkańców,               

do lektury niniejszego dokumentu. 
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1. Powierzchnia, położenie, podział administracyjny 
 

 
 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

112 km2 

Gmina Czerniejewo 

graniczy z Gnieznem                 

gminami powiatu 

gnieźnieńskiego: Gniezno, 

Łubowo, Niechanowo oraz 

Wrześnią i gminą powiatu 

wrzesińskiego: Neklą 

Największą powierzchnię ma 

sołectwo Żydowo 1293 ha.         

Najmniejszy jest Pakszynek. 

Najdłużej sołtysem jest sołtys 

Kosowa – Zofia Gajda                   

oraz Żydowa – Łucja Nowak   

(od 1999 r. do teraz) 

Herb Gminy Czerniejewo 

uchwalono w 2010 roku 
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2. Organy Gminy 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem władzy publicznej jest Wójt oraz Rada 

Gminy 

 

Burmistrzem Gminy Czerniejewo VIII kadencji jest Tadeusz Szymanek 

/wcześniej Radny kadencji III, V i VI oraz Burmistrz kadencji VII/ 

 

                     

 
 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz 

Tadeusz Szymanek 

Skarbnik 

Julita Rybak 

Zastępca Burmistrza 

Grażyna Kulpińska 

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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Rada Miasta i Gminy Czerniejewo 

                   /Rada Miasta i Gminy Czerniejewo VIII kadencji składa się z 15 radnych/ 

 

 

             Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Czerniejewo VIII kadencji jest Jan Kulpiński 

/wcześniej Radny kadencji II, III i VII oraz Burmistrz kadencji IV/ 

 

 

Zastępcą przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo VIII kadencji jest Paweł Głowacki 

 

 

Komisja Gospodarki Rolnej, Komunalnej,  

Przestrzennej i Ochrony Środowiska  

1. Lisiecki Leszek – Przewodniczący Komisji 

2. Zakrzewski Sławomir – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Stefaniak Agnieszka – Członek Komisji 

4. Głowacki Paweł – Członek Komisji 

5. Trafny Jarosław – Członek Komisji 

6. Antczak Piotr – Członek Komisji 

7. Małecka Iwona – Członek Komisji 

 

Komisja Budżetu, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz Promocji Gminy  

 

1. Sanok Anna – Przewodnicząca Komisji 

2. Małecka Iwona – Zastępca Przewodniczącej Komisji 

3. Głowacki Paweł – Członek Komisji 

4. Lisiecki Leszek – Członek Komisji 

5. Siwka Jacek – Członek Komisji 
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Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  

1. Janiszewska Małgorzata – Przewodnicząca Komisji 

2. Gronowska – Wegner Elżbieta – Zastępca Przewodniczącej Komisji 

3. Raczak Izabela – Członek Komisji 

4. Stefaniak Agnieszka – Członek Komisji 

5. Siwka Jacek – Członek Komisji 

6. Trafny Jarosław – Członek Komisji 

7. Antczak Piotr – Członek Komisji 

8. Zakrzewski Sławomir – Członek Komisji 

 

Komisja Rewizyjnej 

1. Dziatkowiak Wiesław – Przewodniczący Komisji 

2. Frejda Halina – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Sanok Anna – Członek Komisji 

4. Janiszewska Małgorzata – Członek Komisji 

5. Gronowska – Wegner Elżbieta – Członek Komisji 

  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

1. Frejda Halina – Przewodnicząca Komisji 

2. Raczak Izabela – Zastępca Przewodniczącej Komisji 

3. Dziatkowiak Wiesław – Członek Komisji 

 

 

 

 

 

Rada Miasta i Gminy 

Czerniejewo obradowała                       

w 2019 r. podczas piętnastu 

sesji 

Podjętych zostało 91 uchwał 
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3. Administracja 
 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Czerniejewie na 31.12.2019 r. - 49 osób,                    

w tym: 

 

 

 

* Kadra Kierownicza: 

   Burmistrz                      1 pełen etat(wybór) 

   Zastępca Burmistrza     1 pełen etat 

   Skarbnik                        1 pełen etat 

   Kierownik 5 osób (5 pełnych etatów) 

   Zastępca Kierownika 3 osoby (3 pełne etaty) 

 
**  23 osoby (22  pełnych etatów,  w tym 4 osoby na zwolnieniu lekarskim i 1osoba na urlopie 

rodzicielskim) 

 

*** 15 osób (13 pełnych etatów i 2  osoby na ½ etatu) 

Korespondencja w 2019 r.:  

 

 

  

 

 

 

 

 

Kadra kierownicza: 

11 osób* 

Pracownicy 

administracyjni: 

23 osoby** 

Obsługa: 

15 osób*** 

Korespondencja 

przychodząca:  

8.013 - pism 

3.482 - faktury 

Korespondencja 

wychodząca:  

13.725 

w tym: 1.907 

decyzji 

podatkowych 
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Sprawna administracja 

 

          W grudniu 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo wdrożono w I etapie pomocniczo 

system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający 

wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz 

gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. 

Kontynuowano wdrożenie narzędzia internetowego do obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, 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 prowadzono Punkt Potwierdzania Profili 

zaufanych ePUAP. 

W 2019 r. skorzystały z w/w możliwości: 55 osoby, natomiast w 2018 r. - 74 

W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo dzięki przystąpieniu w 2018 r. do programu Polska 

Bezgotówkowa umożliwiono klientom korzystanie z płatności bezgotówkowych. 

W 2019 r. dokonano 129 transakcji, natomiast w 2018 r. – 64. 

 

Decyzje administracyjne 

 

Referat/stanowisko Ilość 

decyzji 

wydanych 

Ilość 

decyzji 

uchylonych 

przez SKO 

Ilość 

decyzji 

uchylonych 

przez 

Wojewodę 

Ilość decyzji 

wydanych 

po terminie 

Ilość 

wydanych 

postanowień 

kończących 

postępowanie 

Stanowisko ds. obsługi 

biura rady 

       14          0         0           0                        0 

Główny specjalista              

ds. rolnictwa i obsługi 

sołectw 

        7          0         0           0             0 

         Referat Spraw 

obywatelskich/Kierownik 

USC i ewidencji ludności 

      22          0         0           0             0 

Referat Spraw 

obywatelskich/Inspektor 

ds. promocji 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Referat księgowości/ 

Inspektor ds. księgowości 

podatkowej 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

74 

Referat księgowości/ 

Główny specjalista                  

ds. podatków 

 

3072 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

(wezwań 80) 
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Referat Planowania 

Przestrzennego, 

Nieruchomości                            

i Gospodarki 

Komunalnej/ Kierownik 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

Referat Planowania 

Przestrzennego, 

Nieruchomości                            

i Gospodarki 

Komunalnej/ Inspektor 

ds. gospodarki 

przestrzennej 

 

83 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Referat Organizacji                        

i Edukacji/ Kierownik 

 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Referat Organizacji                        

i Edukacji/ Inspektor                    

ds. oświaty i ochrony 

zdrowia 

 

15 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Referat Infrastruktury, 

Zamówień Publicznych 

i Ochrony Środowiska/ 

Inspektor ds. ochrony 

środowiska 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Referat Infrastruktury, 

Zamówień Publicznych 

i Ochrony Środowiska/ 

Kierownik 

 

97 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Kontrola zarządcza 

 

       3         0         0          0           0 

 

 

Skargi na działalność organów gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych 

 

 

                W 2019 r. wpłynęły 2 skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo oraz 2 skargi                          

na pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Skarżącymi były 2 osoby, w tym 1 osoba 

wniosła 3 skargi (1 na Burmistrza MiG oraz 2 na pracowników). 

Wszystkie skargi zostały uznane za niezasadne. 

 

Realizacja Uchwał Rady Miasta i Gminy w Czerniejewie – załącznik nr 1 do Raportu 

 

       Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła: 

- gospodarowania odpadami komunalnymi,  

- podatków obowiązujących na terenie Gminy, 

- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- oświaty tj. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, określenia 

tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli; regulaminu wynagradzania nauczycieli; 

określenia świadczeń  przyznawanych nauczycielom w szkołach i placówkach oświatowych 
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prowadzonych przez Gminę, ustaleniu planów sieci publicznych szkół podstawowych, określeniu 

rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom,  

- budżetu gminy i jego zmian, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 

- nabycia, zbycia, wydzierżawienia i najmu nieruchomości, 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gmin, 

-  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, 

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

- organizacji funkcjonowania Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady Miasta i Gminy, 

- programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalności pożytku publicznego, 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- udzielenia wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi, 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy, 

- dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

- zmiany w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie oraz Miejsko                         

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- rozpatrywania skarg na Burmistrza i pracowników UMiG.  

        

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 2019 r. 

• Wojewoda Wielkopolski wszczął  3 postępowania nadzorcze wobec następujących uchwał: 

✓ Uchwała V/49/19 z 27.02.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku  dla osób bezdomnych;  

✓ Uchwała X/94/19 z 24.07.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Hali 

Widowiskowo – Sportowej położonej w Czerniejewie przy ul. Szkolnej 3 oraz upoważnienia 

dla Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo; 

✓ Uchwała XV/121/19 z 30.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt osób bezdomnych  w schronisku dla osób 
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4. Finanse 
 

Stan na 1 stycznia  

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

2014 2018 2019

24 374 839,38

34 392 788,52 34 466 521,06

7 951 499,74
9 104 330,63 7 236 670,63

dochody

zadłużenie

 
 

 

Budżet Gminy Czerniejewo w stosunku do zadłużenia (stan na 1 stycznia)      
 

                                                          

21 %

2019

zadłużenie

dochody

                                                                                                                                  
Stan finansów gminy  
(wysokość budżetu, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków majątkowych              

w wydatkach ogółem, zadłużenie ogółem, poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia) 

Stan budżetu na 31 grudnia 2019 r. 

Dochody ogółem:   41.698.206,62 w tym: 

Dochody bieżące:   35.843.107,30 

Dochody własne:   13.882.511,60  

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 33,29% 

 

Wydatki ogółem:  39.319.616,81 w tym: 

Wydatki bieżące:  33.061.660,70 

Wydatki majątkowe:   6.287.956,11 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 16% 

 

Kwota długu na dzień 31.12.19 – 7.236.670,53 tj. 17,35% ogółu dochodów wykonanych 

Wolne środki na rok 2020 po odliczeniu obsługi zadłużenia 1.361.329,86 

 
2014 2018 2019 

dochody 24 374 839,38 34 392 788,52 34 466 521,06 

zadłużenie   7 951 499,74    9 104 330,63 7  236 670,63 

wysokość spłaconych 

kredytów 

      987 146,88    1 467 660,00 1 867 660,00 

32,62 %

2014

zadłużenie

dochody
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Wykonanie budżetu gminy  

 

Dochody wykonane:  41.698.206,62 w tym udziały w PIT – 6.525.011,00 

Wydatki wykonane:  39.319.616,81 w tym inwestycje      -  6.287.956,11 

Nadwyżka     2.378.589,81                                                                           

Dochody majątkowe   5.855.099,32 w tym sprzedaż mienia 884.484,56 

 

Dotacje na inwestycje   4.572.584,09 w tym: 

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą – 1.114.677,20 (refundacja wydatków) 

2. Budowa hali widowiskowo-sportowej – 2.032.800,00  

3. Zakup samochodu dla OSP Żydowo – 460.000,00 

4. Rozbudowa Przedszkola w Żydowie – 492.717,65 (refundacja wydatków) 

5. Budowa PSZOK-u – 419.889,24 (zaliczka) 

6. Modernizacja Grobli – 52.500,00 

  

 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

(wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu, podstawowe inwestycje –poziom 

wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy)  

 

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 6.574.597,20 zrealizowano  6.287.956,11, co stanowi 

95,64% planu z tego:     

1) Transport i łączność 

Plan:  574.200,00 zł 

Wykonanie: 558.230,36 zł to jest 97,22 % 

Kwota powyższa obejmuje zadania: 

- przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pawłowo – 173.431,27 zł, 

- budowę zatoki mijankowej w m. Szczytniki Czerniejewskie – 15.000,00 zł (środki Funduszu 

Sołeckiego), 

- modernizację ulic i chodników – Oś. Pisarzy w m. Żydowo – 15.000,00 zł (środki Funduszu 

Sołeckiego), 

- przebudowę chodników ul. Żeromskiego w m. Żydowo – 260.975,97 zł, 

- przebudowę drogi w m. Goraniec – 93.823,12 zł ( w tym 5.000,00 zł to środki Funduszu 

Sołeckiego), 

2) Działalność usługowa 

Plan:                     26.542,00 

Wykonanie:         19.900,00 to jest 74,98% 

Kwota powyższa obejmuje zadania: 

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę    

6.000,00zł , wydatkowano 0. Zadanie realizowane w roku 2020, 
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- przygotowanie i opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czerniejewo – 19.900,00zł., z czego w roku 2019 wydatkowano 5.970,00zł., 

natomiast pozostałą kwotę w wysokości 13.930,00zł. przekazano na rachunek środków 

niewygasających (Uchwała Nr XV/124/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.) 

3) Administracja publiczna 

 Plan:               37.600,00 zł 

 Wykonanie:    33.062,33 zł to jest 87,93% 

Kwota powyższa obejmuje zadania: 

- zakup komputerów na wyposażenie urzędu - 21.538,00 zł 

- zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów - 11.524,33 zł 

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 Plan:               817.000,00 zł 

 Wykonanie:    802.850,26 zł to jest 98,27% 

Kwota powyższa obejmuje zadania: 

- modernizację remizy OSP w Czerniejewie – 23.030,26 zł 

- zakup średniego samochodu dla OSP w Żydowie – 779.820,00 zł 

5) Oświata i wychowanie  

plan                 51.900,00 zł 

wykonanie      51.841,93 zł to jest 99,88% 

 

Kwota powyższa obejmuje: 

- budowę placu zabaw przy Przedszkolu „Wróbelek Elemelek” w Czerniejewie.  

5) Rodzina  

plan                 54.460,00 zł 

wykonanie      54.413,88 zł to jest 99,92% 

 

Kwota powyższa obejmuje zadania: 

- budowę Klubu Dziecięcego w m. Żydowo – przygotowanie dokumentacji projektowej -12.915,00 zł 

- budowę placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Miś Uszatek” w Czerniejewie – 41.498,88 zł 

6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

Plan:                  1.130.920,31 zł 

Wykonanie:         890.363,56 zł to jest 78,73% 

Kwota powyższa obejmuje zadania: 
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- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Gen. Lipskiego w Czerniejewie – wykonanie dokumentacji 

projektowej – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano 0 ( w roku 2019 odstąpiono                        

od realizacji zadania), 

- modernizację instalacji elektrycznej – zaplecze komunalne ul. Pałacowa w Czerniejewie – 

27.404,02 zł, 

- zakup kosiarki samojezdnej – 17.660,70 zł, 

- modernizację oświetlenia ulicznego w Szczytnikach Czerniejewskich – kwota 4.790,00 zł                      

(środki Funduszu Sołeckiego), 

- modernizację oświetlenia ulicznego w Kosowie – kwota 4.900,00 zł,(środki Funduszu Sołeckiego), 

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czerniejewie                              

–835.608,84 zł,  

7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Plan:              349.234,89 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego -  30.179,89 zł)    

Wykonanie:   348.869,05 zł  ( w tym w ramach funduszu sołeckiego -   30.179,89 zł) 

W/w kwoty stanowią wydatki poniesione na modernizacje świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie 

terenów wokół nich. 

Ponadto wykonano: 

- rozbudowę placu zabaw w Goraninie – 11.000,00 zł, 

- termomodernizację świetlicy wiejskiej w Gębarzewie – 22.000,00 zł, 

- przyłącze gazu wraz z instalacją i montażem kotła w Wiejskim Domu Kultury w Pawłowie – 

34.940,41 zł, 

-  przystąpiono do I etapu realizacji zadania pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej  

w Czerniejewie” – 250.748,75 zł (GROBLA) 

9) Kultura fizyczna 

Plan:                 3.532.740,00 

Wykonanie:     3.528.424,74      

Kwota powyższa obejmuje zadania: 

- budowę Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z łącznikiem w m. Czerniejewo - 3.300.659,46 zł,  

- budowę oświetlenia oraz boiska treningowego na stadionie sportowym przy ul. Gen. Lipskiego                           

w Czerniejewie – 59.607,36 zł, 

- budowę przyłącza gazowego do budynku hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 12.818,42 

zł, 

- zakup wyposażenia hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie – 155.339,50 zł. 
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Wieloletnia prognoza finansowa  
(harmonogram spłat i obsługi zadłużenia, prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata-brutto i netto, 

prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata, wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych                       

na finanse gminy) 
 

Harmonogram spłat: 

Raty    Odsetki Dochody/plan/ Wydatki/plan/     Nadwyżka 

2019 – 1.867.660,00 283.484,00 42.185.450,74  40.380.708,77             1.804.741,97 

2020 – 1.837.739,00 243.785,00 36.089.584,00  36.026.574,00        63.010,00 

2021 – 1.714,680,74 174.925,00 38.566.617,00  36.851.936,26   1.714.680,74 

2022 – 1.538.460,00 119.685,00 38.999.097,00  37.460.637,00   1.538.460,00 

2023 – 1.038.460,00   76.502,00 40.408.366,00  39.369.906,00   1.038.460,00 

2024 – 1.038.460,00   50.447,00 40.408.366,00  39.369.906,00   1.038.460,00 

2025 –    784.633,00   27.300,00 40.408.366,00  39.623.733,00      784.633,00 

2026 -  1.050.966,89     7.946,00 40.408.366,00  39.357.399,11              1.050.966,89 

 

Umorzenie podatków i opłat lokalnych 

 

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 

 

2019 r. 

Rodzaj 

podatku 

Liczba decyzji Osoby 

fizyczne 

Osoby 

prawne 

Umorzona kwota ogółem 

ogółem pozytywne negatywne podatek odsetki 

od 

nieruchomości 

0 0 0 0 0 0 0 0 

od środków 

transportowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 

rolny 4 2 2 4 0 2214 66 2280 

leśny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem: 4 2 2 4 0 2214 66 2280 
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Działania egzekucyjne 

Działania egzekucyjne w okresie 01.01. - 31.12.2018 r. i 01.01. - 31.12.2019 r. z tytułu podatku 

rolnego, leśnego i od nieruchomości: 

 

os. fizyczne w 2018 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 758 upomnień na kwotę 288.724,57 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 154 tytuły wykonawcze na kwotę 96.362,90 zł 

os. fizyczne w 2019 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 608 upomnień na kwotę 273.158,10 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 61.252,20 zł 

os. prawne w 2018 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 3 upomnienia na kwotę 49.340,00 z 

Do urzędów skarbowych wystawiono 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł 

os. prawne w 2019 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 99.169,40 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł 

 

Zaległości w podatkach 2018 r.: 

Osoby fizyczne: 01.01.2018 r. - 229.855,88 zł ; 31.12.2018 r. - 255.945,41 zł 

Osoby prawne : 01.01.2018 r. - 1.566,00 zł ; 31.12.2018 r. - 11.330,04 zł 

      w tym zaległości netto 9.776,04 zł 

Zaległości w podatkach 2019 r.: 

Osoby fizyczne: 01.01.2019 r. - 255.945,41 zł ; 31.12.2019 r. - 221.974,01 zł 

Osoby prawne : 01.01.2019 r. - 11.330,04 ; 31.12.2019 r. - 21.382,08 zł 

      w tym zaległości netto 20.065,08 zł 
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Działania egzekucyjne w okresie 01.01. - 31.12.2018 r. i  01.01. - 31.12.2019 r.                                                  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

os. fizyczne w 2018 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 660 upomnień na kwotę 75.776,35 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 273 tytuły wykonawcze na kwotę 35.529,20 zł 

os. fizyczne w 2019 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 826 upomnień na kwotę 95.511,60 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 281 tytułów wykonawczych na kwotę 43.711,40 zł 

os. prawne w 2018 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 0 upomnienia na kwotę 0,00 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł 

os. prawne w 2019 r.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 2.260,50 zł 

Do urzędów skarbowych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 137,50 zł 

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018 r.                                                 

na początku i końcu roku – odrębnie osoby fizyczne i osoby prawne: 

Osoby fizyczne: 01.01.2018 r. - 103.449,17 zł ; 31.12.2018 r. - 114.513,71 zł 

w tym zaległości netto 86.275,16 zł 

Osoby prawne : 01.01.2018 r. - 16.479,00 zł ; 31.12.2018 r. - 17.249,50 zł 

w tym zaległości netto 495,00 zł 

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019 r.                                                

na początku i końcu roku – odrębnie osoby fizyczne i osoby prawne: 

 

Osoby fizyczne: 01.01.2019 r. - 114.513,71 zł ; 31.12.2019 r. - 134.100,36 zł 

w tym zaległości netto 99.1652,22 zł 

 

Osoby prawne : 01.01.2019 r. - 17.249,50 zł ; 31.12.2019 r. - 21.174,00 zł 

w tym zaległości netto 996,50 zł 
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5. 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 

31.12.2019 7 325 

 

7000

7200

7400

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba ludności

 
 

Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych sołectwach i mieście Czerniejewo kształtuje się                  

w następujący sposób: 

Sołectwo/miasto Liczba stałych 

mieszkańców 

w 2018 r. 

Liczba stałych 

mieszkańców 

w 2019 r. 

Brzózki 33 28 

Czeluścin 123 112 

Czerniejewo 2633 2628 

Gębarzewko 77 75 

Gębarzewo 126 133 

Głożyna 11 14 

Golimowo 28 28 

Goraniec 101 101 

Goranin 142 141 

Graby 197 200 

Kąpiel 59 59 

Kosmowo 115 116 

Kosowo 112 112 
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Linery  6 6 

Lipki 89 87 

Nidom 133 126 

Pakszyn 352 361 

Pakszynek 59 62 

Pawłowo 362 374 

Rakowo 69 75 

Szczytniki Czerniejewskie 386 393 

Żydowo 2016 1995 

Ogółem 7229 7226 

 

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

 

 

 
 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 r. (pobyt stały)  

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 118 89 207 

3 55 44 99 

4-5 94 91 185 

6 44 33 77 

7 52 44 96 

8-12 263 216 479 

13-15 124 135 259 

16-17 91 63 154 

18 40 36 76 

19-65 2308 ----------------- 2308 

19-60 ---------------- 2024 2024 

>65 426 ----------------- 426 

>60 ----------------- 842 842 

ogółem 3615 3617 7232 
 

 

 

 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Urodzenia 85 109 90 71 95 84 95 87 98 

Zgony 53 63 71 62 48 64 67 68 69 



str. 23 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

6. Gospodarstwa rolne  

 

Osoby fizyczne 

 

Wielkość 

gospodarstwa 

2018 2019 

Ogólna liczba 

gospodarstw 

Liczba ha  

podstawy podatku 

ogółem 

Ogólna liczba 

gospodarstw 

Liczba ha  

podstawy 

podatku ogółem 

0-1 ha 28 96,15 28 98,39 

1,01-2ha 171 180,16 178 188,69 

2 - 5ha 158 400,79 165 422,88 

5 - 7ha 67 342,93 70 364,23 

7 - 10ha 71 462,56 71 487,91 

10 -15ha 73 825,79 73 825,74 

˃ 15ha 71 1 717,01 68 1 630,58 

 639 4 025,39 653 4 018,42 

 

Osoby prawne 

 

Wielkość 

gospodarstwa 

2018 2019 

Ogólna liczba 

gospodarstw 

Liczba ha  

podstawy podatku 

ogółem 

Ogólna liczba 

gospodarstw 

Liczba ha  

podstawy podatku 

ogółem 

0-1 ha 0 0 0 0 

1,01-2ha 7 9,84 6 5,54 

2 - 5ha 4 6,75 4 7,05 

5 - 7ha 1 6,78 1 6,78 

7 - 10ha 2 26,14 1 8,55 

10 -15ha 3 1,96 2 9,73 

˃ 15ha 3 2 466,18 5 2 481,49 

 20 2 517,65 19 2 519,14 
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7. Podmioty gospodarcze  

 

 Osoby fizyczne 

2018 2019 

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG 

Ilość wpisów dla głównego miejsca wykonywania 

działalności: gmina Czerniejewo 

398 410 

- działalność aktywna w CEIDG 347 347 

- działalność nierozpoczęta  w CEIDG  

(data rozpoczęcia działalności we wniosku jest datą przyszłą) 

2 6 

- działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek 

cywilnych 

10 10 

- działalność zawieszona w CEIDG 39 47 

 
 

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 

07 stycznia 2019 r., na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm),Uchwały Nr II/7/2018 z dnia                       

29 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 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 2019r. Kwota przeznaczona 

na realizację powyższych zadań została ustalona w budżecie w wysokości 160.000,00zł.   

W wyniku konkursu postanowiono przyznać dotacje klubom sportowym  w wysokości: 

▪ Umowa nr 1/2019 z dnia 26.02.2019r. z UKS „Hetman” Żydowo na kwotę: 7.000,00zł 

▪ Umowa nr 2/2019 z dnia 26.02.2019r.  z KS „Fara Pelikan” Żydowo na kwotę: 36.000,00zł. 

▪ Umowa nr 3/2019 z dnia 26.02.2019r. z LKS „Czarni” Czerniejewo na kwotę: 94.000,00zł. 

▪ Umowa nr 4/2019 z  dnia  26.02.2019r. z UKS „Lider” Szczytniki Czerniejewskie na kwotę: 

23.000,00zł. 

 

Zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

       20 maja 2019r., 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 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 2019 r., poz. 

668.) oraz Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta  i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 2018 r.                
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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 2019 r.” Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłosił 

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

w 2019 r.”. Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji tego zadania w 2019 r. wynosiła  30.000,00 

zł. W wyniku konkursu postanowiono przyznać dotacje stowarzyszeniom i organizacjom                             

w następującej wysokości: 

▪ Umowa nr 8/2018 z dnia 24.06.2019 r. ze Stowarzyszeniem „Pelikan”  Żydowo na kwotę: 

5.140,00zł na zadanie: obóz „Tatrzańskie wędrówki”,  

▪ Umowa nr 9/2019 z dnia 24.06.2019 r.  ze  Stowarzyszeniem „Pelikan” Żydowo na kwotę: 

4.000,00zł na zadanie: „Wakacje z uśmiechem”.   

▪ Umowa nr 10/2019 z dnia 24.06.2019 r. z Ludowym Klubem Sportowym „Czarni” Czerniejewo 

na kwotę: 2.400,00zł na zadanie: „Obóz sportowy uczy i wychowuje” 

▪ Umowa nr 11/2019 z dnia 24.06.2019 r. ze Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym „NDM” 

w Nowym Dworze Mazowieckim  na kwotę: 720,00 zł na zadanie: „Klockowe L-maszyny – 

wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci” . 

▪ Umowa nr 12/2019 z dnia 24.06.2019 r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius”                       

z siedzibą w Czerniejewie na kwotę: 7.500,00 zł na zadanie: obóz „Letnie wakacje                           

w Czerniejewie – to jest to!”,  

▪ Umowa nr 13/2019 z dnia 24.06.2019 r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius”                          

z siedzibą w Czerniejewie na kwotę: 7.500,00 zł na zadanie: obóz „Pod skrzydłami kpt. Pawła 

Cymsa”, 

 

Dotacja w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

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

i podpisano w 2019r. następujące umowy: 

▪ Umowa Nr 5/2019 z dnia 27.02.2019 r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym 

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

niepełnosprawnych i członków Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego „Razem”. 

▪ Umowa Nr 6/2019 z dnia 01.03.2019 r. z  Fundacją Historyczną „Przywracamy Pamięć”                         

w Gnieźnie na kwotę: 5.000,00 zł na zadanie: I Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci”       

w Pałacu w Czerniejewie. 

▪ Umowa Nr 7/2019 z dnia 26.04.2019 r. z Towarzystwem Przyjaciół Żydowa  na kwotę: 3.800,00 

zł na zadanie: „Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia 

kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego” (I część), 

▪ Umowa Nr 14/2019 z dnia 31.07.2019 r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym 

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

▪ Umowa Nr 15/2019 z dnia 10.10.2019 r. z Towarzystwem Przyjaciół Żydowa  na kwotę: 

7.200,00 zł na zadanie: „Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla 

rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego” (I część), 

▪ Umowa Nr 16/2019 z dnia 12.11.2019 r. ze Stowarzyszeniem „Pelikan” Żydowo na kwotę: 

2.500,00zł na zadanie: „Wspomnień czar – powróćmy do dawnych lat” 

▪ Umowa Nr 17/2019 z dnia 14.11.2019r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno                                             

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

Andrzejkowe”. 
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▪ Umowa Nr 18/2019 z dnia 12.12.2019 r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno                                           

– Rehabilitacyjnym „Razem” w Czerniejewie na kwotę: 2.000,00zł na zadanie „Spotkanie 

Wigilijne”. 

Zgodnie z założeniami wszystkie planowane zadania i rezultaty  zostały osiągnięte.  

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

 

          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 2019 rok” przeznaczono kwotę dotacji w wysokości: 213.500,00zł, a wydatkowano: 210.760,00 

zł. 

Nazwa Otrzymana dotacja 

Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne „Razem” 

Czerniejewo 

               5.000 zł 

Czerniejewskie Koło Kobiet Aktywnych - Nidom  

 

0 

Stowarzyszenie Oświatowe „Onuphrius”  w Czerniejewie 

 

15.000 zł 

Towarzystwo Przyjaciół Żydowa 

 

11.000 zł 

Stowarzyszenie Kobiety Europy w Czerniejewie 

 

0 

Stowarzyszenie „Pelikan”  w Żydowie 

 

11.640 zł 

Stowarzyszenie Rakowo 

 

0 

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czerniejewo 

 

96.400 zł 

Klub Sportowy „Fara-Pelikan” Żydowo 

 

36.000 zł 

UKS Hetman Żydowo 

 

7.000 zł 

USK Lider Szczytniki Czerniejewskie 

 

23.000 zł 

OSP Czerniejewo 

 

0 

OSP Żydowo 

 

0 

Klub Karate Shotokan Czerniejewo  

 

0 

Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne NDM w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

               720 zł 

Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć” w Gnieźnie 

 

5.000 zł 

Czerniejewskie Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia”  

 

0 

                                                             Razem: 210 .760,00 zł 
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9. Oświata 

 

 

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 

 

Dzieci/młodzież w poszczególnych placówkach edukacyjnych  

       (stan na 30 września 2019 r.) 

 

• Szkoła Podstawowa w Czerniejewie: 392 uczniów 

• Szkoła Podstawowa w Żydowie: 335 uczniów 

• Przedszkole w Czerniejewie: 156 dzieci (w tym 4 dzieci z innych gmin) 

• Przedszkole w Żydowie: 144 dzieci (w tym 32 dzieci z innych gmin) 

 

Wskaźnik „uprzedszkolnienia” i „użłobkowienia”  

 

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

31.12.2019 r. ) urodzonych w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku ( 6,5,4,3.latki ) –  370 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy Czerniejewo – 300                  

(w tym 36 dzieci z innych gmin). 

 

Wskaźnik „uprzedszkolnienia” wynosi – 81,08 % (w roku 2014 – 59,72%, w 2018 – 73,56 %) 

81,08

59,72% 73,56%

2014 2018 2019  

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

na 31.12.2019 r. ) – urodzonych w 2017 i 2018 roku ( 2.latki i 1 rok ) -  184 

Liczba dzieci korzystających z klubu dziecięcego na terenie gminy Czerniejewo – 29 (stan                                    

na 31.12.2019 r.) 
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Wskaźnik „użłobkowienia” wynosi 15,76 % ( w 2018 r. - 12,36%) 

 

 

Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej  

 

Dochody 

Subwencja oświatowa –                     7.405.766,00 

Dotacja Przedszkola -                              267.973,00 

Wpłaty (czesne, wyżywienie)                        570.335,97 

Wpłaty (pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu gminy)            132.107,52 

 

                                                                                                                                              8.376.182,49 

 

 

Wydatki bieżące 

SP Czerniejewo                              3.751.498,15 

SP Żydowo                            3.557.215,54 

Przedszkole Czerniejewo                                                                                                1.432.216,92 

Przedszkole Żydowo                                                                                                       1.361.119,96 

Dowozy                                  378.074,29 

Wypoczynek dzieci i młodzieży                              27.260,00 

Stypendia Burmistrza                                           28.490,00 

Utrzymanie sal gimnastycznych /bez hali/                                                        82.026,79           

Dotacja (pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin)                                                        115.145,86 

                                                                                                                                        10.733.047,51 

 

Wydatki inwestycyjne 

Przedszkole Czerniejewo (plac zabaw)                  51.841,93 

 

Ogółem wydatki  10.784.889,44 

Ogółem dochody          8.376.182,49 

Budżet Gminy             2.408.706,95 
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Wyniki egzaminów  

 

GIMNAZJUM 

 

 
 

Historia i WOS - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Gm. Gniezno 63,95 

II Witkowo 59,51 

III Mieleszyn 58,66 

IV Łubowo 57,32 

V m. Gniezno 57,31 

VI Czerniejewo 55,33 

VII Kiszkowo 54,68 

VIII Trzemeszno 52,25 

IX Kłecko 48,28 

X Niechanowo 48,23 
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Język polski - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Mieleszyn 65,31 

II m. Gniezno 60,53 

III Łubowo 59,54 

IV Witkowo 57,85 

V Kiszkowo 56,89 

VI Trzemeszno 55,98 

VII Czerniejewo 55,49 

VIII Gm. Gniezno 54,86 

IX Niechanowo 48,51 

X Kłecko 44,67 
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Przedmioty przyrodnicze - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Łubowo 50,37 

II Witkowo 50,08 

III Gm. Gniezno 49,12 

IV Mieleszyn 46,83 

V Czerniejewo 45,49 

VI m. Gniezno 45,29 

VII Trzemeszno 44,95 

VIII Kiszkowo 43,55 

IX Niechanowo 39,60 

X Kłecko 35,71 
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Matematyka - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Łubowo 42,27 

II Kiszkowo 40,31 

III Trzemeszno 39,81 

IV Mieleszyn 39,57 

V m. Gniezno 38,68 

VI Witkowo 37,94 

VII Czerniejewo 37,28 

VIII gm. Gniezno 34,33 

IX Niechanowo 29,10 

X Kłecko 28,61 
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Język angielski  ( poziom podstawowy ) - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I m. Gniezno 67,65 

II Mieleszyn 63,94 

III Łubowo 63,87 

IV Czerniejewo 62,86 

V Witkowo 62,32 

VI Trzemeszno 61,03 

VII gm. Gniezno 58,33 

VIII Kiszkowo 53,60 

IX Niechanowo 46,46 

X Kłecko 43,82 
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Język angielski ( poziom rozszerzony ) - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I m. Gniezno 49,97 

II Czerniejewo 46,50 

III Witkowo 46,42 

IV Łubowo 44,70 

V Trzemeszno 43,65 

VI Mieleszyn 43,38 

VII gm. Gniezno 41,71 

VIII Kiszkowo 34,37 

IX Niechanowo 28,62 

X Kłecko 25,95 
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Język niemiecki - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu (dotyczy 7 gmin) 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Łubowo 71,00 

II gm.Gniezno 50,17 

III Mieleszyn / Witkowo 48,00 

IV Trzemeszno 46,75 

V m. Gniezno 43,77 

VI Czerniejewo 36,64 

 

KLASY ÓSME 
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Język polski - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Łubowo 59,75 

II m. Gniezno 59,73 

III Mieleszyn 59,58 

IV gm. Gniezno 57,30 

V Witkowo 55,63 

VI Kiszkowo 55,47 

VII Trzemeszno 54,35 

VIII Czerniejewo 54,08 

IX Kłecko 47,05 

X Niechanowo 45,26 
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Matematyka -  Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I Gm. Gniezno 44,50 

II Łubowo 42,59 

III m. Gniezno 40,92 

IV Czerniejewo 38,54 

V Witkowo 37,68 

VI Kiszkowo 36,69 

VII Mieleszyn 35,58 

VIII Trzemeszno 35,10 

IX Kłecko 31,00 

X Niechanowo 29,03 
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Język angielski - Gmina Czerniejewo na tle innych gmin powiatu 

miejsce gmina średni wynik ( % ) 

I m. Gniezno 59,97 

II gm. Gniezno 53,83 

III Witkowo 51,12 

IV Mieleszyn 48,33 

V Łubowo 48,30 

VI Trzemeszno 46,01 

VII Czerniejewo 43,34 

VIII Kiszkowo 40,35 

IX Kłecko 37,73 

X Niechanowo 37,23 

 

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 2019 r. przyznano: 

 

• stypendia naukowe - 34 uczniom 

• stypendium naukowe i artystyczne - 6 uczniom 

• stypendium naukowe i sportowe - 0 

• stypendium artystyczne – 3  uczniom 

W budżecie Gminy na 2019 r. na w/w cel zabezpieczono kwotę 29.100,00 zł. Wydatkowane  środki 

w wysokości  28.490,00 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.  
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Młodzież niekontynuująca nauki/ dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników  

 

W 2019 r. nie odnotowano przypadków niespełniania obowiązku nauki przez młodzież Gminy 

Czerniejewo. 

 

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 2019 r. w Gminie Czerniejewo wydano 15 decyzji dotyczących w/w.  

 

 

Zatrudnienie nauczycieli (stan na 30 września 2019 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 4 5 1 1 9 2 

kontraktowy 6 6 1 1 12 2 

mianowany 11 10 0 2 21 2 

dyplomowany 47 1 1 2 48 3 

Razem 68 22 3 6 90 9 
 

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

Stopień 

awansu 

Pełen wymiar Niepełny 

wymiar 

stażysta 2 1 

kontraktowy 3 0 

mianowany 7 0 

dyplomowany 23 0 
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Szkoła Podstawowa w Żydowie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny 

wymiar 

stażysta 2 0 

kontraktowy 3 1 

mianowany 4 0 

dyplomowany 24 1 

 

Przedszkole „Wróbelek  Elemelek” w Czerniejewie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny 

wymiar 

stażysta 2 0 

kontraktowy 4 0 

mianowany 4 1 

dyplomowany 1 2 

                                            

Przedszkole „Leśna Polana” w Żydowie 

Stopień awansu Pełen wymiar Niepełny 

wymiar 

stażysta 3 1 

kontraktowy 2 1 

mianowany 6 1 

dyplomowany 0 0 

 

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 ) 
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Dowozy uczniów  

 

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

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ) 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: 3 

 

Liczba uczniów z niepełnosprawnościami (stan na 31.12.2019 r.) objętych dowozem 

zorganizowanym przez gminę:  11 

 

Liczba uczniów objętych dowozem do szkół na terenie gminy Czerniejewo: 

 

• Szkoła Podstawowa w Czerniejewie: 112 

• Szkoła Podstawowa w Żydowie: 143 

• Przedszkole w Czerniejewie: 17 

• Przedszkole w Żydowie: 15 

 

Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły, przedszkola: 

 

Placówki w Czerniejewie – max. 30 min, 

Placówki w Żydowie – max. 10 min. 

 

Realizowane projekty  

 

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 – do 30 czerwca 2019 r. 
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Zajęcia sportowe Szkółki Kolarskiej (dla zainteresowanych uczniów klasy IV-VIII) – zajęcia 

realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa przy współfinansowaniu Gminy 

Czerniejewo. 

 

10. Kultura/sport 

 

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 31.12.2019 r. w Bibliotece Publicznej w Czerniejewie zatrudnionych było: 

 

Stanowisko Etat 

Dyrektor 1 

Starszy bibliotekarz 1 

Bibliotekarz 1 

Główny Księgowy 1/8 

Pracownik gospodarczy 1/4 

 

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

 

 

            

 

 

        

 

Stanowisko Etat 

Zastępca dyrektora 1 

Bibliotekarz 1 

Pracownik gospodarczy 1/4 



str. 43 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie w  liczbach: 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 

Czerniejewo Liczba 

uczestników 

Żydowo Liczba 

uczestników 

Zajęcia edukacyjno-literackie dla 

przedszkolaków odbywające się w bibliotece 

52 1007   

Zajęcia edukacyjno-literackie dla  

przedszkolaków odbywające się w 

przedszkolu, w tym  czytanie bajek przez 

seniorów  

8 168 12 261 

Zajęcia edukacyjno-literackie oraz warsztaty 

dla uczniów szkoły podstawowej 

10 184 3 44 

Zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci               

w Klubie Malucha  "Miś Uszatek" 

  2 33 

Prelekcje i spotkania autorskie dla młodzieży 5 81   

Popołudniowe zajęcia piątkowe 6 65 8 125 

Dyskusyjny klub dla dorosłych 12 122 6 55 

Dyskusyjny klub dla młodzieży 8 34 7 40 

Dyskusyjny klub dla dzieci z klas IV-VI 6 23   

Ferie 5 38 5 75 

Wakacje 12 108 13 247 

Zajęcia manualne dla dorosłych   5 94 

Spotkania autorskie dla dzieci 12 388 2 90 

Spotkania autorskie i prelekcje dla dorosłych 6 140   

Gra miejska 3 77   

Wieczory i zajęcia historyczne  w Bibliotece 10 139   

Przedstawienia teatralne   2 165 

Escape Room 

 

4 8   

Konkursy 5 150   

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” 

realizowany przez Fundację Partycypacji 

Społecznej w Filii w Żydowie 

  19 194 

Wystawy    13  

Wycieczki 12 254   

Szkolenia 3 25   

Gry planszowe 11 92   

Warsztaty kulinarne dla dorosłych 3 49   

Narodowe Czytanie 1 35   

Koncerty  3 54   

70-lecie Biblioteki 1 120   

Noc w Przedszkolu 2 78   

Razem 200 3439 97 1423 



str. 44 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

 

Dotacja Gminy Czerniejewo dla Biblioteki Publicznej w 2019 r. wynosiła 380.000,00 zł                       

(2018 r. wynosiła - 330.000,00 zł). 

Ze sprzedaży książki „Dzieje Żydowa i okolic” Mariusza Borowiaka - wpłynęło 22.196,41 zł 

Środki zewnętrzne - projekty: 47.738,00 zł ( z MKiDN, BN oraz darowizny) 

 

W 2019 r. odnotowano: 

 

12 675 – wypożyczeni w Bibliotece Publicznej w Czerniejewie  

  7 857 – wypożyczeni w Żydowie 

 

     441 – czytelników w Czerniejewie 

     298 – czytelników w Żydowie 

 

W tym samym roku zakupione zostały nowości wydawnicze w ilości:  

 

• Czerniejewo – 755 egz. (dodatkowo księgozbiór wzbogacił się o kolejne 89 egz.                      

od darczyńców) 

• Żydowo - 464 egz. (oraz 23 egz. od darczyńców) 

 

 

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie  

 

W 2019 roku zorganizowano 10 wydarzeń o charakterze kulturalnym: 

• Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc, 

• Dzień Kobiet, 

• Gminne malowanie jajek wielkanocnych, 

• Pochód z niedźwiedziem, 

• Dni Czerniejewa, 

• Dożynki Gminno – Parafialne, 

• Otwarcie Hali Widowiskowo - Sportowej, 

• Gminne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

• Gminne obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości, 

• Mikołajki 

 

Wydatki na organizację w/w wydarzeń kulturalnych: 213.224,46 zł  (budżet Gminy: 179.052,96 zł; 

wpływy od sponsorów:  34.171,50 zł). 

Z w/w kwoty zakupiono również paczki na Dzień Dziecka . 
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11. Polityka społeczna 

 

10 952 639,46 zł

1 253 741,10

Budżet M-GOPS w 2019 r.

dotacje

środki gminy

 
 

 

9 015 130,42 zł

1 168 564,99

Budżet M-GOPS w 2018 r.

dotacje

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

na 31.12.2019 r.: 

Stanowisko Etat 

kierownik 1 

pracownik socjalny 2 

asystent rodziny 1 

pracownicy administracyjni 4 

pracownik gospodarczy 1 

wychowawca 1 

koordynator w Klubie „Senior +” 0,5 

opiekunka 1 

 

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej  

 

Rodzaj zasiłku Liczba osób 

korzystających 

2018 r. 

Liczba osób 

korzystających 

2019 r. 

Wysokość 

dotacji 

2018 r. 

Wysokość 

dotacji 

2019 r. 

    Wysokość 

środków 

własnych 

2018 r. 

   Wysokość 

środków 

własnych 

2019 r. 

Zasiłek okresowy 65 56 98.228,17 98.835 0 0 

Zasiłek celowy 110 90 0 0 133.115,00 124.560 

Zasiłek stały 31 37 141.655,38 136.954 35.413,85 34.238 

Dodatki 

mieszkaniowe 

86 74 0 0 102.484,90 100.209 

Dodatki energetyczne 10 10 667,41 850 0 0 

Usługi opiekuńcze 5 10 0 15.448 35.492,66 46.720 

                  SUO 

(specjalityczne usługi 

opiekuńcze) 

7 10 49.400,28 90.730 0 0 

Dożywianie dzieci 116 90 32.400,00 22.027 23.236,00 17.935 

Dożywianie 

dorosłych 

7 10 6.620,00 10.073 2.778,00 4.438 

Składki na ubezp. 

zdrowotne 

33 32 11.062,38 11.256 2.765,60 2.814 
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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 

Wydatki 

narastająco 

od początku 

roku w zł 

Liczba 

świadczeń 

narastająco              

od początku 

roku 

od stycznia do 

grudnia 2018 

od stycznia               

do grudnia 

2018 

od stycznia  

do grudnia 

2019 

od stycznia               

do grudnia 

2019 

1. 
Zasiłki rodzinne, z tego 

na dziecko w wieku: 
684.188,12 5968 633.950,97 5531 

1.1 
do ukończenia 5. roku 

życia 
135.635,83 1472 133.933,39 1431 

1.2 

powyżej 5. roku życia 

do ukończenia 18. roku 

życia 

493.209,24 4067 446.084,02 3695 

1.3 

powyżej 18. roku życia 

do ukończenia 21. roku 

życia 

53.723,05 417 53.663,56 403 

1.4 

powyżej 21. roku życia 

do ukończenia 24. roku 

życia 

1.620,00 12 270 2 

2. 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych, z tego z 

tytułu: 

317.357,14 2852 305.304,91 2430 

2.1. urodzenia dziecka 29.000,00 29 22.127,52 24 

2.2. 

opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania   

z urlopu 

wychowawczego 

55.155,34 149 60.088 152 

2.3. 

samotnego 

wychowywania 

dziecka, z tego 

wypłacone na 

podstawie: 

30.356,86 154 27.931,38 146 

2.3.1. 
art. 11a ust. 1 pkt 1 

ustawy1) 26.110,86 132 22.527,38 118 

2.3.2. 
art. 11a ust. 1 pkt 2 

ustawy1) 
4246 22 5.404 28 

2.3.3. 
art. 11a ust. 1 pkt 3 

ustawy1) 
  0 0 

2.3.4. art. 11a ust. 2 ustawy1)   0 0 
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2.4 

kształcenia                       

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego,         

z tego w wieku: 

46.707,09 437 37.576,89 354 

2.4.1. do 5. roku życia 5.670,00 63 4.410 49 

2.4.2. powyżej 5. roku życia 41.037,09 374 33.166,89 305 

2.5. 
rozpoczęcia roku 

szkolnego 
33.898,33 346 31.200 312 

2.6. 

podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem 

zamieszkania, z tego    

w związku z: 

40.294,88 619 47.130,28 704 

2.6.1. 

zamieszkaniem                           

w miejscowości, 

w której znajduje się 

szkoła 

  0 0 

2.6.2. 

dojazdem do 

miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

40.294,88 619 47.130,28 704 

2.7. 

wychowywania 

dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

81.944,64 886 78.097,20 834 

3. 

Zasiłki rodzinne                            

z dodatkami                                

(wiersz 1 + wiersz 2) 

1.001.545,26 8588 939.255,88 8286 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 356.107 2.255 400.503 2117 

5. 
Świadczenia 

pielęgnacyjne 
623.554 429 623.702 394 

6. 
Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
48.733 92 76.091 124 

7. Jednorazowa 

zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka 

81.000,00 81 71000 71 

8. Świadczenie 

rodzicielskie 
244.196 266 296.141 317 

9 Za życiem 4.000,00 1 4.000 1 
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Wydatki na fundusz alimentacyjny finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa               

oraz liczba świadczeń 

 

 

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 w 2019 r. odnotowano 36 osób długotrwale korzystających                     

ze świadczeń (w roku 2018 r. – 39) 

Są to osoby, które pobierają zasiłki celowe, celowe-specjalne, okresowe, przebywające                      

w schronisku lub  DPS. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Wydatki 

narastająco od 

początku roku w zł 

Liczba 

świadczeń 

narastająco             

od początku 

roku 

Wydatki 

narastająco od 

początku roku 

w zł 

Liczba 

świadczeń 

narastająco             

od początku 

roku 

od stycznia                 

do grudnia 2018 

od stycznia                  

do grudnia 

2018 

od stycznia          

do grudnia 

2019 

od stycznia                  

do grudnia 

2019 

Fundusz alimentacyjny 229.280,00 592 173.010,00 438 

Wyszczególnienie 

Wydatki 

narastająco                  

od początku roku  

w zł 

Liczba 

świadczeń 

narastająco                

od początku 

roku 

Wydatki 

narastająco                  

od początku roku           

w zł 

Liczba świadczeń 

narastająco                    

od początku roku 

od stycznia do 

grudnia 2018 

od stycznia do 

grudnia 2018 

od stycznia                       

do grudnia 2019 

od stycznia                       

do grudnia 2019 

Świadczenie 

wychowawcze 
5.344.630,00 10.716 7.231.685,56 14.328 

Wyszczególnieni

e 

Wydatki 

narastająco                         

od początku 

roku  w zł 

Liczba 

świadczeń 

narastająco              

od początku 

roku 

Wydatki 

narastająco od 

początku roku                  

w zł 

Liczba świadczeń 

narastająco              

od początku roku 

od stycznia                       

do grudnia 2018 

od stycznia                 

do grudnia 2018 

od stycznia do 

grudnia 2019 

od stycznia                 

do grudnia 2019 

Dobry Start 294.600,00 982 321.780,00 1038 
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Główne przyczyny udzielania świadczeń  

 

 

 
 

 

Mieszkańcy Gminy Czerniejewo w domach pomocy społecznej oraz schroniskach                               

dla bezdomny 

 

DPS Schroniska dla osób bezdomnych 

 2018 r. 2019 r.  2018 r. 2019 r. 

liczba  osób 9 10 liczba osób 9 11 

poniesione 

koszty 

296.792,00 295.960 poniesione 

koszty 

57.791,00 58.568 

 

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem 

 

 
 

Stopa bezrobocia  

 

Stopa bezrobocia dla Powiatu Gnieźnieńskiego to 3,5% (w 2018 r. - 4,7%) 

Stopa bezrobocia dla Gminy Czerniejewo to 1,4 % (w 2018 r. – 0,99 %) 
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Gmina Czerniejewo 

 2018 r. 2019 r. 

l . bezrobotnych ogółem 102 72 

kobiety 60 43 

mieszkańcy do 30 roku 

życia 

28 25 

w tym do 25 roku życia 17 8 

powyżej 50 roku życia 30 23 

długotrwale bezrobotni 39 19 

niepełnosprawni 4 5 

z prawem do zasiłku 26 20 

 

 

Projekt, którego inicjatorem był M-GOPS (2018-2019 r.) 

 

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

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” dofinansowanie z EFS. 

Wartość dofinansowania: 233.185,30 zł. 

 

Projekt w którym M-GOPS w Czerniejewie uczestniczył jako beneficjenta                                 

(2018 – 2019 r.) 

 

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

Edukacja Rozwój.  
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12. 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. 

 

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 

podobnie jak w roku 2018: 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 tym w ramach podpisanej umowy z Burmistrzem Miasta                 

i Gminy  Czerniejewo jako przedstawicielem organu prowadzącego dla zainteresowanych uczniów 

SP w Żydowie). 

W dniu 04 czerwca 2019 r. uruchomiony został prywatny gabinet stomatologiczny                                

w Czerniejewie. 

 

Programy zdrowotne 

 

            „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy 

Czerniejewo w wieku 50 lat i starszych” – uprawnionych do udziału w programie było 2 512 osób, 

skorzystało ze szczepień 141 osób tj. 5,61 %, cena szczepionki 46 zł/ os.                                               

(46 zł x 141 osób = 6.486,00 zł). 

 

          „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV  dziewcząt 12 i 13 letnich 

zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo” – program nie został zrealizowany ponieważ nie 

zgłosił się żaden podmiot do realizacji szczepień. 

 

Inne działania profilaktyczne w Gminie Czerniejewo podjęte w 2019 r.: 

 

• Mammografia – dla kobiet w wieku 50-69 lat (bezpłatnie) 

• Badania profilaktyczne jelita grubego – dla mieszkańców w wieku 50-67 lat (bezpłatnie) 

• Badania profilaktyczne układu oddechowego – RTG, spirometria – dla mieszkańców w wieku 

18-80 lat (bezpłatnie) 

• Badania rodzinne dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców: morfologia, OB, 

cholesterol, cukier, markery nowotworowe (badania finansowane z budżetu gminy 16.805,02 

zł) 

• Badania krwi w kierunku HCV (bezpłatnie) 

• Zbiórka krwi  
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

W 2019 r. członkowie GKRPA w związku ze złożonymi wnioskami przeprowadzili rozmowy z:  

- 10 osobami uzależnionymi od alkoholu 

- 6 osobami będącymi członkami rodzin w/w 

 

GKRPA wystosowała do sądu 2 wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. 

( 3 osoby zgodziły się na dobrowaloną terapię z wynikiem jej ukończenia) 

 

Do zadań GKRPA należy również wydawanie i odbieranie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

W 2019 r. wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

 

1) poza miejscem sprzedaży 

wg zawartości alkoholu: 

- do 4,5% (oraz piwo) – 1 

- od 4,5% do 18% ( z wyjątkiem piwa) – 1 

- powyżej 18% - 1 

 

2) w miejscu sprzedaży  

wg zawartości alkoholu: 

- do 4,5% (oraz piwo) – 1 

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

- powyżej 18% - brak zezwoleń 
 

Ogółem wydano 4 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  
 

Wydano również 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2019 r. wydano 3 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) 

• 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) 

• 1 przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć 

 

W 2019 r. GKRPA przeprowadziła 0 kontroli prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych. 
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Zbiorcze zestawienie czynności wykonywanych przez specjalistów terapii uzależnień                     

w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin * 

Wyszczególnienie rok 2018 rok 2019 

Wszyscy klienci 61 66 

Osoby z problemem 

alkoholowym: 

Osoby uzależnione 

Osoby współuzależnione 

16 16 

45 42 

12 16 

Osoby z problemem 

narkotykowym: 

Uzależnione od 

narkotyków 

Eksperymentujące                             

z narkotykami 

4 6 

 

4 

4 

0 2 

Ofiary przemocy 2 5 

Sprawcy przemocy 1 0 

*W przypadku zgłaszających się pacjentów, ofiary przemocy (głownie psychicznej) oraz sprawcy 

przemocy należą też do grupy osób uzależnionych lub współuzależnionych. Zestawienie zawiera 

liczbę klientów a nie wizyty ponieważ niektóre osoby zgłaszały się kilkakrotnie.  

 

 

13. Polityka mieszkaniowa  

 

Mieszkania komunalne i socjalne   

 

           W 2019 roku gmina Czerniejewo posiadała łącznie 80 mieszkania komunalne oraz 6 mieszkań 

socjalnych. 

W 2019 roku gmina była: 

-  współwłaścicielem we Wspólnotach Mieszkaniowych - 53 mieszkań, 

- właścicielem w budynkach gminnych – 13 mieszkań, 

- w 2 budynkach (samoistne posiadanie) – 14 mieszkań, 

- w budynku (najem) – 0 mieszkań.                                                                                                                          

W 2019 roku Gmina Czerniejewo dokonała zwrotu  mieszkania na ul. Krótkiej 1/1 - Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Wspólnota” w Śremie. 
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W 2019 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym było 7 lokali – pustostanów, tj. 8,75 %: 

• Czerniejewo, ul. 1 Maja 9 m.1 

• Czerniejewo, ul. Pałacowa 25 m.4 

• Czerniejewo, ul. Pałacowa 25 m.6 

• Czerniejewo, Plac Wiosny Ludów 13 m.4 

• Czerniejewo, os. Działkowe 2 m.2 

• Nidom 13 m.1 

• Nidom 13 m.2 

 

     W 2019 r. złożono 11 wniosków o przydział mieszkania komunalnego z mieszkaniowego zasobu 

gminy (w przypadku 7 wniosków – nastąpiła odmowa przyznania lokalu w związku niespełnianiem 

kryteriów, 1 osoba zmarła w trakcie rozpatrywania wniosku, 1 osoba nie przyjęła lokalu, 1 osoba 

wycofała wniosek).  Zawarto 1 umowę najmu na lokal komunalny.   

 

O mieszkania  z najmem socjalnym ubiegały się 3 osoby ( 2 mieszkańcom przedłużono umowy                   

na najmem socjalny lokalu, 1 wniosek bez rozpatrzenia ze względu na niekompletność 

dokumentacji). 

 

W 2019 roku wyremontowano 1 mieszkanie komunalne (ul. 1 Maja 9, po pożarze kamienicy                

25 stycznia 2019 r.) . 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 

       Uchwałą Nr VIII/70/19 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 maja 2019 roku przyjęto 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerniejewo  na lata 2019-

2023, który określał zasady gospodarowania i zarządzania w/w zasobem oraz zasady polityki 

czynszowej. 

      Zarządzeniem Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 4 września 2019 roku 

uregulowane zostały stawki czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Czerniejewo. 

Polityka czynszowa: 

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo  wynosi 4,60 zł/m2. 

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% 
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(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 2,30 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu bez względu  

na położenie i wyposażenie techniczne lokalu.  

 

Stan zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł  

75.459,17 zł (31.12.2018 r. - 73.380,30 zł).  

W celu zmniejszenia zadłużenia prowadzone są działania windykacyjne (postępowania 

sądowe, egzekucje komornicze), część zaległości objęta jest ugodami w sprawie rozłożenia                                                             

na raty. Istnieje również możliwość odpracowania zadłużenia.                                                                     

W 2019 r. odpracowano 955,50 zł (w 2018 r. - 2.978,50 zł). 

 

 

14. Transport/drogi 

 

         W 2019 roku Gmina Czerniejewo podjęła decyzję o tzw. „otwarciu” przewozów szkolnych.              

W ten sposób zwiększyła się dostępność poszczególnych miejscowości do zbiorowego transportu 

publicznego. Przewozy szkolne otwarte zostały na liniach: 

- Graby - Czerniejewo – Pakszyn – Kąpiel – Czerniejewo;  

- Pawłowo  – Goranin  – Czerniejewo – Głożyna – Lipki I – Lipki II – Rakowo;  

- Żydowo – Kosowo – Szczytniki Czerniejewskie  – Żydowo ;  

- Czerniejewo – Nidom – Goraniec – Kosmowo – Gębarzewo – Gębarzewko – Żydowo                                                 

i  dalej kurs odbywa się do Gniezna.  

Ponadto nadal obsługiwana jest linia Czerniejewo – Gniezno p. Pawłowo.  

W ten sposób prawie wszystkie miejscowości na terenie gminy Czerniejewo połączone zostały siatką 

komunikacyjną. 

        Liczba pociągów pasażerskich zatrzymujących się na stacjach w gminie  (Gębarzewo, Żydowo, 

Czerniejewo – zlokalizowana w Szczytnikach Czerniejewskich) na trasie:  

- Gniezno – Września -  Jarocin - 7  

- Jarocin - Gniezno - Września  - 7 
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Drogi 
 

         Długość dróg rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych na terenie Gminy                   

– 11,8 km. 

Liczba i pojemność parkingów typu „Parkuj i jedź” 2 szt, ilość miejsc postojowych – 43 szt. 
 

Długość dróg gminnych: 

- publicznych  - 78, 278  km, 60% o nawierzchni asfaltowej, pozostałe drogi gruntowe  

Drogi gminne publiczne stan na 31.12.2019 r. 

Lp. Nr 

drogi 

Przebieg drogi Długość (km) Wartość (zł) 

1. 286001P Granica gminy – Gębarzewo – droga gminna 

286018P 

1,42 219.866,63 

2. 286002P Pawłowo - Pawłowo 0,356 176.836,84 

3. 286003P Pawłowo – Pawłowo Kolonia 1,014 62.623,59 

4. 286004P Pawłowo – droga powiatowa 2152P 1,19 13.035,00 

5. 286005P Pawłowo – Nidom 2,541 35.025,00 

6. 286006P Gębarzewo – dr. gminna 286018P  0,90 10.800,00 

7. 286007P Gębarzewo – Goraniec – Golimowo – Pakszyn 5,615 713.044,23 

8. 286008P Żydowo – Kosowo 3,111 1.040.477,00 

 69.948,23 

9. 286009P Pawłowo – Goraniec 3,245 72.288,49 

10. 286010P Goranin – Czerniejewo 2,190 120.252,00 

11. 286011P Lipki – Rakowo 1,187 145.110,00 

12. 286012P Kąpiel – Strzyżewo 3,346 174.420,58 

13. 286013P Pakszyn – Pakszyn 0,90 101.352,60 

14. 286014P Szczytniki Czerniejewskie – Pakszynek 1,596 39.000,00 

15. 286015P Szczytniki Czerniejewskie – Czeluścin 1,470 183.433,50 

16. 286016P Pawłowo – granica gminy 0,70 20.400,00 

17. 286017P Gębarzewo – Gębarzewo 2,184 164.899,97 

18. 286018P Pawłowo – Gębarzewo – Żydowo 5,216 562.366,67 

799.870,49 

19. 286019P Pawłowo – Pawłowo 0,521 16.919,20 

20. 286020P od dr. gminnej 286005P – do dr. Gminnej 

286009P 

0,600 11.400,00 

21. 286021P od dr. Gminnej 286009P – Kosmowo – do dr. 

Powiatowej 2160P 

2,91 67.575,00 

22. 286022P Nidom – Goraniec 1,148 16.356,00 

23. 286023P  Żydowo – do dr. krajowej nr 15 1,634 5.757,40 

24. 286024P Żydowo – Jelitowo 1,34 117.478,18 

25. 286025P Żydowo – Potrzymowo 0,795 75.571,50 

26. 286026P Goraniec od dr. powiatowej 2160P – Goraniec 1,176 137.042,40 

  93.823,12 
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27. 286027P Goraniec – Goraniec 0,294 40.131,00 

28. 286028P Nidom – Golimowo – Szczytniki 

Czerniejewskie 

4,282 50.497,40 

20.497,40 

29. 286029P Kąpiel do drogi gminnej 286028P 1,35 46.200,00 

30. 286030P Pakszyn – do dr. gminnej 286029 P 1,45 20.100,00 

31. 286031P Szczytniki Czerniejewskie – Kosowo do dr. 

krajowej nr 15 

2,497 214.879,32 

32. 286032P 

 

Graby – Czerniejewo 

 

3,293 290.162,05 

2.565,00 

99.041,51 

394.077,74 

33. 286033P Pakszyn od dr.286012P – Pakszyn 0,637  33.205,59 

34. 286034P Granica gminy – Pakszyn 1,327 181.931,70 

35. 286035P Pakszynek – Pakszynek 1,817 129.412,50 

36. 286036P Szczytniki Czerniejewskie – od dr.286015P – 

Szczytniki Czern. 

0,503 50.249,70 

37. 300225P 

 

Gniezno – Gębarzewo – Goraniec 

 

4,671 66.202,65 

3.538,00  

13.200,00  

128.713,40 

38. 285022P Leśniewo – Pawłowo 2,327 103.984,71 

39. 321032P Granica gminy – Rakowo – Czerniejewo 5,525 238.410,00 

 RAZEM 78,278 7.393.973,29 

 

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

brukowej, z trylinki – 11,9 km – pozostałe gruntowe. 

Drogi   gminne   niepubliczne  stan na 31.12.2019 r.  

Lp. Przebieg drogi Długość ( km ) Wartość 

1 Czerniejewo, ul. 1 Maja 0,102 40.110,00 

2 Czerniejewo, ul. Krótka 0,1 14.550,00 

3 Czerniejewo, ul. Wąska 0,19 23.580,00 

4 Czerniejewo, ul. Plac Wiosny Ludów 0,389 55.295,80 

5 Czerniejewo, ul. Miechowa 0,096 12.000,00 

6 Czerniejewo, ul. Okrężna 0,243 57.090,00 

7 Czerniejewo, ul. Ogrodowa 0,065 14.130,00 

8 Czerniejewo, ul. Polna 0,362 138.180,00 

9 Czerniejewo, ul. Adama Mickiewicza 0,127 10.000,00 

131.813,12  

15.000,00 
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10 Czerniejewo, ul. Jana Kochanowskiego 0,054 12.551,02 

214.380,22 

11 Czerniejewo, ul. Henryka Sienkiewicza 0,156 10.398,00 

12 Czerniejewo, ul. Juliusza Słowackiego 0,368 52.533,21 

13 Czerniejewo, ul. Jana Brzechwy 0,128 4.074,00 

14 Czerniejewo, ul. Stefana Żeromskiego 0,185 83.460,00 

15 Czerniejewo, ul. Marii Konopnickiej 0,386 67.218,00 

16 Czerniejewo, ul. Elizy Orzeszkowej 0,437 74.142,00 

17 Czerniejewo, ul. Bolesława Prusa 0,17 7.794,00 

18 Czerniejewo, ul. 21 Stycznia 0,251 38.698,85  

7.649,59  

117.672,26 

32.616,49 

19 Czerniejewo, ul. Pałacowa 0,528 1.007.030,54 

20 Czerniejewo, Os. Młynarskie 0,149 2.700 

21 Czerniejewo, ul. Armii Poznań 2,1 44.268,01 

1.669.622,95 

22 Czerniejewo, ul. O. Kopczyńskiego 0,384 185.550,00  

62.284,00 

23 Czerniejewo, ul. Zaułek 0,064 18.060,00 

24 Czerniejewo, Os. Działkowe 0,186 12.000,00 

25 Czerniejewo, Os. Nadziei  0,46 21.504,00 

26 Czerniejewo, ul. Reymonta 0,127 1.890,00 

27 Czerniejewo, ul. Tuwima 0,124 3.870,00 

28 Czerniejewo, ul. Gospodarcza 0,742 1.852.706,11 

29 Żydowo, ul. Klonowa 0,282 95.302,35 

30 Żydowo, ul. Topolowa 0,09 30.415,65 

31 Żydowo, ul. Leszczynowa 0,245 8.340,00 

32 Żydowo, ul. Bukowa 0,202 6.177,00 

33. Żydowo, ul. Czereśniowa 0,1 2.307,00 

34 Żydowo, ul. Akacjowa  0,245 6.666,00 

35 Żydowo, ul. Leśna 0,175 5.415,00 

36 Żydowo, ul. Parkowa 0,358 14.912,00 

37 Żydowo, ul. Jaśminowa 0,137 3.111,00 
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38 Żydowo, ul. Jodłowa 0,151 4.446,00 

39 Żydowo, ul. Orzechowa 0,039 1.035,00 

40 Żydowo, ul. Różana 0,359 9.972,00  

204.007,65 

41 Żydowo, ul. Magnolii 0,132 37.061,00 

42 Żydowo, ul. Grabowa 0,049 1.278,00 

43 Żydowo, ul. Adama Mickiewicza 0,428 66.402,00 

44 Żydowo, ul. Henryka Sienkiewicza 0,216 35.466,00  

45 Żydowo, ul. Bolesława Prusa 0,207 34.119,00 

345.507,16 

46 Żydowo, ul. Stefana Żeromskiego 0,256 42.147,00  

185.207,66 

275,975,97 

47 Żydowo, ul. Juliusza Słowackiego 0,277 45.711,00 

48 Żydowo, ul. Jana Kochanowskiego 0,196 35.937,00  

141.799,17 

49 Żydowo, ul. Słoneczna 0,391 29.740,39 

50 Żydowo, ul. Lipowa 0,316 5.613,00 

51 Żydowo, ul. Cisowa 0,038 876,00 

52 Żydowo, ul. Krótka 0,115 3.543,00 

53 Żydowo, ul. Piekarska 0,065 1.800,00 

54 Żydowo, ul. Pl. Obrońców Żydowa 0,26 59.820,00 

301.951,25 

76.572,73 

385.006,63 

55 Żydowo, ul. Wodna 0,3 33.000,00 

56 Żydowo, ul. Kwiatowa 0,328 4.200,00 

57 Żydowo, ul. Ogrodowa 0,502 4.500,00 

58 Żydowo, ul. Zielona 0,254 6.984,00 

59 Żydowo, ul. Tulipanowa 0,1 28.818,90 

60 Pawłowo, dz. nr 76,78,241 0,111 173.431,27 

 Razem: 15,486 8.870.996,56 
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W 2019 r. przeprowadzono następujące inwestycje na drogach gminnych: 

 

• przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pawłowo – 173 431, 27 zł 

• budowa zatoki mijankowej w Szczytnikach Czerniejewskich – 15 000,00 zł (środki                   

z Funduszu Sołeckiego) 

• modernizacja ulic i chodników – oś. Pisarzy w Żydowie – 15 000,00 zł (środki                          

z Funduszu Sołeckiego) 

• przebudowa chodników ul. Żeromskiego w Żydowie – 260 975,97 zł 

• przebudowa drogi w Gorańcu 93 823,12 zł (w tym 5 000,00 zł środki z Funduszu Sołeckiego) 

Zestawienie spraw związanych z pasem drogowym dróg gminnych w 2019 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. 
4 

4 Sprawy pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego  
0 

5 Sprawy przekazane do właściwego organu zgodnie 

z Kodeksem postępowania administracyjnego 
0 

                                                                          Razem:                          97 

 

Przez Gminę Czerniejewo przebiegają również poniższe drogi powiatowe 

 

Lp.  Nr drogi Nazwa drogi  

Długość 

drogi              

(w km) 

Rodzaj nawierzchni 

1.  2483P 

Czerniejewo - Wierzyce - 

Pobiedziska 6,106  asfaltowa 

2. 2152P Czerniejewo - Pawłowo - Gniezno 8,685   asfaltowa 

3. 2153P Nekla - Czerniejewo 4,617  asfaltowa  

4. 2159P Września - Czerniejewo 1,558  asfaltowa  

5. 2160P 

Czerniejewo - Żydowo - 

Niechanowo 8,766  asfaltowa  

6. 2211P Pawłowo – Łubowo  1,197   asfaltowa 

7. 2157P Nidom - Goranin - Łubowo 5,229  asfaltowa/gruntowa  

8. 2158P 

Witkowo - Szczytniki 

Czerniejewskie - Czerniejewo 6,995   asfaltowa 

9. 2221P 

Szczytniki Czerniejewskie - 

Czeluścin 3,37  asfaltowa  

10. 2220P Pakszyn - Marzenin  2,879  asfaltowa/gruntowa  

11. 2936P Graby - Nekielka 5,333 

            

asfaltowa/gruntowa  

  Razem 54,735  
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15. Inwestycje/zamówienia publiczne 

 

Inwestycje 2019 r. 

 

Lp. Przedmiot umowy Wartość umowy-brutto 

1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych 66.621,18 

2. Równanie dróg gminnych              52.545,60 

3. Budowa placów zabaw w Czerniejewie 

Zamówienie realizowane w dwóch zadaniach: 

Zadanie 1 – Organizacja placu zabaw przy Klubie Dziecięcym                           

w Czerniejewie 

Zadanie 2 – Organizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Czerniejewie 

 

 

Zadanie 1: 50.498,88 

 

Zadanie 2: 50.541,93 

4. Naprawa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Polna w Czerniejewie 17.220,00 

5. Przebudowa dróg wewnętrznych  

- ulica Żeromskiego na Osiedlu Pisarzy w Żydowie 

270.475,97 

6. Dostawa i montaż urządzeń i środków higieny w pomieszczeniach hali 

widowiskowo-sportowej w Czerniejewie 

37.461,00 

7. Dostawa i montaż nagłośnienia w pomieszczeniach hali widowiskowo-

sportowej w Czerniejewie 

65.921,30 

8. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pawłowo i Goraniec” 

Zamówienie realizowane jest w dwóch zadaniach: 

Zadanie 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pawłowo 

Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goraniec 

 

 

Zadanie 1:  170.868,25 

Zadanie 2:    92.436,57 

9. Dostawa i montaż elementów wyposażenia siłowni - hala widowiskowo-

sportowa w Czerniejewie 

149.729,80 

10. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  

z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Żydowie 

779.820,00 

11. Dostawa krzeseł, łączników oraz wózka do przewozu krzeseł – hala 

widowiskowo-sportowa w Czerniejewie 

25.373,40 

12. Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zaplecza 

komunalnego 

17.466,00 

13. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

Gminy Czerniejewo 

572.058,70 

14. Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w miejscowości 

Czerniejewo 

178.493,74 

15. Dostawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo 

193.725,00 

16. Montaż oraz wykonanie piłkochwytów, montaż oraz wykonanie 

ogrodzenia z furtką, montaż systemu nawadniania – stadion sportowy              

w Czerniejewie 

38.130,00 

17. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach szkoleń podnoszących 

kompetencje cyfrowe uczestników projektu: 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa:  

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 

47.999,52 

18. Roboty ziemne i montażowe instalacji gazowej oraz kotła gazowego, 

budowa instalacji c.o. – świetlica wiejska w Pawłowie 

33.215,00 

19. Zakup grzejników, urządzenia grzewczego, wymiana instalacji 

elektrycznej, wod-kan, wyposażenie (biały montaż) – łazienka OSP 

Czerniejewo 

12.484,50    

20. Wykonanie mijanki z kruszywa przy drodze gminnej w Szczytnikach 

Czerniejewskich  

15.000,00 
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Rejestr przeprowadzonych zamówień w trybie przetargu nieograniczonego w 2019 r. 

Lp. Przedmiot umowy Wartość umowy-

brutto 

Tryb postępowania 

1. Budowa placów zabaw w Czerniejewie 

Zamówienie realizowane w dwóch 

zadaniach: 

Zadanie 1 – Organizacja placu zabaw 

przy Klubie Dziecięcym w 

Czerniejewie 

Zadanie 2 – Organizacja placu zabaw 

przy Przedszkolu w Czerniejewie 

 

 

 

Zadanie 1: 50.498,88 

 

Zadanie 2: 50.541,93 

Przetarg 

nieograniczony 

2. Przebudowa dróg wewnętrznych 

- ulica Żeromskiego na Osiedlu Pisarzy               

w Żydowie 

270.475,97 Przetarg 

nieograniczony 

3. „Przebudowa dróg gminnych  

w miejscowości Pawłowo i Goraniec” 

Zamówienie realizowane jest w dwóch 

zadaniach: 

Zadanie 1 – Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowości Pawłowo 

Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Goraniec 

 

 

 

 

Zadanie1:170.868,25 

 

Zadanie 2: 92.436,57 

Przetarg 

nieograniczony 

4. Dostawa fabrycznie nowego średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego  

z napędem 4×4 kategorii 2 

(uterenowiony) dla OSP w Żydowie 

779.820,00 Przetarg 

nieograniczony 

5. Utworzenie ścieżki edukacyjno-

przyrodniczej w miejscowości 

Czerniejewo 

unieważniony Przetarg 

nieograniczony 

6. Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

Gminy Czerniejewo 

572.058,70 Przetarg 

nieograniczony 

7. Utworzenie ścieżki edukacyjno-

przyrodniczej w miejscowości 

Czerniejewo 

178.493,74 Przetarg 

nieograniczony 

8. „Zapewnienie dzieciom i uczniom z 

terenu gminy Czerniejewo, przejazdu 

do placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2019/2020 poprzez zakup 

biletów miesięcznych oraz wykonanie 

usługi przewozowej dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Czerniejewo do szkół 

specjalnych.” 

 

 

Zadanie1: 

299.825,00 

 

Zadanie 2: 

111.720,00 

Przetarg 

nieograniczony 

9. Dostawa kontenerów i pojemników do 

Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla Gminy 

Czerniejewo 

 

193.725,00 Przetarg 

nieograniczony 
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10. Dostawa sprzętu komputerowego                 

w ramach szkoleń podnoszących 

kompetencje cyfrowe uczestników 

projektu: „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa:  

wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego” 

47.999,52 Przetarg 

nieograniczony 

11. Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności Gminy Czerniejewo 

Część 1: Ubezpieczenie mienia                                

i odpowiedzialności Zamawiającego 

Część 2: Ubezpieczenie pojazdów 

Zamawiającego 

 

 

Część 1: 148.683,00 

 

Część 2: 39.219,00 

Przetarg 

nieograniczony 

12. Odbiór i zagospodarowanie stałych 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Czerniejewo 

688.370,40 Przetarg 

nieograniczony 

 

16. Planowanie przestrzenne 

 

Informacja o postępowaniach z zakresu planowania przestrzennego 

 

Przedmiot postępowania 

Wszczęte 

postępowania 

w roku 2019 

r. 

Sprawa w toku 

Wydane 

decyzje 

w 2019 r. 

Wydane 

decyzje 

w 2019 r. 

(dot. wszczętych 

postępowań             

w 2018 r.) 

Decyzje o warunkach 

zabudowy 
54 13 41 7 

Decyzje o zmianie 

warunków zabudowy 
13 2 11 1 

Decyzje o umorzeniu 

postępowania o 

warunkach zabudowy i 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

3 - 3 - 

Decyzje o przeniesieniu 

decyzji o warunkach 

zabudowy 

6 - 6 - 

Decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

16 3 13 1 

Łącznie: 92 18 74 9 

 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2014-2019 wynosi 461, w tym: 

295 decyzji o warunkach zabudowy, 58 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

54 decyzje o zmianie decyzji o warunkach zabudowy, 32 decyzje o przeniesieniu decyzji 

o warunkach  zabudowy na inny podmiot, 22 decyzje odmowne. Powodem wydania decyzji 
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odmownych był brak spełnienia wszystkich przesłanek o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)                    

do wydania decyzji pozytywnych. 

Ilość wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie przesłanych pozwoleń                   

na budowę przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Wydział Architektury i Budownictwa 

w latach 2014-2019 

 

 
 

 

Sprzedaż nieruchomości w 2019 r. 

 

Rodzaj 

nieruchomości 
Lokalizacja 

Oznaczenie 

działki/lokalu 

Powierzchnia 

gruntu/lokalu 

(m2) 

Cena zbycia (zł) 

Gruntowa Czerniejewo 429/9 i 879/1 1182 62.988,30 

Gruntowa  Czerniejewo 747/9 1417 72.311,70 

Gruntowa Czerniejewo 747/14 1277 76.961,10 

Gruntowa Czerniejewo 747/10 1471 75.165,30 

Gruntowa Czerniejewo 988/14 528 31.057,50 

Gruntowa Czerniejewo 988/16 485 28.449,90 

Gruntowa Czerniejewo 988/17 491 28.831,20 

Gruntowa Czerniejewo 988/19 504 29.569,20 

Gruntowa Czerniejewo 988/20 510 29.950,50 

Gruntowa Czerniejewo 988/21 517 30.442,50 

Gruntowa Czerniejewo 988/22 797 61.327,80 

Gruntowa Żydowo 128/7 1257 122.372,70 

Lokalowa 
Czerniejewo, ul. Armii 

Poznań 37 
2 44,24 9.960,00 

Lokalowa 
Czerniejewo, ul. Armii 

Poznań 37 
3 50,60 11.010,00 

Lokalowa 
Czerniejewo, ul. Armii 

Poznań 37 
5 67,64 14.355,00 
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Lokalowa 
Czerniejewo, ul. Armii 

Poznań 37 
8 40,24 9.360,00 

Lokalowa 
Czerniejewo, ul. 

Miechowa 5 
6 73,51 16.660,00 

Lokalowa 
Żydowo, pl. 

Obrońców Żydowa 12 
3 17,04 19.170,00 

Lokalowa 
Żydowo, pl. 

Obrońców Żydowa 12 
1 111,09 13.260,00 

   Razem: 743.202,70 

 

 

Przetargi na zbycie nieruchomości w 2019 r. 

 

Rodzaj 

nieruchomości 
Liczba przetargów 

Zakończonych 

wynikiem 

pozytywnym 

Zakończonych 

wynikiem 

negatywnym 

gruntowe 45 10 35 

lokalowa 1 1 0 

Łącznie: 46 11 35 

 

 

Rokowania na zbycie nieruchomości w 2019 r. 

 

Rodzaj 

nieruchomości 
Liczba rokowań 

Zakończonych 

wynikiem 

pozytywnym 

Zakończonych 

wynikiem 

negatywnym 

gruntowe 5 0 5 

lokalowe 0 0 0 

Łącznie: 5 5 5 

 

 

Podział nieruchomości w 2019 r. 

 

Zatwierdzenie projektu podziału 

 

Wydane decyzje Liczba  

Pozytywne 13 

Negatywne 0 

Umorzenie 1 

 

 

 Opiniowanie wstępnych projektów podziału 

 

Wydane postanowienia Liczba  

Pozytywne 14 

Negatywne 1 



str. 67 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

17. Ochrona środowiska 

 

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 2019 r. rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków (w 2018 r. - 4 

wnioski). 

Poniesione koszty: 12.000,00 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 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zostały złożone 4 wnioski                                     

z czego wydano 2 decyzje środowiskowe, a w 1 przypadku zostało wydane postanowienie                   

o odmowie wszczęcia postępowania.   

 

            Na podstawie Uchwały  Nr VI/58/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Czerniejewo w 2019 roku zrealizowano 12 wniosków na sterylizacje                               

i kastracje. Poniesione koszty to 920,00 zł.  

Zrealizowano również 3 adopcje bezdomnych zwierząt udzielając wsparcia na łączną kwotę 1.500,00 

zł. 

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

Miasta i Gminy Czerniejewo zgłoszono 11 padłych zwierząt, które poddane zostały utylizacji. 

Poniesione koszty: 3.207,60 zł. 

 

W 2019 r. wydano 1 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 

6 oraz art. 9 ust. 1, 1 aa i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454 z późn.zm). 

 

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 sprawie smogu – skontrolowano łącznie 23 posesje. 

Kontrole planowe odbyły się:  

- 11.02.2019 r.  w  miejscowościach Graby i Kąpiel, 

 - 28.01.2019 r. w miejscowościach Pakszyn i Pakszynek, 
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 - 2.01. 2019 r. – w miejscowości Czerniejewo 

oraz w związku ze zgłoszeniami mieszkańców.  

Dodatkowo w związku ze zgłoszeniami lub z urzędu wystosowano 3 pisma dotyczące zakazu 

spalania śmieci w piecach domowych.  

          Na 3 obiektach  użyteczności publicznej zamontowano czujniki smogu przekazane przez 

Stowarzyszenie Rakowo. 

          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 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIV/149/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 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 2019 r. na dofinansowanie do wymiany pieca złożono 21 wniosków. 

Pozytywnie rozpatrzono16 wniosków. Kwota wydatkowana na w/w cel wynosi  35.000,00 zł 

 

 

18. Usługi komunalne 

 

Zaopatrzenie w wodę i energię 

 

Zaopatrzenie w wodę   -  99% odbiorców na terenie gminy, ok. 7349 osób przyłączonych                  

do sieci wodociągowej. 

 

Kanalizacja sanitarna: ok. 4579 osób przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. 62 %. 

 

100% mieszkańców Gminy Czerniejewo posiada dostęp do energii elektrycznej 

 

 

Gospodarka odpadami 

 

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

6520 osób ( w tym: miasto - 2335, wieś – 4185); 

 

Wysokość opłaty oraz przychody gminy z tego tytułu: 

• Opłata za odpady segregowane: 14,00 zł/osoby/m-c 

• Opłata za odpady niesegregowane: 28,00 zł/osoby/m-c 

 

Przewidywane dochody na 2019 r.: 1.207.019,50 zł 

• 6273 osób x 11,50 zł x 1 mies.= 72.139,50  zł/mies. – segregowane 

• 6273 osób x 14,00 zł x 11 mies.= 1.053.864,00  zł/mies. - segregowane 
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• 247 osób x 20,00 zł x 1 mies.= 4.940,00 zł/mies. – niesegregowane 

• 247 osób x 28,00 zł x 11 mies.= 76.076,00 zł/rok - niesegregowane 

 

Wykonane dochody tytułu opłat za odpady komunalne bez odsetek w 2019r.: 1.091.867,15 zł 

 

Odsetek odpadów poddanych recyklingowi: 

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

do ponownego użycia i poddanych recyklingowi – 150,69 Mg. (I półrocze 2019 r.) 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych                

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku – 19,56 Mg.                        

(I półrocze 2019 r.) 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego, przekazanych  do składowania     

– 99,62 Mg. (I półrocze 2019 r.) 

 

Porównanie gospodarki zbiórki odpadów komunalnych w latach 2017-2019 

rok Zbiórka odpadów komunalnych w tonach 

zmieszane selektywne 

2017 

 

1.782,730 238,411 

2018 

 

1.738,630 229,376 

2019 

 

802,980 – I półrocze 150,690  – I półrocze 

 

W 2019 r. na terenie Gminy Czerniejewo odnotowano 1 dzikie wysypisko, które zostało 

usunięte przez właściciela nieruchomości. 
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19. Fundusz sołecki 

 

W 2019 r. wydatki związane z funduszem sołeckim zaplanowano w kwocie 300.269,32 zł, 

natomiast zrealizowano w kwocie 296.941,94 zł co stanowi 98, 89 %. 

 

182 242
191 677

200 178

248 998

300 269,32

2015 2016 2017 2018 2019
 

 

 

Lp. Sołectwo Zadanie 

1 Czeluścin - przeniesienie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu,         

-zakup wyposażenia placu zabaw,                                                                        

-prace remontowe oraz zakup kosiarki,                                             

- imprezy integracyjne oraz zakup kwiatów 

2 Graby - konserwacja chaty biskupińskiej oraz zakup, montaż kominka 

zamkniętego w świetlicy,                                                                     

- spotkanie z mieszkańcami 

3 Gębarzewo - zakup i montaż oczyszczalni ścieków,                                             

- rewitalizacja placu zabaw,                                                                               

- zakup materiału na termomodernizację świetlicy  

4 Goranin - naprawa chodnika,                                                                                                    

- prace remontowe urządzeń sportowo-rekreacyjnych,                   

- spotkania integracyjne 

5 Goraniec - położenie nakładki na drodze gminnej pomiędzy posesjami nr 9 

a nr 11,                                                                                                                       

-  imprezy integracyjne,                                                                                   

- doposażenie świetlicy 

6 Kąpiel - utwardzenie drogi gminnej 

7 Kosowo - cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy,                                       

- zakup materiałów drogowych,                                                                         
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- projekt oświetlenia od P. Pawlaka do DK 15,                                          

- imprezy integracyjne 

8 Kosmowo - zakup wyposażenia sprzętowego,                                                                             

- zakup koszulek, girlandy, siatki do siatkówki,                                          

- zakup materiałów do remontu placu zabaw,                                      

- upiększenie sołectwa,                                                                                      

- imprezy integracyjne. 

9 Nidom - zagospodarowanie terenu za świetlicą i prace remontowe 

budynku świetlicy,                                                                                                  

- remont kuchni i jej doposażenie,                                                                       

- imprezy kulturalne. 

10 Pakszyn - remont dużej sali w świetlicy wiejskiej,                                            

- spotkania integracyjne 

10 

 

Pakszynek - moskitiery na drzwi i okna do świetlicy ,                                          

- założenie placu zabaw do dzieci,                                                                                    

- imprezy integracyjne,                                                                                       

- wyposażenie świetlicy oraz bieżące naprawy 

12 Pawłowo - termomodernizacja świetlicy i projekt modernizacja placu 

zabaw,                                                                                                               

- imprezy kulturalne,                                                                                          

- doposażenie świetlicy wiejskiej, 

13 Rakowo - remont i adaptacja świetlicy wiejskiej, 

14 Szczytniki 

Czerniejewskie 
- budowa zatoczki                                                                                                     

- dodatkowe oświetlenie na terenie wsi,                                                    

- organizacja imprez okolicznościowych,                                                               

- prace remontowe świetlicy wiejskiej 

15 Żydowo - zakup sprzętu nawadniającego z osprzętem,                                         

- wkład własny w modernizację ulic i chodników Os. Pisarzy,                    

- poprawa infrastruktury ul. Słonecznej,                                                         

- imprezy kulturalno-sportowe,                                                                           

- rewitalizacja placu rekrecyjno-sportowego na Os. Przylesie,            

- uzupełnienie kostki brukowej przy WDK 

 

 

20. Bezpieczeństwo 

 

OSP – podjęte działania 

 

Na terenie Gminy Czerniejewo funkcjonują 2 jednostki OSP. 

Liczba akcji w których jednostki wzięły udział w 2019 r.:  
 

OSP Czerniejewo (wpisana do KSRG): 106 interwencji (37 pożarów, 56 likwidacja miejscowych 

zagrożeń, 13 alarmów fałszywych).  

OSP Żydowo: 51 interwencji (25 pożarów, 24 zdarzenia i 2 fałszywe alarmy). 
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Liczba wyjazdów poza teren gminy 22: 

 

1.Łubowo ( trasa S-5) 6 razy 

2.Gm. Łubowo 5 razy 

3.Gm. Niechanowo 4 razy 

4.Gm. Września 3 razy 

5.Gm. Gniezno 2 razy 

6.Gm. Kiszkowo 2 razy 

W 2019 r. zakupiono dla OSP Żydowo średni samochód ratowniczo-gaśniczy za kwotę 779.820,00 zł  

(przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa 

Środowiska w kwocie: 460.000,00 zł). 

Przeprowadzono również modernizację remizy OSP w Czerniejewie na kwotę 23.030,26 zł 

Finansowanie OSP przez Gminę Czerniejewo w 2019 r. – 470.292,70 zł.  

 

Przestępstwa na terenie Gminy Czerniejewo z podziałem na najważniejsze kategorie 

 

              W 2019 r. Komisariat Policji w Czerniejewie uzyskał ogólny wskaźnik wykrywalności na 

poziomie 71,02 %. 

Wszczęto ogółem 263 spraw, stwierdzono 176 przestępstw, wykryto 125.  Ustalono 118 osób 

podejrzanych oraz 3 nieletnich sprawców. 

 Na ww.  liczbę postępowań w 2019 r, 173  miało charakter kryminalny, co stanowi 65,8% 

ogólnej ich liczby. W tej  kategorii przestępstw  uzyskano wskaźnik wykrywalności 64%  i jest on 

niższy o 5,66% niż w roku 2018. 

 

Kategoria przestępstw Wskaźnik wykrywalności 

kryminalne 64 % 

gospodarcze 16,67 % 

narkotykowe 50 % 

 

Geografia przestępczości na terenie Gminy Czerniejewo 

 

Obszar Ilość postępowań 

 2018 r. 2019 r. 

Czeluścin 4 2 

Czerniejewo   51 49 

Gębarzewo 38  
(wszystkie dotyczyły ZK) 

26 
(25 dotyczyło ZK) 

Gębarzewko 1 1 

Golimowo 2 5 

Goraniec 3 0 

Goranin 0 1 

Graby 2 3 
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Kąpiel 0 0 

Kosmowo 0 0 

Kosowo 3 3 

Nidom 0 1 

Pakszyn 9 12 

Pakszynek 2 5 

Pawłowo 5 8 

Rakowo  1 0 

Szczytniki 

Czerniejewskie  

11 6 

Żydowo 36 25 

 168 147 

 

          W 2019 r. Funkcjonariusze KP Czerniejewo wylegitymowali łącznie 7903 osoby                        

(w 2018 r. – 4837), nałożono kary: 557 MKK (w 2018 r. – 208), w  tym drogowe 171,                          

z art.51KW - 6 złośliwe niepokojenie, z art.119KW - 6, z art. 145KW - 5 zaśmiecanie.  

Przeprowadzono 5076 (w 2018 r. - 1905) kontroli drogowych. 

W 2019  r. odnotowano ogółem 25 przypadków zatrzymań na gorącym uczynku, 

nietrzeźwych kierujących,  kradzież mienia, znęcanie się w rodzinie. 

Przeprowadzono łącznie 598 (w 2018 r. – 401) interwencji.   
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21. Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo  

Priorytety, cele szczegółowe, kierunki i podjęte działania 

 

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;  

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa  

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

1.1. Podniesienie jakości usług w obiektach 

użyteczności publicznej. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020: 

 

Cel operacyjny 8.6.Wzmocnienie systemu usług i 

pomocy społecznej 

 

Cel operacyjny 8.3.Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców i opieki zdrowotnej 

1.1.1. Standaryzacja usług, w tym dostosowanie infrastruktury 

do istniejących potrzeb w obiektach, w których realizuje się zadania polityki 

społecznej gminy. 

Na terenie gminy Czerniejewo nie funkcjonuje Dzienny Dom Opieki, jednakże 

osoby, które wymagają  całodobowej fachowej opieki kierowane są do domu 

pomocy społecznej. W 2019 r. 9 mieszkańców naszej gminy przebywało w  w/w  

placówce. 

M-GOPS realizuje projekt unijny: PO WER 2.5 ,,Wdrażanie usprawnień 

organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej przez nakierowanie działań 

na poprawę obsługi klienta”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości                    

233. 185,30 zł i realizowany jest przez tut. Ośrodek od 1 listopada 2019 r.                      

do 30 kwietnia 2021 r. Projekt zakłada wdrożenie w ciągu 18 miesięcy 

usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Czerniejewie polegających na oddzielaniu pracy administracyjnej                               

od świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych na rzecz obsługi klientów. 

Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów: 

- zmiana dokumentów dot. struktury i organizacji Ośrodka, 

- przygotowanie wizyt studyjnych do Ośrodków, w których wprowadzono już 

zmiany 

- przeprowadzenie weryfikacji i podziału środowisk, 

- remont pomieszczenia w Ośrodku i jego podział na dwa pomieszczenia 

pełniące funkcję pokoju pracy socjalnej oraz pracy pracowników socjalnych                   

i asystenta rodziny. 

 

1.1.2. Wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy warunków 

świadczonych usług w obiektach służby zdrowia. 

 

W 2019 roku kontynuowane były umowy najmu z gabinetami lekarskimi 

w Czerniejewie i Żydowie, punktem poboru krwi i gabinetem rehabilitacyjnym 

w Czerniejewie, gabinetem stomatologicznym w Żydowie. W czerwcu został 

otwarty gabinet stomatologiczny w Czerniejewie. W lokalu nabytym od gminy 

działalność prowadzi zakład optyczny.  

Na bieżąco dokonywane były prace konserwacyjne i naprawy budynków oraz 

lokali wynajmowanych od gminę z przeznaczeniem na działalność medyczną.   

 

1.1.3. Rozszerzenie zakresu i profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 

 

Programy zdrowotne realizowane w 2019 r. 

1. Mammografia 2x dla pań w wieku 50 – 69 lat - bezpłatna, razem skorzystało 

41 pań; 

2. Badanie profilaktyczne jelita grubego dla osób w wieku 50 – 67 lat  – 

bezpłatnie; 

3. Badanie profilaktyczne układu oddechowego od 18 do 80 roku ( RTG; 

spirometria) – bezpłatna; udział wzięło: RTG – 99 osób; spirometria – 85 
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osób; 

4. Zbiórka krwi pod hasłem: ”SpoKREWnieni umiłowaniem Ojczyzny” - 11 

listopada w Czerniejewie; zgłosiły się 32 osoby, z których 24 zostało 

zakwalifikowanych. Oddano łącznie 10,4 l krwi; 

5. Program Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt 12 i 13 letnich zamieszkałych na 

terenie Gminy Czerniejewo – w roku 2019 nie odbył się 

6. Program Polityki Zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko 

grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo w wieku 50 lat                   

i starszych”. Skorzystało zez szczepień – 141 osób ( płatne z budżetu 

gminy); 

7. Badanie krwi dla mieszkańców – 2x w ciągu roku  (badanie dot. morfologii, 

OB., cholesterol, cukier, markery nowotworowe) – płatne z budżetu gminy; 

skorzystało z badań 412 osób, w tym 68 dzieci ( 134 osoby + 278 osób); 

8. Badanie krwi w kierunku zakażenia HCV – 200 osób. 

 

1.1.4. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury publicznej związanej 

z obsługą komunikacji autobusowej. 

 

W 2019 roku Gmina Czerniejewo podjęła decyzję o tzw. „otwarciu” przewozów 

szkolnych. W ten sposób zwiększyła się dostępność poszczególnych 

miejscowości do zbiorowego transportu publicznego. Przewozy szkolne otwarte 

zostały na liniach: 

- Graby - Czerniejewo – Pakszyn – Kąpiel – Czerniejewo;  

- Pawłowo  – Goranin  – Czerniejewo – Głożyna – Lipki I – Lipki II – Rakowo;  

- Żydowo – Kosowo – Szczytniki Czerniejewskie  – Żydowo ;  

- Czerniejewo – Nidom – Goraniec – Kosmowo – Gębarzewo – Gębarzewko – 

Żydowo i  dalej kurs odbywa się do Gniezna.  

Ponadto nadal obsługiwana jest linia Czerniejewo – Gniezno p. Pawłowo.  

W ten sposób prawie wszystkie miejscowości na terenie gminy Czerniejewo 

połączone zostały siatką komunikacyjną. 

 

1.1.5. Informatyzacja oraz usprawnienie funkcjonowania administracji 

samorządowej w ramach projektu e-urząd. 

W grudniu 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo wdrożono w I etapie 

pomocniczo system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania 

dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, 

dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie 

dokumentów elektronicznych. 

Kontynuowano wdrożenie narzędzia internetowego do obsługi mieszkańców 

i przedsiębiorców, 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 prowadzono Punkt 

Potwierdzania Profili zaufanych ePUAP. W 2019 r. skorzystały z w/w 

możliwości: 55 osoby, natomiast w 2018 r. - 74 

W Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo dzięki przystąpieniu w 2018 r.                         

do programu Polska Bezgotówkowa umożliwiono klientom korzystanie                                

z płatności bezgotówkowych. W 2019 r. dokonano 129 transakcji, natomiast                    

w 2018 r. – 64. 
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1.2. Podejmowanie działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie gminy Czerniejewo. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.9.Ochrona zasobów, standardu i 

jakości życia rodziny 

 

Cel operacyjny 8.8.Budowa kapitału społecznego 

na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

1.2.1. Poprawa bezpieczeństwa w obszarach turystyki pieszej i rowerowej. 

* chodniki w Goraninie, Żydowie ul. Żeromskiego, wokół WDK                            

w Żydowie 

*remonty dróg lokalnych w Pawłowie (łącząca drogi Gniezno-Czerniejewo                        

z drogą Czerniejewo – Łubowo, nakładka na drodze w Gorańcu, utwardzenie 

drogi w Kąpielu, budowa zatoczki w Szczytnikach Czerniejewskich 

1.2.2. Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz służb 

ponadgminnych realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

Zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa realizowane są przez podmioty odpowiedzialne za stan 

bezpieczeństwa, w tym: 

• Komisariat Policji w Czerniejewie 

• Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejewie, 

Ochotnicza Straż pożarna w Żydowie. 

Działalność OSP realizowana jest przez środki zabezpieczone w budżecie gminy. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Głównym instrumentem współpracy administracji publicznej                                        

z organizacjami pozarządowymi jest Program Współpracy Gminy Czerniejewo                

z organizacjami pozarządowymi, który stanowi element polityki społeczno - 

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

partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji                     

i suwerenności stron.  

Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala corocznie program współpracy                    

z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera 

wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

publicznych, pozostających we właściwości samorządu miasta i gminy,                           

a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy podpisanych umów partnerskich, publiczno-

społecznych z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów 

przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Istnieje 

niepisane porozumienie w tej sprawie. 

1.3. Budowanie zintegrowanego systemu 

wsparcia zapobiegającego kryzysom 

w rodzinie oraz wzmacniającego pozycję 

dziecka. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości                 

i dostępności edukacji 

1.3.1. Wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym we współpracy 

z sektorem pozarządowym. 

 

      W 2019 r. opracowano projekt oraz aplikowano o środki zewnętrzne                       

do MRPiPS oraz WRPO na budowę drugiego Klubu dziecięcego  w Żydowie. 

W roku 2018 w Czerniejewie z inicjatywy władz samorządowych. utworzono 

Klub Dziecięcy „Miś Uszatek”. Klubik działa od 3 września 2018 r. Inwestycja ta 

mogła zostać zrealizowana dzięki pozyskanym przez Gminę Czerniejewo 

funduszom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch + 

edycja 2018 r. Do Klubiku może uczęszczać trzydzieścioro dzieci w wieku                      

od 1 roku do 3 lat.  

 

W ramach wzmacniania rodziny i dziecka organizowanych jest wiele imprez 

integracyjnych organizowanych zarówno przez władze samorządowe (Dzień 

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

poszczególne sołectwa, ngo oraz placówki oświatowe. Wiele działań dla dzieci                    

i ich rodziców organizuje Biblioteka Publiczna w Czerniejewie z filią w Żydowie 

pozyskując skutecznie środki zewnętrzne na ich realizację. 
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Istniejąca na terenie Gminy infrastruktura rekreacyjno-sportowa pozwala również 

na wspólne rodzinne spędzanie czasu (boisko „Orlik”, boiska do piłki siatkowej, 

korty tenisowe, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, boiska                     

w większości sołectw). 

 

1.3.2. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwijanie 

i usprawnianie systemu wsparcia rodziny, w szczególności: 

psychologicznego, prawnego, socjalnego. 

W celu likwidacji przyczyn dysfunkcji występujących w niektórych rodzinach 

zapewniono poradnictwo prawne, które udzielane było rodzinom przez radcę 

prawnego zatrudnionego w UMiG Czerniejewo oraz w M-GOPS w Czerniejewie. 

Natomiast wsparcia psychologicznego udzielali psychologowie zatrudnieni                     

w szkołach. Ponadto z porad psychologa można było skorzystać w Punkcie 

Konsultacyjno – Informacyjnym działającym przy GKRPA w Czerniejewie. 

Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ,,Novamed” w Czerniejewie także 

udzielała pomocy psychologicznej. Praca socjalna świadczona była przez 

pracowników socjalnych M-GOPS w Czerniejewie. Rodziny z naszej gminy, 

które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

mogły liczyć na wsparcie w postaci asystenta rodziny. Asystent rodziny wspierał 

rodziny w przezwyciężaniu trudności dot. opieki i wychowania małoletnich 

dzieci jak i również ułatwiał rodzicom wypełnianie ról społecznych. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Świetlica Środowiskowa „Promyki”                    

w Żydowie w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie i jest 

prowadzona w formie opiekuńczo-wychowawczej. Świetlica Środowiskowa 

przeznaczona jest dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej,                           

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zaniedbanych wychowawczo, 

pochodzących z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, mających problem z nauką bądź też 

pochodzących z rodzin z problemem uzależnień i przemocy. Świetlica 

podejmuje stałą współpracę ze szkołą (pedagogiem, wychowawcą)                                

z pracownikami socjalnymi, kuratorem, psychologiem, sądem i podmiotami 

leczniczymi. W Świetlicy odbywają się także regularne spotkania                                      

z psychologiem i prawnikiem. 

1.3.3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia                   

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 

 

Wciąż zmieniające się potrzeby społeczne, oraz akty ustawodawcze stawiają 

pracowników pomocy społecznej przed koniecznością ciągłego doskonalenia 

zawodowego, nabywania nowych kompetencji oraz dążenia do osobistego 

profesjonalnego rozwoju. 

W 2019 r. kadra M-GOPS w Czerniejewie uczestniczyła w następujących 

szkoleniach i seminariach a mianowicie: 

• Seminarium dla interesariuszy zaangażowanych w pomoc i wsparcie rodzin 

z terenu powiatu gnieźnieńskiego; 

• Konferencji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

• Superwizji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – projekty PARPY; 

• Szkoleniu „Budowanie potencjału w społeczności lokalnej                            

– diagnoza i tworzenie relacji jako narzędzia pracy lokalnych liderów”; 

• Wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie; 

• Szkoleniu z zakresu dostosowania polskiego prawodawstwa                        

do prawidłowego stosowania RODO; 

• Szkoleniu „Asystent Rodziny – zakres zadań, uprawnień, kompetencji oraz 

niezbędna dokumentacja w praktyce i w oczekiwaniach nadzoru i kontroli; 

• Szkoleniu z zakresu „Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci”. 
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W 2019 r. zapewniono rodzinom o niskim standardzie ekonomicznym pomoc 

materialną i rzeczową. M-GOPS w Czerniejewie wypłacił następujące 

świadczenia: 

• z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – wypłacono 

10  świadczeń, 

• z powodu bezrobocia – wypłacono 41 świadczeń, 

• z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych  

i wielodzietnych – wypłacono 13 świadczeń, 

• ponoszono odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz placówce 

opiekuńczo-wychowawczej – opieka i wychowanie 3 dzieci w rodzinie 

zastępczej spokrewnionej oraz 4 dzieci w placówce wychowawczej (wydatki 

61.440,01 zł), 

• przyznano stypendia szkolne o charakterze socjalnym – 62 uczniów (środki 

własne gminy – 12.697,60 zł, z dotacji – 50.790,40 zł), 

• zasiłki rodzinne – wypłacono 5208 świadczeń, 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 22 świadczenia, 

• dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – wypłacono 140 

świadczeń, 

• dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 

802 świadczenia, 

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie trwania urlopu 

wychowawczego – wypłacono 152 świadczenia, 

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 

wypłacono 344 świadczenia, 

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 312 świadczeń, 

• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania – wypłacono 658 świadczenia, 

• zasiłek pielęgnacyjny do 16 roku życia dziecka – wypłacono 516 świadczeń 

• świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 394 świadczenia, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 71 

świadczenia, 

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 438 świadczenia, 

• dodatek mieszkaniowy – wypłacono 74 świadczenia, 

• dodatek energetyczny – wypłacono 10 świadczeń, 

• jednorazowa pomoc w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start” 

– wypłacono 1038 świadczeń, 

• zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich posiłków w szkole i 

przedszkolu, zapewnienie dowozu do szkół dzieciom niepełnosprawnym: 90 

dzieciom przyznano posiłki w szkołach i przedszkolach, 11 uczniów objęto 

dowozem, 

• świadczenia wychowawcze (500+) – wypłacono 14328 świadczeń. 

 

M-GOPS zapewniał także wsparcie rodzinom przeżywającym trudności                      

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pracownicy socjalni 

podejmowali działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin,                

w których rodzice pozostawali bez pracy. Na bieżąco prowadzili rozeznanie                  

w rodzinach znajdujących się pod opieką, ze szczególnym uwzględnieniem 

środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywując do podjęcia terapii przez 

rodzica.  

Ponadto Ośrodek kontynuował dla osób potrzebujących akcję 

Oddam/Potrzebuję – zbiórka mebli, odzieży zabawek, sprzętu AGD. 

Na rzecz pomocy i opieki nad dziećmi działa placówka opiekuńczo-
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wychowawcza – Świetlica Środowiskowa „Promyki” w Żydowie. Placówka 

wspiera dzieci, których rodzice nie mogli zapewnić opieki w czasie wolnym                    

od zajęć w następujących formach: 

• pomoc w kryzysach  szkolnych, rodzinnych (rozmowa oraz kierowanie                    

do stosowanych instytucji), rówieśniczych (nauka łagodzenia konfliktów                    

i dochodzenia do kompromisów poprzez odpowiedni dobór zajęć 

tematycznych), osobistych (indywidualny kontakt z wychowankiem), 

• zajęcia dotyczące emocji, funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz 

wzmacniania poczucia własnej wartości, 

• zajęcia profilaktyczne, 

• pomoc w nauce (kontrola i weryfikacja osiągnięć szkolnych oraz wdrażanie 

do samodzielnej i systematycznej pracy, pomocy w odrabianiu lekcji), 

• organizacja czasu wolnego, rozwój, zainteresowań, organizacja zabaw                              

i zajęć sportowych (imprezy okolicznościowe, zajęcia taneczne, wycieczki, 

kontakt ze środowiskiem lokalnym), 

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

wypieki), 

• stała współpraca ze szkołami oraz rodzicami. 

 

Stowarzyszenie „Pelikan” w Żydowie w 2019 roku zorganizowało dla dzieci                   

i młodzieży następujące projekty ze środków gminy w ramach dotacji na zadania 

publiczne: 

• projekt „Zabawa na Skalnym Podhalu” - letni obóz socjoterapeutyczny       

dla dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 40 osób w wieku 8-16 lat, 

• półkolonie letnie „Wakacje z uśmiechem” dla 80 dzieci uczęszczających 

do SP Żydowo, 

• w sierpniu 2019 r. dzieci wraz z wychowawcą brały udział w obozie pt. 

„Tatrzańskie wędrówki” w Poroninie organizowanego przez 

Stowarzyszenie „Pelikan” w Żydowie. 

 

Stowarzyszenie „Onuphirius” w 2019 r. w ramach zadań publicznych 

zorganizowało na rzecz dzieci i młodzieży następujące działania:  

• Bieg Niepodległościowy dla dzieci i młodzieży dla uczczenia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, 

• Projekt „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród...” - wycieczka Ostrów Lednicki 

oraz do Poznania,  

• Podsumowanie Obchodów 100-lecia Wolności w gminie Czerniejewo. 

 

W ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznano 

dotacje klubom sportowym w wysokości 160.000,00 zł dla UKS „Hetman” 

Żydowo, KS „Fara Pelikan” Żydowo, LKS „Czarni” Czerniejewo, UKS „Lider” 

Szczytniki Czerniejewskie. 

Z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2019 r. gmina zawarła 

umowę dotacyjną z/ze: 

• Ludowym Klubem Sportowym „Czarni” Czerniejewo na zadanie „Obóz 

sportowy uczy i wychowuje”; 

• Stowarzyszeniem Oświatowym „Onuphrius” na zadanie: obóz „Letnie 

wakacje w Czerniejewie – to jest to!” oraz drugi obóz „Pod skrzydłami 

kpt. Pawła Cymasa”; 

• Towarzystwem Przyjaciół Żydowa na zadanie: Pobudzenie                                

i inicjatyw społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno-

oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego. 
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1.4. Działania na rzecz stworzenia 

zintegrowanego systemu wsparcia 

i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 8.6.Wzmocnienie systemu usług i 

pomocy społecznej. 

1.4.1. Zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki 

medycznej, w tym rehabilitacji i opieki. 

W 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo kontynuował działania                      

w celu poprawy warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych                       

w społeczności lokalnej. W celu zwiększenia dostępu do obiektów użyteczności 

publicznej likwidowano bariery architektoniczne. Likwidację barier 

architektonicznych wymuszają obecnie przepisy prawa budowlanego. Na bieżąco 

w miarę posiadanych środków finansowych dostosowywano również 

infrastrukturę drogową do osób niepełnosprawnych. 

Mając na celu podnoszenie świadomości społecznej nt. osób niepełnosprawnych 

oraz ich praw i uprawnień na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 

Czerniejewo umieszczony jest Gminny Informator Osób Niepełnosprawnych. 

Ponadto M-GOPS w 2019 roku przystąpił do Programu „Opieka 75+” . 

W czerwcu 2019 roku podpisano umowę w sprawie wysokości i trybu 

przekazania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych”. Ponadto w celu zwiększenia dostępności do 

Specjalistycznych Usług Opiekuńczych (SUO) ponownie podpisana została 

umowa ze Specjalistyczną Terapią Psychologiczną z siedzibą w Gnieźnie na 

świadczenie usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi.  

Seniorzy z terenu gminy Czerniejewo, należący do Klubu „Senior+”  

w Czerniejewie w 2019 roku uczestniczyli w zajęciach propagujących zdrowy 

styl życia: spotkania z dietetykiem, zajęcia ruchowe, warsztaty zielarskie, 

warsztaty kulinarne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach 

edukacji i profilaktyki prozdrowotnej podczas spotkań z lekarzem geriatrą, 

Seniorzy mogli poszerzyć wiedzę na temat swojego zdrowia i procesu starzenia 

się. Ponadto specjalnie dla Seniorów zorganizowane zostały badania 

profilaktyczne: krwi, w zakresie motoryki, słuchu oraz wzorku. 

1.4.2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. 

Większość budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie 

gminy Czerniejewo  dostosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

nie występują w nich bariery architektoniczne. Powstające nowo obiekty 

uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z dotacji, w ramach programu 

wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, w roku 2018 r. Gmina pozyskała 

dotację w wysokości 452.000 zł na  adaptację budynku przemysłowego w 

centrum Czerniejewa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu „Senior+”                          

w Czerniejewie. Otwarcie Klubu odbyło się 31 stycznia 2019 r. Budynek 

przystosowany został dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pomieszczenia 

wyposażone są w: kuchnię wraz z akcesoriami i sprzętem, pokój dzienny dla 

20 osób jednocześnie z tv, prasą, biblioteczką, jako miejsce spotkań 

edukacyjnych, integracyjnych, warsztatowych, salkę do ćwiczeń wraz                         

ze sprzętem rehabilitacyjnym do zajęć ruchowych, kącik komputerowy wraz 

ze sprzętem, toalety i szatnię, zaplecze/magazyn. Budynek posiada centralne 

ogrzewanie i dostęp do energii elektrycznej i sieci internetowej. Klub 

„Seniora+” w Czerniejewie wspiera aktywność osób starszych, umożliwia 

przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu, zapewnia możliwość nawiązywania     

i utrzymywania kontaktów społecznych. W 2019 roku Gmina Czerniejewo 

dzięki pozyskanym środkom finansowym na funkcjonowanie Klubu                            

z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, przeprowadzane były 

dla seniorów w wieku 60+ atrakcyjne warsztaty z różnych dziedzin oraz 

spotkania integracyjne i okolicznościowe dla Seniorów. Klub stał się 
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przyjemną przestrzenią dla osób w wieku 60+ z gminy Czerniejewo                   

(w 2019 roku zapisało się do Klubu ponad 90 seniorów). Oferowane Seniorom 

zajęcia w Klubie takie jak: ćwiczenia ruchowe, umysłowe, udział                                  

w warsztatach manualnych, artystycznych i przede wszystkim kontakt 

międzyludzki wpływa na poczucie szczęścia i dobrą kondycję psychiczną 

Seniorów. Seniorzy spędzają razem czas na zajęciach i razem świętują 

podczas imprez takich jak np. Majówka Seniora, Spotkanie Andrzejkowe, 

Spotkanie Wielkanocne czy Spotkanie Wigilijne. 

Klub funkcjonuje jako podmiot podległy M-GOPS, otwarty jest 5 dni  

w tygodniu, służy integracji Seniorów i nabywaniu nowych umiejętności, 

podtrzymania kontaktów międzyludzkim i wzrostu poczucia bycia potrzebnym, 

lubianym. Ilość zapisanych Seniorów w 2019 roku (98 osób) udowadnia, że taki 

podmiot był potrzebny na terenie gminy Czerniejewo w celu rozwoju polityki 

senioralnej.  

Dobrą praktyką integracji osób niepełnosprawnych jest organizowany przez                     

M-GOPS w Czerniejewie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Integracyjno – 

Rehabilitacyjnym ,,Razem” w Czerniejewie Piknik Rodzinny dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin ,,Wszyscy Razem”. 

Szkoły podstawowe działające na terenie gminy Czerniejewo w ramach 

programów Wychowawczo – Profilaktycznych  podejmowały działania 

sprzyjające budowaniu akceptacji, integracji oraz tolerancji dzieci                               

i młodzieży wobec niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej rówieśników. 

Szkoła uczy kultury zachowania, słowa, tolerancji i szacunku wobec innych. 

Zadaniem szkoły było i jest korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów. 

1.5. Podejmowanie działań na rzecz 

wsparcia seniorów w ich integracji 

i pełnym dostępie do oferty edukacyjnej, 

kulturalnej, usług zdrowotnych, rekreacji 

i wypoczynku. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 8.6.Wzmocnienie systemu usług i 

pomocy społecznej 

 

Cel operacyjny 7.6.Rozwój kształcenia 

ustawicznego 

1.5.1. Poszerzenie i podnoszenie poziomu świadczonych usług dla osób 

starszych. 

Poziom świadczonych usług dla osób starszych z terenu gminy Czerniejewo                 

w roku 2019 znacząco się poszerzył. Od stycznia 2019 r. w ramach działalności 

Klubu „Seniora+” w Czerniejewie poszerzył się pakiet usług oferowanych dla 

osób starszych na terenie gminy Czerniejewo. Uczęszczanie na zajęcia jest 

bezpłatne dla seniorów zapisanych w Klubie. Uczestnikiem Klubu może być 

osoba, w wieku 60+, nieaktywna zawodowo, zamieszkująca na terenie gminy 

Czerniejewo. Tematyka zajęć jest dostosowana do zainteresowań Seniorów i ich 

możliwości intelektualnych i ruchowych, na podstawie corocznego badania 

wśród Seniorów w formie ankiety.  

W 2019 roku zorganizowane zostały zajęcia takie jak: warsztaty                        z 

dietetykiem, warsztaty kulinarne, rajd rowerowy, zajęcia ruchowe, zajęcia 

taneczne, warsztaty zielarskie, ćwiczenia umysłowe: trening pamięci, kurs 

języka angielskiego, zajęcia psychologiczne, zajęcia florystyczne, warsztaty z 

arteterapii, gry stolikowe, zajęcia samoobrony, seanse filmowe. Ponadto 

Seniorzy mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowanie w ramach wyjazdów i 

uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych: spektakle teatralne, kino, kabaret, 

warsztaty muzyczne, spotkania z bibliotekarzem. Seniorzy mogą także od 

pracowników Ośrodka uzyskać w Klubie wsparcia w załatwianiu spraw 

urzędowych oraz innych spraw, napotykanych w życiu codziennym czy w 

zakresie opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  

M-GOPS w Czerniejewie w 2019 r. współpracował z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów m.in. z Towarzystwem 

Przyjaciół Żydowa, Stowarzyszeniem Integracyjno-Rehabilitacyjnym ,,Razem” 

w Czerniejewie oraz Radą Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo. W/w 

organizacje zapewniały osobom starszym kontakt z otoczeniem, rozwijały 

aktywne i zdrowe formy spędzania czasu wolnego przez osoby starsze                              

i niepełnosprawne – zaspokajały ich potrzeby kulturalno – społeczne, 
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rekreacyjne i edukacyjne. Organizowały cykliczne imprezy i spotkania 

integracyjne, wycieczki. 

Ośrodek świadczył podstawowe usługi opiekuńcze osobom starszym, 

niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania po to, aby jak najdłużej mogły 

one pozostać i funkcjonować w swoim środowisku, bez konieczności 

umieszczenia ich w instytucjonalnych formach pomocy typu dom pomocy 

społecznej. Zaciśnięto współpracę z pielęgniarkami środowiskowymi,  aby na 

bieżąco móc monitorować osoby starsze wymagające wsparcia. Pracownicy 

socjalni w ramach pracy socjalnej informowali osoby starsze, niepełnosprawne o 

dostępnych formach pomocy, podejmowali działania zmierzające do większego 

zaangażowania się rodzin w sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym 

członkiem rodziny. 

1.5.2. Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów 

zamieszkujących Gminę Czerniejewo. 

 

Gmina Czerniejewo wychodząc na przeciw izolacji i wykluczeniu społecznemu 

seniorów skorzystała z wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015-2020  

na utworzenie i adaptację budynku przemysłowego w centrum Czerniejewa,                   

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Czerniejewie. Budynek 

przystosowany został dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pomieszczenia 

wyposażone są w: kuchnię wraz z akcesoriami i sprzętem, pokój dzienny dla 20 

osób jednocześnie z tv, prasą, biblioteczką, jako miejsce spotkań edukacyjnych, 

integracyjnych, warsztatowych, salkę do ćwiczeń wraz ze sprzętem 

rehabilitacyjnym do zajęć ruchowych, kącik komputerowy wraz ze sprzętem, 

toalety i szatnię, zaplecze. Budynek posiada centralne ogrzewanie i dostęp                     

do energii elektrycznej i sieci internetowej. Klub „Seniora+” w Czerniejewie 

wspiera aktywność osób starszych, umożliwia przyjemne i pożyteczne spędzanie 

czasu, zapewnia możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów 

społecznych. W 2019 roku Gmina Czerniejewo dzięki pozyskanym środkom 

finansowym na funkcjonowanie Klubu z programu wieloletniego "Senior+"                   

na lata 2015-2020,  przeprowadzane były dla seniorów w wieku 60+ atrakcyjne 

warsztaty z różnych dziedzin oraz spotkania integracyjne                                        

i okolicznościowe dla Seniorów. Klub stał się przyjemną przestrzenią                      

dla osób w wieku 60+ z gminy Czerniejewo (w 2019 roku zapisało się                    

do Klubu ponad 90 seniorów). Oferowane dotychczas Seniorom zajęcia w Klubie 

takie jak: ćwiczenia ruchowe, umysłowe, udział w warsztatach manualnych, 

artystycznych i przede wszystkim kontakt międzyludzki wpływa na poczucie 

szczęścia i dobrą kondycję psychiczną Seniorów. Seniorzy spędzają razem czas 

na zajęciach i razem świętują podczas imprez jak np. Majówka Seniora, 

Spotkanie Andrzejkowe, Spotkanie Wielkanocne czy Spotkanie Wigilijne.  

Klub funkcjonuje jako podmiot podległy M-GOPS, otwarty jest 5 dni                  

w tygodniu, służy integracji Seniorów i nabywaniu nowych umiejętności, 

podtrzymania kontaktów międzyludzkim i wzrostu poczucia bycia potrzebnym, 

lubianym. Ilość zapisanych Seniorów w 2019 roku (98 osób) udowadnia, że taki 

podmiot był potrzebny na terenie gminy Czerniejewo w celu rozwoju polityki 

senioralnej. Biorąc pod uwagę perspektywę na lata 2021-2030, M-GOPS                                  

w Czerniejewie dostrzega potrzebę dalszego funkcjonowania Klubu „Senior+                

w Czerniejewie. Ilość zapisów do uczestnictwa w Klubie ma tendencję 

wzrostową. 

Gmina Czerniejewo sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy 

warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych                               

i seniorów w społeczności lokalnej. Uchwałą Nr VI/38/15 Rady Miasta                  

i Gminy Czerniejewo z dnia 25.03.2015r. została powołana Rada Seniorów 

Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadano jej Statut.  

Realizując zadania statutowe Rada Seniorów w 2019 roku szczególną uwagę 
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kierowała na podejmowanie działań we współpracy z podmiotami  w środowisku  

lokalnym. Zakres współpracy obejmował w szczególności opiniowanie, 

doradztwo i inicjowanie wspólnych działań na rzecz osób starszych. Współpraca 

Rady Seniorów w 2019 roku kontynuowana była z podmiotami oraz 

organizacjami pozarządowymi z poprzedniej kadencji takimi jak: służby 

porządkowe: policja, straż pożarna, szkoły podstawowe / przedszkola, 

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Czerniejewo, M-GOPS w Czerniejewie, 

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Parafie na terenie Gminy Czerniejewa, 

Biblioteka  Publiczna w Czerniejewie  i Filia w Żydowie, organizacje 

pozarządowe, lokalne przedsiębiorstwa. Ponadto Rada w 2019 roku nawiązała 

współpracę z nowymi podmiotami takimi jak: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, 

OSP Czerniejewo, OSP Żydowo.  

Rada Seniorów mając na celu przeciwdziałanie izolacji  i wykluczeniu 

społecznemu  seniorów i osób starszych, zamieszkujących Gminę Czerniejewo  

przeprowadziła w 2019 roku szereg ciekawych działań na różnych płaszczyznach 

i sferach życia.  

W opinii Rady Seniorów aktywizacja osób starszych w różnych dziedzinach 

życia społecznego, kulturalnego, sportowego, wspieraniu amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz przełamywanie barier międzypokoleniowych i włączeniu 

młodzieży jest bardzo ważne, aby człowiek miał poczucie, że nie jest sam.  

 

W 2019 roku Rada koncentrowała swoje działania w wielu obszarach tradycyjnie 

kojarzonych z osobami starszymi, takimi jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, 

turystyka, bezpieczeństwo, kultura. Rada organizowała i współorganizowała                      

z organizacjami  i instytucjami działającymi na terenie  Gminy Czerniejewo oraz 

władzami Gminy imprezy i spotkania dla seniorów i osób starszych takie jak: 

„Senioralia” w  Gminie Czerniejewo, spektakl muzyczny pt. „Wspomnień czar –

powróćmy do dawnych lat”. W 2019 r. trwały prace nad projektem  mającym na 

uwadze  troskę o zdrowie i bezpieczeństwo najbardziej zaawansowanej wiekowo  

grupy Seniorów  90+ (52 osoby). W efekcie uruchomiony został innowacyjny 

program  pt. „Senior Sędziwy”. Głównym założeniem tego projektu jest działanie 

zespołu zrzeszającego administracje publiczną, w tym samorządową, organizacje 

społeczne i inne podmiot, celem podjęcia działań wspierających seniorów. 

Włączone zostały do realizacji programu następujące podmioty:  

-Władze samorządowe Miasta i Gminy Czerniejewo  

-Komenda Powiatowa Policji  Gniezno  

- Państwowa  Powiatowa Straż Pożarna w Gnieźnie  

- M-GOPS  w Czerniejewie  

-Lekarz rodziny (Czerniejewo, Żydowo)  

-Pielęgniarki środowiskowe (Czerniejewo, Żydowo)  

-Lekarz geriatria  

 

Rada Seniorów planując i realizując swoje cele statutowe ma na uwadze wiek 

mieszkańców Miasta i Gminy Czerniejewo. Należy podkreślić,  że liczba 

Seniorów w najbliższych latach w gminie Czerniejewie będzie dynamicznie rosła. 

Obecnie jest  1642 osób powyżej  60 lat,  w tym  52 osoby powyżej 90 roku 

życia  tzw. „Seniorów Sędziwych”, co stanowi ponad 22% zameldowanych 

mieszkańców Gminy. Wyzwaniem dla władz lokalnych są próby 

przezwyciężenia: wygaszania aktywności osób starszych oraz pogłębiania się 

izolacji Seniorów. 

1.6. Aktywizowanie grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020; 

 

1.6.1. Redukowanie zjawiska ubóstwa i wszystkich form wykluczenia 

społecznego. 

W  2019 r. M-GOPS w Czerniejewie realizował zadania z ustawy o pomocy 

społecznej: zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Pomoc udzielana była osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 



str. 84 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

Cel operacyjny 7.6.Rozwój kształcenia 

ustawicznego 

 

Cel operacyjny 8.5.Wzmacnianie włączenia 

społecznego 

 

Cel operacyjny 8.4.Promocja zdrowego stylu życia 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa. W ciągu całego roku 

przyznawana była pomoc pieniężna w formie zasiłków stałych, okresowych, 

celowych , a także specjalnych zasiłków celowych. Przyznawana była  decyzją 

pomoc w formie usług opiekuńczych  

i Specjalistycznych Usług Opiekuńczych w celu  reintegracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pracownicy OPS realizując zadania              

z zakresu pomocy społecznej w celu udzielenia efektywnego wsparcia ściśle 

współpracowali z wieloma instytucjami z obszaru wspierania rodziny. Kadra 

pracowników M-GOPS w Czerniejewie niosła i niesie pomoc mieszkańcom 

gminy Czerniejewo poprzez wsparcie emocjonalne, zrozumienie                                    

i troskę, pomaga mieszkańcom odzyskać wiarę we własne możliwości i wiarę 

wyjścia z sytuacji kryzysowej. Pracownicy socjalni oprócz przeprowadzania 

wywiadów środowiskowych na potrzeby pomocy społecznej oraz innych 

instytucji, przyznawania pomocy w różnych formach, w ramach szeroko 

rozumianej pracy socjalnej pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, 

kompletowania dokumentów dla celów ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie do sprzętu 

rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz pomoc bezrobotnym klientom tut. 
Ośrodka w znalezieniu zatrudnienia. M-GOPS w Czerniejewie wspierał 

finansowo, rzeczowo oraz aktywizował osoby opuszczające zakłady karne. 

Aktywnie współpracował z organizacjami pozarządowymi, działającymi                         

w obszarze i na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  W związku     

z tym, iż na terenie gminy Czerniejewo nie ma miejsc noclegowych osoby 

bezdomne kierowane były do schronisk funkcjonujących poza jej terenem 

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

placówek przyznawana była pomoc finansowa z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów pobytu i wyżywienia. Schroniska realizowały „Program wyjścia                          

z bezdomności”. 

W ramach innych zadań M-GOPS w 2019 roku, wykraczających poza ustawowe 

zadania, pracownicy Ośrodka udzielili wsparcia dla mieszkańców budynku przy 

ul. 1 Maja 9/2 w Czerniejewie, którzy doznali strat w wyniku pożaru, do którego 

doszło dnia 25.01.2019 r.  M-GOPS w Czerniejewie zorganizował również 

pomoc dla osoby bezdomnej, przybywającej w Schronisku w formie 

przydzielenia pokoju. Dzięki wsparciu Ośrodka osoba ta mogła się 

usamodzielnić.  

Ośrodek brał udział, w ogólnopolskim badaniu osób bezdomnych oraz wydawał 

skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 

2014-2020. W roku 2019 kontynuowana była również akcja 

„Oddam/Potrzebuję”, polegająca na zbiórce mebli, odzieży na rzecz 

potrzebujących. Ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia rzeczy                  

ze zbiórki były przekazywane na bieżąco.   

1.6.2. Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach 

promocji zawodowej i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

W 2019 r. M-GOPS w Czerniejewie ściśle współpracował                                          

z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie szczególnie w zakresie 

monitorowania zjawiska bezrobocia. Pracownicy socjalni w ramach pracy 

socjalnej podejmowali działania ukierunkowane na aktywizację bezrobotnych 

klientów tut. Ośrodka, w szczególności długotrwale bezrobotnych                                   

i niepełnosprawnych poprzez wskazywanie ofert pracy zarówno od lokalnych 

jak i spoza terenu gminy przedsiębiorców, kierowali na Targi Pracy 

organizowane przez PUP w Gnieźnie, a także  motywowali klientów do podjęcia 

zatrudnienia. Ponadto udzielali informacji o instrumentach rynku pracy. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom bezrobotnych mieszkańców naszej gminy                  

w 2019 r. M-GOPS kontynuował dyżury doradcy zawodowego/ pośrednika 

pracy z PUP w Gnieźnie celem zwiększenia liczby osób objętych fachową 
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opieką specjalistów z zakresu pośrednictwa pracy, a także w celu aktywizowania 

bezrobotnych do udziału w realizowanych przez instytucję programach                           

i projektach. Ponadto z bezrobotnymi  klientami zawierane były kontrakty 

socjalne (3 kontrakty socjalne w 2019 roku), w ramach których zobowiązani byli 

do aktywnego poszukiwania pracy. 

W 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w ramach programu  

z Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie przyjął  na staż 5 osób.  

Liczba skutecznie zaktywizowanych podopiecznych w 2019 roku przez 

pracowników socjalnych M-GOPS - 9 osób.  

1.6.3. Wzmacnianie i rozbudowa zintegrowanego systemu rozwiązywania 

problemów uzależnień. 

 

M-GOPS w Czerniejewie w zakresie rozwiązywania problemu przemocy 

domowej oraz uzależnień w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-

2020”, przyjętym Uchwałą III/15/14 Rady Miasta Czerniejewo z dnia 30 grudnia 

2014 roku, wypracowano w Gminie Czerniejewo profesjonalne formy wsparcia      

i pomocy, przy jednoczesnym założeniu dążenia do zwiększenia ich dostępności                               

i skuteczności wobec osób uwikłanych w przemoc. Program ten zakłada również 

prowadzenie skutecznej edukacji osób, działających na rzecz rodziny dotkniętej 

przemocą, dostarczanie społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach 

radzenia sobie z tym problemem oraz propagowanie pozytywnych rozwiązań 

merytorycznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje, zobligowane                   

do podejmowania działań w tym zakresie. 

W roku 2019 w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                  

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

współpracowały następujące podmioty: Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, 

Zespół Interdyscyplinarny w Czerniejewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czerniejewie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komisariat Policji w Czerniejewie, Sąd Rejonowy w Gnieźnie, 

placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Czerniejewo,  Przychodnia 

Novamed w Czerniejewie oraz w Żydowie, organizacje pozarządowe. 

W roku 2019 wsparciem w formie pracy socjalnej, poradnictwa indywidualnego 

lub pomocą materialną objęto wszystkie środowiska doświadczające przemocy 

tj. 16 rodzin. Analizując problem występowania przemocy domowej, 

zauważono, że najczęściej występującą formą przemocy była przemoc fizyczna 

oraz przemoc psychiczna. Wśród klientów pomocy społecznej przeważają 

kobiety, osoby uzależnione i współuzależnione, niewydolne wychowawczo. 

W 2019 r. łącznie było otwartych 16 Niebieskich Kart (6 Kart aktywnych z 

poprzednich lat, 10 założonych w 2019 r. Na koniec 2019 r. otwartych 

Niebieskich kart było 4). 

Edukowanie środowiska lokalnego odbywało się w 2019 roku m.in. poprzez 

przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym                          
i edukacyjnym – w celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji                           

z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy 

mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej. Dystrybucja ulotek „stop 

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

W celu podniesienia świadomości wśród dzieci i młodzieży Szkoła Podstawowa 

w Czerniejewie oraz Szkoła Podstawowa w Żydowie prowadziła działania 

profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto                        

z budżetu Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zakupione filmy edukacyjne                

o zjawisku przemocy, które zostały przekazane pedagogom z dwóch szkół 

podstawowych na terenie Gminy Czerniejewo. Zakupione zostały również ulotki 

i plakaty, które szkoły miały rozprowadzić wśród uczniów. 

Nadal w roku 2019 członkowie ZI byli zaangażowani w projekt „Kooperacja – 

efektywna i skuteczna” w ramach którego wszyscy członkowie mogli bezpłatnie 

korzystać z seminariów odbywających się na terenie naszej gminy, natomiast 

część osób uczestniczyła w systematycznych weekendowych zjazdach 

odbywających się  w Poznaniu. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego byli 

specjalistami  w Powiatowych Grupach Refleksyjnych. Na spotkaniach 

wypracowywany był nowy model współpracy interdyscyplinarnej między 

instytucjami. W 2019 r. odbyło się 8 dwudniowych zjazdów (każdy dzień po 8 

godzin). Ponadto inni członkowie ZI uczestniczyli w spotkaniach Powiatowych 

Grup Decydentów, gdzie również pracowali nad nowym modelem współpracy. 

Spotkania tej grupy odbywały się w UMiG Czerniejewo, w roku 2019 odbyły 

się 2 takie spotkania. Projekt prowadzi ROPS w Poznaniu wspólnie                               

z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ww. projekt jest realizowany 

również w roku 2020 a efekty pracy w/w grup są wdrożone w celu 

przetestowania w pracy danych instytucji. 

Ponadto M-GOPS w ciągu całego roku 2019 rozpowszechniał informacje na 

terenie gminy Czerniejewo o możliwości korzystania                                               

z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                                      

( 801 120 002) oraz Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw 

Dziecka ( 800 121 212). 

1.7. Tworzenie podstaw dla rozwoju 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 7.4. 

Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych 

i innowacyjnych  

 

Cel operacyjny 8.8. Budowa kapitału społecznego 

na rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

1.7.1. Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej.  

Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych 

M-GOPS w Czerniejewie w ramach szkoleń, warsztatów i konferencji było 

finansowane z funduszy Ośrodka oraz ze środków zewnętrznych np. projekty             

z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu. W celu profesjonalizacji służb społecznych            

w 2019 r. pracownicy socjalni i asystent rodziny systematycznie uczestniczyli            

w szkoleniach dotyczących: 

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 - wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  

-  pomocy społecznej, 

- budowania potencjału w społeczności lokalnej, 

- szkolenie „Asystent Rodziny – zakres zadań, uprawnień, kompetencji oraz 

niezbędna dokumentacja w praktyce i w oczekiwaniach nadzoru i kontroli. 

W listopadzie 2018 r. tut. Ośrodek wysłał wniosek konkursowy POWER 2.5 

,,Wdrażanie usprawnień organizacyjnych pomocy społecznej przez 

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Podkreślenia wymaga fakt, iż 

w ramach w/w projektu zaplanowane jest  podnoszenie kompetencji 

zawodowych pracowników M-GOPS w Czerniejewie m. in. kurs mediacji,                     

a także szkolenia dostosowane do potrzeb pracowników. Projekt uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 233 185,30 zł i realizowany jest przez tut. Ośrodek 

od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.  

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  

M-GOPS w Czerniejewie zatrudniał 3 pracowników socjalnych, którzy 

uprawnieni byli do przeprowadzania wywiadów środowiskowych i  prowadzenia 
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pracy socjalnej. 

W 2019 r. w M-GOPS zatrudniony był asystent rodziny na umowę o pracę                     

w wymiarze 1 etatu. Przez okres 9 miesięcy udzielił wsparcia łącznie 13 

rodzinom. Wszystkie te rodziny przeżywały trudności opiekuńczo-

wychowawcze. Główne działania podejmowane na rzecz rodzin to: szeroko 

rozumiane wspieranie oraz modelowanie prawidłowych postaw społecznych                   

i wychowawczych, praca z klientem oparta na pobudzaniu pozytywnych 

zasobów rodziny, wykorzystywaniu jej potencjału, trening budżetowy oraz 

prowadzenie gospodarstwa domowego, zabezpieczanie dobra dzieci, współpraca 

z innymi instytucjami wspierającymi rodziny (kuratela, sąd, pedagodzy, 

psycholodzy, policja, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele). Praca asystenta rodziny 

głównie ma na celu przezwyciężenie przez rodziny kryzysów wychowawczych   

i dorastanie dziecka w rodzinie naturalnej lub ewentualny powrót dzieci                          

z placówki opiekuńczej do rodzin rdzennych. 

1.7.2. Wspieranie i współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. 

 

M-GOPS w Czerniejewie aktywnie współpracował z organizacjami 

pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi Gminy tj. z sołectwami. 

W 2019 r. został uchwalany  ,,Program Współpracy Gminy Czerniejewo                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.”           

W ramach w/w Programu lokalne organizacje pozarządowe otrzymały                

z budżetu Gminy wsparcie finansowe, polegające głównie na udzielaniu 

dotacji na realizację określonego zadania publicznego. Należy zaznaczyć,                  

iż na funkcjonowanie lokalnej społeczności ma wpływ kondycja                         

i działalność organizacji pozarządowych, którą należy uznać                                      

za satysfakcjonującą. W ramach tego programu organizacje pozarządowe 

działające na terenie gminy podejmowały szereg działań na rzecz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Prężnie działające Towarzystwo Przyjaciół Żydowa w 2019 roku otrzymało 

dotację na realizację zadania publicznego „Pobudzenie i koordynacja inicjatyw 

społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno-oświatowego, 

naukowego, artystycznego i sportowego. Ponadto TPŻ zorganizowało „Dzień 

Matki”, „Mikołajki” oraz dla osób samotnych „Mikołajki”. Z kolei aktywnie 

współpracujące z UMiG oraz M-GOPS Stowarzyszenie Integracyjno-

Rehabilitacyjne „Razem” podejmowało działania na rzecz integracji 

społeczności, aktywności takie jak: „Dzień Kobiet” dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, „Rajd Rowerowy”, „Spotkanie Andrzejkowe”, „Spotkanie 

Wigilijne”. Ośrodek wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracyjno-

Rehabilitacyjnym „Razem” w Czerniejewie zorganizował piknik rodzinny dla 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Wszyscy razem”. Ponadto od kilkunastu 

lat M-GOPS organizuje dla osób samotnych, starszych „Wieczerzę Wigilijną”. 

Warto dodać, że pracownicy M-GOPS aktywnie uczestniczą                                        

w współorganizacji imprez plenerowych, organizowanych na rzecz 

społeczności lokalnej m.in. Dni Czerniejewa, Pożegnanie Lata, Mikołajki.  

     W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata                   

2017-2019 r., który został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/ 167/ 16 Rady Miasta                            

i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2016  r. zrealizowano działania 

wspierające rodzinę. Koordynowanie i monitorowanie zadań programowych 

powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej                                   

w Czerniejewie. Program ten adresowany był do wszystkich rodzin 

wychowujących dzieci, ma na celu wspieranie rodziny jako podstawowej 

organizacji życia społecznego. W realizację zadań zawartych w Programie, 
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zaangażowani byli: 

• Pracownicy następujących instytucji z terenu Gminy Czerniejewo:                 

M- GOPS w Czerniejewie, Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie, Komisariat 

Policji w Czerniejewie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Szkoły, Przedszkola, Świetlica 

Środowiskowa „Promyki” w Żydowie, Biblioteka Publiczna w Czerniejewie, 

pracownicy Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Czerniejewie                            

i Żydowie. 

• Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Pelikan”, Towarzystwo 

Przyjaciół Żydowa, Oświatowe Stowarzyszenie „Onuphrius”, Stowarzyszenie 

Integracyjno-Rehabilitacyjne „Razem” w Czerniejewie. 

Wszystkie działania w roku 2019, mieszczące się w ramach Gminnego 

Programu. Wspierania Rodziny skierowane były przede wszystkim                

do rodzin. Ważnym elementem podejmowanych  działań były przedsięwzięcia 

profilaktyczne, w tym informacyjne, edukacyjne, integracyjne, aktywizujące. 

Szczególnie dotyczyły tych rodzin, które przeżywały trudności w wypełnianiu 

swych funkcji lub znajdowały się w poważnym kryzysie. Celem programu 

było wzmocnienie rodziny, która jest najstarszą i najważniejszą jednostką 

społeczną, gdyż na niej opiera się struktura całych społeczeństw. Jest to 

wystarczający powód, aby w rodzinę inwestować i pomagać jej w razie 

trudności i zaistniałych dysfunkcji. Gminny Program Wspierania Rodziny 

realizowany w roku 2019 przy współpracy wielu instytucji, stanowił 

kompleksowe podejście do bieżących potrzeb rodziny wymagającej wsparcia 

w lokalnym środowisku. 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA 
Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;  

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

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

2.1. Podejmowanie działań dla podniesienia 

jakości ochrony środowiska w gminie 

Czerniejewo. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 2.6.Uporządkowanie gospodarki 

odpadami 

 

Cel operacyjny 2.7.Poprawa gospodarki wodno – 

ściekowej 

 

Cel operacyjny 2.3.Ochrona zasobów leśnych 

i racjonalne ich wykorzystanie 

2.1.1. Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci 

kanalizacji deszczowej, w  tym uzbrojenie terenów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe i nowe inwestycje gospodarcze. 
Opracowany został projekt przebudowy kanalizacji deszczowej                               

i spławnej – odcinek ul. Polnej w Czerniejewie  

 

2.1.2. Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na 

terenie całej gminy. 
W Gminie Czerniejewo obowiązuje segregacja odpadów 

 z podziałem na: 

a) papier,  

b) metale i tworzywa sztuczne,  

c) szkło,  

d) bioodpady, 

e) niesegregowane (zmieszane odpady komunalne). 

W celu zwiększenia poziomów odzysku odpadów selektywnie zbieranych,               

ale również w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Czerniejewo              

w grudniu 2019 roku zakończono inwestycję pn. „Budowa Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Czerniejewo”. Jest 

to miejsce, w którym każdy mieszkaniec może bez żadnych dodatkowych opłat 

dostarczyć odpady takie jak:  

a) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, 
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b) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

d) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) niebezpieczne, 

h)  przeterminowane leki i chemikalia, 

i)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych               

w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, 

n) zużyte opony, 

o) odzież i tekstylia. 

 

Projekt budowy PSZOK został dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 „Gospodarka 

odpadami”, Poddziałanie 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów 

gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących”. 

Inwestycja polegała na: utwardzeniu całego terenu, oświetleniu, ogrodzeniu, 

zmonitorowaniu, wyposażeniu w kontenery i pojemniki do odpadów oraz 

utworzeniu ścieżki dydaktycznej poświęconej ekologii. Niniejszy PSZOK  

powstał w centralnym punkcie Gminy – w Czerniejewie przy ul. Pałacowej 25 . 

 

2.1.3. Kontynuacja działań zmierzających do ochrony powietrza.    

                                                                                                   

Prowadzone we wcześniejszych latach rozmowy w sprawie gazyfikacji gminy 

Czerniejewo zaowocowały przyłączeniem gazu do wsi Pawłowo. 

W 2019 r. opracowany został projekt gazyfikacji wsi Gębarzewo, Gębarzewko, 

Kosmowo, Nidom.  

W 2019 r. kontynuowano realizację dofinansowań z budżetu gminy                     

na wymianę ogrzewania węglowego. 
W roku 2019 - wydatkowano ogółem na 16 wniosków o wymianę pieca kwotę 

– 35.000,00 zł.  

 

2.1.4. Zwiększenie zasobów zieleni i lesistości gminy poprzez nasadzanie 

drzew i krzewów na terenie parków i w pasach drogowych. 
 

W 2019 r. obsadzone zostały pasy drogowe, jak i miejsca publiczne. 

Ilość nowych nasadzeń krzewów: 671 szt.  

Ilość nowych nasadzeń drzew:  291 szt. 

2.2. Stworzenie warunków do rozwoju 

różnych form turystyki na terenie gminy 

Czerniejewo.  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 5.3.Aktywizacja obszarów 

o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się 

perspektywach rozwojowych 

Cel operacyjny 5.4.Wsparcie  terenów 

wymagających restrukturyzacji, odnowy 

i rewitalizacji 

2.2.1. Budowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi różnych form 

turystyki w obszarach predestynowanych do tej formy wypoczynku.  
Utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czerniejewo (Grobla) 

  

2.2.2. Zagospodarowanie naturalnych rozlewisk i oczek wodnych.  
 

Na chwilę obecną brak dostępnych zewnętrznych środków finansowych                                          

na zagospodarowanie jeziora w m. Kąpiel.  
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OŚWIATA, KULTURA, SPORT  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; 

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

CELE SZCZEGÓŁOWE Kierunki działania/podjęte działania 

3.1. Podwyższenie jakości oferty gminy w 

zakresie rekreacji i wypoczynku. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości             

i dostępności edukacji 

 

Cel operacyjny 8.10.Ochrona i utrwalanie 

dziedzictwa kulturowego 

 

Cel operacyjny 5.5.Zwiększenie dostępności 

do podstawowych usług publicznych 

3.1.1. Remont, budowa i przebudowa istniejącej w gminie infrastruktury 

sportowej. 

   W 2019 r. zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej                               

w Czerniejewie.  

Modernizacja boiska przy ul. Gen. Lipskiego w Czerniejewie: oświetlenie 

boiska i nagłośnienie  - I etap; wykonanie boiska treningowego wraz                                 

z infrastrukturą towarzyszącą (Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czerniejewo). 

Rekultywacja boiska oraz odnowienie trybun w Żydowie.  

3.1.2. Budowa, przebudowa i doposażenie istniejących obiektów kultury. 

 

brak działań w 2019 r. 

 

3.1.3. Przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów rekreacyjnych 

• Pakszynek – budowa placu zabaw – I etap 

• Goranin i Czeluścin – doposażenie placu zabaw 

 

3.1.4. Popularyzacja sportu i rekreacji na terenie gminy. 

Infrastruktura sportowa w gminie Czerniejewo jest dobrze rozwinięta.               

W zajęciach na obiektach sportowych korzystają wszyscy mieszkańcy gminy 

Czerniejewo bez względu na wiek. Młodzi ludzie znacznie częściej wybierają 

wszelką aktywność fizyczną, która ma służyć integracji oraz poprawie 

samopoczucia. Wybierając obiekty, osoby kierują się wyposażeniem, stanem 

technicznym, a przede wszystkich odległością. 

Dostępna infrastruktura sportowa wraz z wyposażeniem pozwala                              

na uprawianie wielu zróżnicowanych dyscyplin w zależności                                         

od zainteresowań. Mieszkańcy mogą wziąć udział w wielu wydarzeniach 

sportowych odbywających się cyklicznie każdego roku. 

Najważniejsze obiekty sportowe w Gminie Czerniejewo: 

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W CZERNIEJEWIE 

20 września 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Hali Widowiskowo–Sportowej 

w Czerniejewie przy ul. Szkolnej. Budowa hali rozpoczęła się  w kwietniu 2017 

r., a zakończyła w lipcu 2019 r. Kubatura hali to: 19 851,16 m3, w których 

usytuowane zostały: wielofunkcyjna płyta z pełnowymiarowymi boiskami, kort 

do squash, siłownia, sauna, sala fitness, sala konferencyjna, pokój pierwszej 

pomocy, pokój trenerów, szatnie, portiernia, recepcja, pomieszczenia 

magazynowe i techniczne, trybuny (260 miejsc siedzących). Przy hali znajduje 

się bieżnia. Lokalizacja hali przy szkole (połączona łącznikiem  z budynkiem 

szkoły) pozwala na bezpieczne korzystanie z niej przez uczniów i nauczycieli. 

Hala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.  

MOJE BOISKO – ORLIK 2012 

19 czerwca 2012 r. 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 roku         
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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 z czego urząd Marszałkowski 333.000,00 i MSiT 

500.000,00. Zajęciami na „Orliku” kieruje Animator sportu. W okresie od 01.03 

– 30.11 praca Animatora obecnie finansowana jest przez Gminę Czerniejewo.      

W okresie letnim ze względu na dłuższy czas otwarcia Orlika Burmistrz 

zatrudnia dodatkową osobę. 

KORT TENISOWY, BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ, 

SKATEPARK W CZERNIEJEWIE 

13 października 2017 r. oddano do użytku kolejne centrum sportowe 

zlokalizowane na działce nr 243/8 ark. 8 (znajdujące się obok „Orlika”) przy                

ul. Armii Poznań w Czerniejewie. Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 

527 306,82 zł z tego kwota dofinansowania wynosiła 300.000,00 zł. Projekt 

dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”                           

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich    

na lata 2014-2020. Wybudowanie kortu tenisowego, boiska do siatkówki 

plażowej oraz skateparku stworzyło doskonałą całość związaną z rekreacją dla 

mieszkańców miasta i gminy Czerniejewo. Kort tenisowy, boisko do siatkówki 

plażowej oraz skatepark umożliwia mieszkańcom naszej gminy podejmowanie 

aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne                 

i fizyczne. Przyjmując rozwiązania projektowe, zwróciliśmy uwagę na takie 

elementy jak: bezpieczeństwo, trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne,   

a także niskie koszty eksploatacji. Budowa miejsc rekreacji przyczyni się                      

do włączenia rewitalizowanego obszaru m. Czerniejewa (działka nr ewid. 243/8) 

w życie całej gminy, stworzenia możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych 

ale również rekreacyjnych w sposób nowatorski. 

W ramach projektu zrealizowano takie zadania jak:  

1. Budowa kortu tenisowego o wymiarach 18,50m X 36,0m;                         

o następującej konstrukcji:  warstwa odsączająca h=15cm, podbudowa 

tłuczniowa warstwa dolna h=10cm,podbudowa asfaltowa warstwa 

górna h=3cm, nawierzchnia kortu akrylowa koloru czerwonego                        

o grubości 1,3cm z liniami koloru białego. Ograniczenie nawierzchni 

kortu tenisowego obrzeżem betonowym na ławie betonowej. Przy 

korcie ławeczki 4 sztuki. Kort tenisowy ogrodzony siatką 

poliuretanową z piłkochwytami wysokości 5,0m. Kort wyposażony                     

w siatkę, stojaki oraz tuleje stalowe do osadzenia stojaków. Wejście                  

na kort tenisowy za pomocą furtek zamontowanych w ogrodzeniu. 

2. Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 12,0m X 20,0m                   

o następującej konstrukcji: warstwa odsączająca h=15cm,nawierzchnia 

boiska z piasku drobnego grubości h=10cm,ograniczenie boiska do 

siatkówki plażowej obrzeżem gumowym na ławie betonowej. Za 

boiskiem nawierzchnia trawiasta. Boisko do siatkówki plażowej 

ogrodzone siatką poliuretanową z piłkochwytami. Między kortem 

tenisowym, a boiskiem do siatkówki plażowej siatka poliuretanowa 

wysokości 4,0 m. Przy boisku ławeczki 4 sztuki. Boisko wyposażone 

w stojaki i siatkę do piłki plażowej. Wejście na boisko do siatkówki 

plażowej za pomocą furtek w ogrodzeniu. 

3. Budowa nawierzchni pod skatepark:  o wymiarach 20,0m X 30,0m, 

podsypka piaskowa h=10cm, podbudowa tłuczniowa h=15cm                             

i nawierzchnia bitumiczna grubości 3cm. Nawierzchnia ograniczona 
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obrzeżem betonowym. Przy skateparku ławeczki do odpoczynku w 

ilości 4 sztuk. Nawierzchnia skateparku bez ogrodzenia. 

4. Montaż oświetlenia boisk sportowych i skateparku. Oświetlenie                     

za pomocą masztów oświetleniowych wysokości 10 m 6 sztuk                              

z wysięgnikami i montażem opraw oświetleniowych sztuk 12                        

na belce B-2. 

5. Budowa ciągu pieszo jezdnego  i drogi wewnętrznej: warstwa 

odsączająca h=10cm, podbudowa tłuczniowa h=15cm, nawierzchnia 

ciągu pieszojezdnego i drogi wewnętrznej z kostki betonowej bez 

fazowej h=8cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej. 

W ramach niniejszego projektu zakupiono następujące urządzenia do 

wyposażenia skateparku: 

1. Urządzenie typu „Bank ramp” – 1 szt. 

2. Urządzenie typu „Funbox z poręczą 2/3 +bank Wall” – 1 szt. 

3. Urządzenie typu „Quarterpipe” – 1 szt. 

4. Urządzenie typu „Ławka1” – 1 szt. 

5. Urządzenie typu „Poręcz prosta – mała” – 1 szt. 

FITNESS W CZERNIEJEWIE  

19 czerwca 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zewnętrznego placu fitness w 

miejscowości Czerniejewo. Projekt pn. „Wielopokoleniowcy na start. Jutro 

zaczyna się dziś!” został współfinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, na operację w 

zakresie małych projektów. Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty 

sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Czerniejewo oraz zwiększenie 

aktywności społecznej i atrakcyjności turystycznej miejscowości. Cel został 

osiągnięty poprzez zamontowanie zewnętrznego sprzętu fitness: biegacz, 

wioślarz, surfer, podwójny nordic walking, wyciskanie siedząc + prostownik 

nóg,  nożyce, podwójny wyciskanie nóg, podwójny kołowrotek, wyciskanie 

siedząc+prostownik nóg, ławostół piknikowy. 

Dofinansowanie tego zadania  to 23 973,78 zł. Siłownia plenerowa jest dostępna 

dla każdego bezpłatnie. Dzięki temu można  zadbać o swoje ciało                                      

i samopoczucie przy okazji wyjścia na zakupy, na plac zabaw z dzieckiem,                      

na spacer  do parku  czy inne dostępne miejsce. Koszt całkowity 69.752,50.  

Dofinansowanie: 23.973,78 zł. 

Ćwiczenia na zewnętrznych siłowniach są bardzo łatwe, może z nich korzystać 

każdy: 

▪ nowicjusze, 

▪ emeryci, 

▪ dzieci, 

▪ osoby niepełnosprawne 

CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWE W ŻYDOWIE  

6 grudnia 2011 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów 

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

PROW na lata 2007 – 2013. Centrum powstało po byłym basenie, który mieścił 

się w centrum wsi Żydowo. Na terenie powstały takie urządzenia rekreacyjno-

sportowe jak: plac zabaw, letnia altana z ławkami wraz z wmurowanym grillem 

oraz oczko wodne.  Inwestycja miała na celu zwiększenie aktywności społecznej                                       

i atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz polepszenie warunków 

społecznych i zdrowotnych mieszkańców. Dofinansowanie tego zadania 

wyniosło 25 000,00 zł. Koszt całkowity: 59.903,99 zł. 

W dniu 23 maja 2012 r. Gmina Czerniejewo podpisała umowę                                   

o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH 

STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 

PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. „Utworzenie centrum rekreacyjno   -

sportowego w Żydowie”. Celem projektu jest poprawa stanu i jakości życia na 
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wsi. Cel został osiągnięty poprzez wybudowanie w miejscowości Żydowo 

centrum rekreacyjno-sportowego, które składa się  z: skateparku, kortu 

tenisowego, boiska do siatkówki plażowej. Został wykonany również remont 

oświetlenia. Zadanie spowodowało wzrost atrakcyjności turystycznej                                                         

i rekreacyjnej miejscowości oraz podniesienie wizerunku wsi Żydowo. 

Dofinansowanie tego zadania wyniosło 221 648, 35 zł. złotych. Koszt całkowity 

340.784,34 zł. 

MIEJSKIE STADIONY SPORTOWE 

Boiska sportowe w Czerniejewie i Żydowie –wykorzystywane głównie przez 

Kluby sportowe oraz szkoły. 

Należy także pamiętać o boiskach przy szkołach gdzie dzięki dofinansowaniu 

Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu powstały boiska 

wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, pozwalające nauczycielom na 

prowadzenie zajęć sportowych. 

Bezpośrednim celem, w ramach którego na terenie gminy Czerniejewo rozwija 

się infrastruktura sportowa jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy                 

w sferze rekreacyjno-sportowej.  Działania w tej sferze oddziałują na poprawę 

jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb rekreacyjno-

sportowych społeczności lokalnej (m.in. poprzez organizację imprez 

rekreacyjnych i sportowych) oraz na wzrost atrakcyjności miejsca w którym 

mieszkają.  

3.1.5. Wzrost poziomu i wyników sportowych 

• Awans LKS „Czarni” do wyższej klasy.  

• „Fara Pelikan” Żydowo – prowadzenie na większą skalę zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Żydowie. 

• Ogólnopolski Finał Szkolnego Skills Challenge „Mierz Wysoko”2019 

– R. Korpusik – 4. miejsce  

• Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dwójek Chłopców                               

– 1. miejsce  - P. Staniszewski, A. Saczawa 

 

3.2. Podejmowanie działań w zakresie 

zwiększania jakości oferty edukacyjnej 

i dostosowania jej do potrzeb jej 

beneficjentów i rynku pracy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości i 

dostępności edukacji 

 

Cel operacyjny 7.6.Rozwój kształcenia 

ustawicznego. 

3.2.1. Organizowanie równego dostępu uczniom do zajęć pozalekcyjnych 

W 2019 r szkoły Gminy Czerniejewo realizowały - podobnie jak w latach 

ubiegłych 2 programy sportowe: „Umiem Pływać” i „Szkolny Klub 

Sportowy”. 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był adresowany                    

do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakładał systematyczny 

i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach 

sportowych z zakresu nauki pływania. Głównymi celami programu było: 

upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie 

podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka i korygowanie wad postawy, 

wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej                    

(w szczególności dotyczy uczniów zamieszkałych w miejscowościach, 

w których nie ma pływalni) oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania 

z akwenów. 

Do udziału w programie zostało zgłoszonych 78 uczniów (48 ze Szkoły 

Podstawowej w Czerniejewie, 30 ze Szkoły Podstawowej w Żydowie). 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerniejewie uczestniczyli w nauce pływania 

od lutego br. (Park Wodny Aqualife  

we Wrześni), natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Żydowie naukę 

pływania rozpoczęli we wrześniu 2019 r. ( GOSiR Gniezno). 

Udział w zajęciach był dla uczniów bezpłatny. Program został sfinansowany 

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ( 14.040,00 zł) oraz z budżetu 

Gminy Czerniejewo ( 12.870,00 zł ). 

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

względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Jego głównymi celami było, 

m.in. kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej, poprawa stanu 

zdrowia i jakości życia dzieci i młodzieży ( w tym profilaktyka nadwagi 



str. 94 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

i otyłości ) oraz zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć 

sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane były od stycznia do grudnia 2019 r. 

w Szkołach Podstawowych w Czerniejewie i w Żydowie pod kierunkiem 

nauczycieli wychowania fizycznego. W szkole w Czerniejewie programem 

zostało objętych 55 uczniów ( I i II grupa – piłka siatkowa, III grupa – nauka 

gry w szachy, ), natomiast w szkole w Żydowie 60 uczniów ( I i II grupa – 

piłka siatkowa, III grupa – piłka siatkowa i piłka nożna ). Operatorem 

wojewódzkim zadania działającym na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki jest 

Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu. 

Wkład finansowy Gminy Czerniejewo wyniósł 1.200,00zł. 

Naboru uczniów do w/w programów dokonywali dyrektorzy szkół. 

 

Ponadto w Czerniejewie i Żydowie prowadzone były zajęcia specjalistyczne 

wspierające edukację najmłodszej grupy szkolnej - Gry i zabawy ruchowe                   

z elementami piłki siatkowej ,,Od smyka do zawodnika’’.  

Z zajęć korzystały dzieci z Żydowa i Czerniejewa.  Zajęcia są bezpłatne dla 

dzieci i są w całości finansowane były  z budżetu Gminy Czerniejewo. 

 

Zajęcia sportowe Szkółki Kolarskiej (dla zainteresowanych uczniów klasy IV-

VIII) – zajęcia realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Kolarstwa przy współfinansowaniu Gminy Czerniejewo. 

 

3.2.2. Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie zastosowania 

nowych technik w realizacji programów nauczania we wszystkich 

placówkach oświatowych gminy. 

 

Szkoła Podstawowa w Czerniejewie 

rok 2019 

Sale lekcyjne:  zakup komputerów stacjonarnych – 7 szt. wyposażenie pracowni 

komputerowej i sal lekcyjnych,  projektor Benq, zestaw mebli – s. 32 i 44, 

wymiana posadzki w sali 3 

Biblioteka szkolna: remont biblioteki (wymiana oświetlenia na 

energooszczędne, malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładziny),  zakup 

wyposażenia biblioteki – regały na książki, biurko, szafy. 

Świetlica – zakup szafy typu „Komandor”, zakup artykułów papierniczych                     

i kreatywnych do realizacji zajęć 

Pomoce dydaktyczne:  zajęcia wychowania fizycznego: piłka lekarska 3 kg  

pomoce w ramach zapewnienia warunków do realizacji kształcenia 

specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami:  laptop, gra terapeutyczno-

edukacyjna „Góra uczuć”, planszowa gra w skojarzenia DIXIT, gra planszowa 

„Kalejdoskop emocji", gra karciana „Gra na Emocjach”, gra karciana „Makao 

sylabowe”.   

Zapewnienie bezpieczeństwa  (monitoring wizyjny)  - rejestrator, telewizor, 

kamery – 2 szt. 

W ramach projektów i programów pozyskano:  

• Projekt Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty  - stacja meteorologiczna, 

zestawy specjalistyczne Sense Disc – przenośne cyfrowe laboratoria 

dydaktyczne – 2 szt. 

• Szkolny Klub Sportowy Wielkopolska - koszulki /kamizelki– 10 szt. 
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Szkoła Podstawowa w Żydowie 

rok 2019 

 

W ramach realizacji pkt.3.2.2 - Tworzenie warunków umożliwiających 

zwiększenie zastosowania nowych technik w realizacji programów nauczania we 

wszystkich placówkach oświatowych gminy Czerniejewo w roku 2019 w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie zrealizowano następujące działania: 

- udział w projekcie Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa wielkopolskiego. Dzięki temu pozyskano 24 laptopy, które 

wykorzystywane są przez nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego. 

- udział szkoły w V edycji Konkursu pt. „Nasz pomysł na ochronę środowiska", 

organizowanego przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu.  

W wyniku realizacji szkoła otrzymała  ogród wertykalny.   

- realizacja warsztatów dla uczniów w ramach  innowacji pedagogicznej  

z zakresu mechatroniki, 

- udział w ogólnopolskim Programie  „SKS”, dzięki któremu pozyskano sprzęt 

sportowy wykorzystywany na zajęciach wychowania fizycznego oraz zajęciach 

pozalekcyjnych, 

- zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

-zakup wyposażenia do sal lekcyjnych oraz przeprowadzanie  remontów 

kolejnych pomieszczeń lekcyjnych, 

- systematyczna wymiana oświetlenia szkoły na energooszczędne, 

- pozyskanie 25 komputerów poleasingowych z Agencji Restrukturyzacji 

Rolnictwa w Poznaniu, 

- systematyczna wymiana i unowocześnianie sprzętu komputerowego będącego 

na wyposażeniu szkoły,  

 

3.2.3. Umożliwienie na terenie miasta i gminy kształcenia 

na poziomie ponadgimnazjalnym i kształcenia ustawicznego. 

 

brak 

 

3.2.4. Prowadzenie remontów, przebudowa i budowa obiektów  

w ramach działań zwiększających ofertę opieki pozaszkolnej. 

 

brak 

 

ROZWÓJ GOSPODARCZY  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020; 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem 

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

4.1. Tworzenie warunków dla dalszego 

rozwoju gospodarczego gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 6.5.Tworzenie  warunków  rozwoju  

inteligentnych  specjalizacji, w tym wspieranie 

sektorów kreatywnych w gospodarce 

 

4.1.1. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wzrostu zainteresowania 

przez inwestorów strategicznych terenami inwestycyjnymi na terenie gminy 

 

- Kontynuacja działań w ramach  powyższego - prowadzona szeroko rozumiana 

promocja istniejących terenów inwestycyjnych oraz dostosowano ceny                            

do realnych możliwości i oczekiwań potencjalnych inwestorów. Wprowadzono 

uelastycznienie terminów i systemów płatności (raty).  

- deklaracja udziału w szkoleniu  - standardy obsługi inwestora                                   
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Cel operacyjny 6.8.Przygotowanie i racjonalne 

wykorzystanie terenów inwestycyjnych 

 

Cel operacyjny 5.1.Wsparcie ośrodków lokalnych 

 

Cel operacyjny 9.4.Budowa partnerstwa 

dla innowacji 

 

 

 

 

 

w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. 

4.1.2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną  infrastrukturę 

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

Industry). 
 

Prowadzono rozmowy z GDDKiA w Poznaniu w celu wybudowania 

dodatkowego zjazdu do nowych terenów aktywizacji gospodarczej                      

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

 

4.1.3. Tworzenie i inicjowanie różnorodnych systemów wsparcia inwestorów 

i przedsiębiorców chcących inwestować lub realizujących swoje 

przedsięwzięcia biznesowe na terenie gminy.  
 

brak 

4.2. Podejmowanie działań w zakresie 

promocji gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 5.1.Wsparcie ośrodków lokalnych 

 

Cel operacyjny 5.2.Rozwój obszarów wiejskich  
 

Cel operacyjny 9.3.Sprawna, innowacyjna 

administracja samorządowa 

4.2.1. Opracowanie strategii promocji gminy Czerniejewo. 
 

Gmina Czerniejewo zna główne produkty markowe gminy (pałac, misie, 

lawendowe zdroje) i stara się uwzględniać je w promocji miasta i gminy.                      

Na dzień dzisiejszy nie podjęto działań w kierunku stworzenia strategii promocji. 

 

4.2.2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy w środkach masowego 

przekazu o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. 
 

Gmina Czerniejewo współpracuje ze wszystkimi mediami na terenie powiatu 

oraz z kilkoma na terenie województwa. Doraźnie utrzymuje również kontakty                     

z mediami ogólnopolskimi.   

Do mediów współpracujących na stałe należą: Radio Gniezno, Przemiany na 

Szlaku Piastowskim, portal informacyjny informacjelokalne.pl, Tydzień 

Gnieźnieński, Głos Wielkopolski, sportgniezno.pl, gniezno24.com, 

czerniejewo.nasze-miasto.pl, telewizja Gniezno, Radio Września, Wiadomości 

Wrzesińskie. 

 

4.2.3. Stworzenie systemu wizualnej identyfikacji gminy. 
Gmina Czerniejewo posiada 2 symbole wizualnej identyfikacji – herb i logo, 

które są na wszystkich możliwych płaszczyznach promocji oraz prezentacji 

miasta i gminy. 

Od 2017 roku na terenie Gminy Czerniejewo znajduje się Szlak Misiów,                       

w swoich działaniach promocyjnych gmina jako swój symbol wybrała misia. 
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4.3. Tworzenie warunków na rzecz 

kompatybilności wszystkich zamierzeń 

gospodarczych  

i społecznych z warunkami określonymi 

przestrzenią gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 9.1.Tworzenie warunków 

dla zarządzania rozwojem regionu 

4.3.1. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

 

W 2019 r. trwały prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmina, do których  przystąpiono na podstawie 

Uchwały Nr XLV/311/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                                    

1 października 2014 r.  

 

4.3.2. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2019 roku kontynuowane były prace nad opracowaniem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla następujących terenów: 

- zlokalizowanego w Żydowie po wschodniej stronie drogi krajowej                     

nr 15 o powierzchni ok. 16,3746 ha; 

- zlokalizowanego w Gębarzewie o powierzchni ok. 16,8897 ha; 

- zlokalizowanego w Gorańcu o powierzchni ok. 0,3036 ha                         

i Czeluścinie o powierzchni ok. 0,2680 ha; 

- zlokalizowanego w Czerniejewie w rejonie ulicy Poznańskiej                 

i Gospodarczej o powierzchni ok. 19,6777 ha.  

 

4.3.3. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami w zakresie 

skoordynowania planów rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

W 2019 roku odbywały się spotkania Burmistrza Miasta i Gminy                                   

z włodarzami sąsiednich miejscowości oraz władzami powiatu.  

 

 

INFRASTRUKTURA  

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020;  

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu 

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

Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa 

Cele szczegółowe Kierunki działania/podjęte działania 

5.1. Podejmowanie działań  

w kierunku polepszenia standardu  

i jakości komunikacyjnej na terenie gminy 

Czerniejewo. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 1.1.Zwiększenie spójności sieci 

drogowej 

 

Cel operacyjny 1.2.Wzrost  różnorodności oraz 

upowszechnianie efektywnych form transportu  

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

W ramach zadań na drogach gminnych wykonano:                                                         

przebudowę chodników na ul Żeromskiego w Żydowie, chodnik                                  

w Goraninie, nakładkę asfaltową w Gorańcu, przebudowę gruntowej drogi przy 

Skwerze w Pawłowie, zatoczkę w Szczytnikach Czerniejewskich, utwardzono 

drogę w Kąpielu.  

Przebudowa drogi Czeluścin-Szczytniki Czerniejewskie przez PZD (wkładem 

Gminy Czerniejewo było opracowanie i sfinansowanie projektu na w/w 

inwestycję). 

 

5.1.2. Budowa sieci ścieżek rowerowych łączących poszczególne obszary 

gminy. 

 

W roku 2019 nie realizowano żadnego przedsięwzięcia w tym zakresie. 

5.2. Podjęcie działań w kierunku 

rewitalizacji i przebudowy obiektów 

komunalnych na terenie gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

5.2.1. Przeciwdziałanie niszczeniu obiektów budowlanych, w tym 

komunalnych, o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym 

poprzez realizacje projektów rewitalizacji tych obiektów.  

W 2019 roku, po tragicznym pożarze, wyremontowano wnętrze kamienicy przy 

ul. 1 Maja 9 w Czerniejewie.  
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Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 5.4.Wsparcie terenów 

wymagających  restrukturyzacji,  odnowy 

i rewitalizacji. 

Z budżetu gminy wydatkowano łącznie ok.  67 tyś. zł na bieżące naprawy                         

i remonty budynków.   

 

5.2.2. Inicjowanie działań mających na celu renowację obiektów 

zabytkowych.  

W 2019 roku udzielono dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na rzecz: 

- Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie – 25.000 zł, 

- Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Żydowie – 15.000 zł.   

 

Zapisy związane z dziedzictwem kulturowym uwzględnione były                         

w wydawanych decyzjach  o warunkach zabudowy i sporządzanych 

dokumentach planistycznych. 

 

Na gminnej stronie internetowej zamieszczona jest zakładka dedykowana 

ochronie zabytków, zawierająca obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

oraz rejestr zabytków nieruchomych. 

  

W 2019 roku gmina była współorganizatorem I Festiwalu Historycznego 

„Tajemnica Trzech Stuleci”, którego celem było promowanie walorów 

historyczno-turystycznych Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatu gnieźnieńskiego i gminy Czerniejewo. Ważnym celem festiwalu była 

ochrona zabytków i prezentacja zabytków Czerniejewa,                                    
w szczególności Pałacu, na terenie którego odbył się festiwal, a także promocja 

historii Czerniejewa.  

Wykorzystywano tzw. „dobre praktyki” poprzez ich promocję                                
w materiałach reklamowych gminy oraz na stronie internetowej.   

5.3. Intensywne działania w zakresie 

przebudowy i rozbudowy infrastruktury 

technicznej gminy. 

 

Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  

 

Cel operacyjny 3.1.Optymalizacja gospodarowania 

energią 

 

Cel operacyjny 2.7.Poprawa gospodarki wodno – 

ściekowej 

5.3.1. Realizacja zadań w zakresie  rozwoju sieci kanalizacyjnych, 

wodociągowych i gazowniczych oraz alternatywnych źródeł energii. 
 

-   realizacja zdań w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych w ramach planu 

2019 r.: ul. Kraszewskiego, ul. Szkolna, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań związanych z budową stacji podnoszenia ciśnienia w Grabach; 

-  realizacja zadań w zakresie sieci gazowniczych - budowa sieci gazyfikacyjnej 

w rejonie miejscowości  Pawłowo  

 

5.3.2. Przebudowa, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego 

oraz budowa nowych punktów świetlnych. 
W ramach inwestycji oświetleniowych  zostały zrealizowane zadania:  

W 2019 r. opracowano dokumentacje budowy oświetlenia: 

- dot. budowy oświetlenia- Grobla działka nr 74/1 w Czerniejewie                                                                                                                    

-  drogowego w Kosowie                                                                                                

- dot. budowy oświetlenia drogowego Os. Pisarzy w Czerniejewie strona 

południowa od ul. Armii Poznań: ul. B. Prusa, Sienkiewicza, Kochanowskiego                                                                                                           

- boiska sportowego w Czerniejewie 

Budowa w 2019: ułożenie linii oświetleniowej do oświetlenia Grobli                    

w Czerniejewie 

5.4. Podjęcie działań w zakresie poprawy 

gospodarki mieszkaniowej i rozwoju 

różnych form budownictwa 

mieszkaniowego na terenie gminy 

Czerniejewo. 
 

5.4.1. Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i budowę 

mieszkań na wynajem.  

W 2019 roku z gminnego zasoby nieruchomości zbyto na rzecz prywatnych 

inwestorów grunty zlokalizowane w Czerniejewie o łącznej powierzchni 0,9179 

ha przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną sprzedano 0,1257 ha gruntów gminnych                
w Żydowie.  
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Powiązanie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2020;  
 

Cel operacyjny 8.11.Poprawa warunków 

mieszkaniowych. 

Przystąpiono do prac planistycznych mających na celu wydzielenie nowych 

terenów gminnych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie                                               

ul. Armii Poznań i Mickiewicza w Czerniejewie, które będą oferowane                               

do sprzedaży. 

 

Na terenie miasta i gminy, na podstawie warunków zabudowy wydawanych 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, zostały wytyczone nowe tereny 

pod zabudowę mieszkaniową na gruntach prywatnych. Zabudowa jednorodzinna 

została dopuszczona w 32 lokalizacjach, w tym w 1 lokalizacji                                      

(ul. Kraszewskiego w Czerniejewie) dopuszczono zabudowę szeregową 

obejmującą 43 budynki. Zabudowa wielorodzinna obejmująca budowę 8 

budynków, w każdym po 12 lokali, dopuszczona została przy ul. Szkolnej                       

w Czerniejewie. Pozwolenie na budowę uzyskała inwestycja w zakresie 

budownictwa wielorodzinnego w Żydowie przy ul. Wodnej.  

 

W celu zapewnienia dostępu, planowanym lub realizowanym budynkom,                        

do infrastruktury zostały wydane decyzje lokalizacyjne dla budowy sieci 

wodociągowej przy ul. Kraszewskiego oraz przy  ul. Szkolnej                                    

w Czerniejewie. 

 

Monitorowana była możliwość przystąpienia do różnych programów                        

w zakresie kredytowania, współfinansowania, itp. budownictwa mieszkaniowego 

na preferencyjnych zasadach.  

 

5.4.2. Aktywizowanie działań w zakresie zwiększania ilości mieszkań 

socjalnych.  
 

W 2019 roku podejmowano tylko bieżące prace konserwacyjne                                     

i remontowe w zakresie lokali przeznaczonych do najmu socjalnego.   

 

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

31 stycznia 2018 r. przyjęła nowe zasady wynajmowania lokali wchodzących               

w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerniejewo.  

Realizacja nowej polityki mieszkaniowej w 2019 roku polegała na proponowaniu 

najemcom przyjętych w niej rozwiązań. 

 

 

 

22. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo  

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo zostało przyjęte Uchwałą Nr XXXI/194/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo                    

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

zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo. Dwukrotnie było zmieniane. Pierwszy raz 

Uchwałą Nr XLVI/264/06 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czerniejewo i ostatnio  Uchwała Nr XXXVIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia                   

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

zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniejewo. Obecnie nadal trwa procedura zmiany 

Studium.   
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23. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

w Gminie Czerniejewo 

 

Lp. Publikacja Nr uchwały 
Data 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Powierzchnia 

(ha) 

1 

Dz. Urz. Woj. 

Poznańskiego 

Nr 21, poz. 971 

z dnia 

25.09.1998 r. 

XXIV/192/98 16.06.1998 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

działalności przemysłowo– 

usługowej we wsi Żydowo, 

rej. ul. Nałęczowskiej 

7,4000 

2 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 37, 

poz. 726 z dnia 

12.06.1999 r. 

V/34/99 09.03.1999 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

usługowego we wsi 

Żydowo, część dz. nr geod. 

319/1, 319/2 

0,2000 

3 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 21, 

poz. 229 z dnia 

03.04.2000 r. 

XV/105/2000 22.03.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego m. 

Czerniejewo rejon ul. 

Szkolnej dz. nr ewid. 457/1 

1,7121 

4 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 21, 

poz. 230 z dnia 

03.04.2000 r. 

XV/106/2000 22.03.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo we wsi 

Żydowo dz. nr ewid. 14/9, 

27 

5,5000 

5 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 50 

poz. 594 z dnia 

24.07.2000 r. 

XVII/111/2000 30.05.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

części wsi Graby 

18,0000 

6 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 50 

poz. 595 z dnia 

24.07.2000 r. 

XVII/112/2000 30.05.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

części wsi Rakowo 

18,0000 

7 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 50, 

poz. 596, z dnia 

24.07.2000 r. 

XVII/113/2000 30.05.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego                               

0,5775 
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Lp. Publikacja Nr uchwały 
Data 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Powierzchnia 

(ha) 

m. Czerniejewo rejon                  

ul. Szkolnej - dz. nr ewid. 

485, 486, 487 

8 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 50, 

poz. 597, z dnia 

24.07.2000 r. 

XVII/114/2000 30.05.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego m. 

Czerniejewo we wsi Kąpiel 

0,8000 

9 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 50, 

poz. 513, z dnia 

24.07.2000 r. 

XVII/115/2000 30.05.2000 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego m. 

Czerniejewo dz. nr ewid. 

513 

1,9875 

11 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 47 

poz. 779, z dnia 

04.05.2001 r. 

XXIV/152/2001 02.02.2001 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

wsi Rakowo dz. Nr ewid. 21 

5,0000 

12 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 47 

poz. 780, z dnia 

04.05.2001 r. 

XXIV/153/2001 02.02.2001 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

wsi Rakowo dz. Nr 

ewidencyjny 46/1 

2,7600 

13 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 80, 

poz. 1464 z dnia 

10.07.2001 r. 

XXVII/168/2001 28.05.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo we wsi 

Żydowo dz. nr 604, 612 

1,1700 

14 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 80, 

poz. 1496 z dnia 

10.07.2001 r. 

XXVII/175/2001 28.05.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

Miasta Czerniejewo dz. Nr 

74 

2,4000 

15 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 80, 

poz. 1470 z dnia 

10.07.2001 r. 

XXVII/176/2001 28.05.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

części Miasta Czerniejewo 

18,0000 

16 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 106 

poz. 2051 z dnia 

29.08.2001 r. 

XXVIII/178/01 28.06.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

części wsi Graby 

12,5000 

17 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 106 

poz. 2052 z dnia 

29.08.2001 r. 

XXVIII/179/01 28.06.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo na obszarze 

części wsi Rakowo 

8,2541 

18 
Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 106, 

poz. 2053 z dnia 

XXVIII/180/2001 28.06.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

29,2418 
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Lp. Publikacja Nr uchwały 
Data 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Powierzchnia 

(ha) 

29.08.2001 r. Czerniejewo obszary wsi: 

Żydowo, Pawłowo, 

Kosowo, Szczytniki 

Czerniejewskie, Pakszyn 

19 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 162 

poz. 4481 z dnia 

21.12.2001 r. 

XXXI/197/2001 20.11.2001 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

mieszkaniowych z funkcją 

działalności gospodarczej 

w Żydowie działki nr ewid. 

380, 381, 382, 383, 384/2 

4,3000 

20 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 162, 

poz. 4482 z dnia 

21.12.2001 r. 

XXXI/198/2001 20.11.2001 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo i zmiany planu 

szczegółowego 

zagospodarowania 

przestrzennego w Żydowie 

zatwierdzonego uchwałą nr 

XXVIII/177/2001 z dnia 

28.06.2001 r. 

0,2300 

21 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 99, 

poz. 2468 z dnia 

22.07.2002 r. 

XXXVI/234/2002 20.06.2002 r. 

ws. zmiany planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo 

4,0000 

22 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 99 

poz. 2469 z dnia 

22.07.2002 r. 

XXXVI/235/02 20.06.2002 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

budownictwa 

jednorodzinnego 

w Żydowie dz. Nr ewid. 

14/8, 14/7, 14/6 

1,7000 

23 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 191, 

poz. 3544 z dnia 

11.12.2003 r. 

VIII/48/2003 01.09.2003 r. 

ws. zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Czerniejewo obszar: 

Szczytniki Czerniejewskie, 

Graby, Czeluścin 

4,9000 

24 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 191 

poz. 3546 z dnia 

11.12.2003 r. 

VIII/50/2003 01.09.2003 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy jednorodzinnej 

i działek rzemieślniczych 

w Czerniejewie, w rejonie 

ul. Armii Poznań Północ 

i Południe oraz ul. Szkolnej 

25,3000 

25 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 191 

poz. 3547 z dnia 

11.12.2003 r. 

VIII/51/2003 01.09.2003 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

budownictwa 

jednorodzinnego 

w Żydowie, rejon ul. Jana 

Pawła II 

12,4000 

26 
Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 5, 
XXXV/213/05 27.10.2005 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 
2,7000 
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Lp. Publikacja Nr uchwały 
Data 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Powierzchnia 

(ha) 

poz. 65 z dnia 

09.01.2006 r. 
przestrzennego części pasa 

drogowego ul. Armii 

Poznań 

  

27 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 94, 

poz. 2376 z dnia 

26.06.2007 r. 

VIII/42/2007 16.05.2007 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego działki 

o numerze ewidencyjnym 

51 we wsi Żydowo – gmina 

Czerniejewo 

29,9400 

28 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 126 

poz. 2878 z dnia 

31.08.2007 r. 

VIII/43/2007 16.05.2007 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w Żydowie 

m. Czerniejewo 

obejmującego działki nr 

ewid. 115/3 i 409 

0,6786 

29 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 140 

poz. 3128 z dnia 

28.09.2007 r. 

IX/48/2007 
 

27.06.2007 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego w Rakowie 

m. Czerniejewo 

obejmującego działki nr 

ewid. 144 i 22/3 

4,5612 

  

30 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 103, 

poz. 1920 z dnia 

26.06.2008 r. 

XX/111/08 09.04.2008 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

w Czerniejewie 

obejmującego działki nr 

ewid. 653 i 73/1, 73/2 

1,3480 

31 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 100, 

poz. 1875 z dnia 

23.06.2008 r. 

XX/112/08 09.04.2008 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w rejonie 

ulicy Polnej 

w Czerniejewie, 

obejmującego działki nr 

ewid. 213, 224, 225, 226, 

227, 228 

0,6982 

32 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 103, 

poz. 1921 z dnia 

26.06.2008 r. 

XX/113/08 09.04.2008 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

w Żydowie, działka nr ewid. 

483 

0,9900 

33 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 151 

poz. 2659 z dnia 

10.09.2008 r. 

XXIII/131/08 09.07.2008 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

zabudowy jednorodzinnej 

i zabudowy techniczno-

produkcyjnej z funkcją 

mieszkaniową w Żydowie, 

działka nr ewid. 404/15 

2,7826 

34 
Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 6 poz. 
XXXVIII/208/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 
1,0400 
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Lp. Publikacja Nr uchwały 
Data 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Powierzchnia 

(ha) 

176 z dnia 

13.01.2010 r. 
przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Grabach 

obejmującego działkę nr 

ewidencyjny 161 

35 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 7 poz. 

210 z dnia 

14.01.2010 r. 

XXXVIII/209/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Pawłowie 

dla obszaru części działki nr 

ewid. 15/1 

2,0000 

36 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 11 

poz. 350 z dnia 

19.01.2010 r. 

XXXVIII/210/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

w Pawłowie dla obszaru 

części działki nr ewid. 53 

15,0000 

37 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 9 poz. 

272 z dnia 

15.01.2010 r. 

XXXVIII/211/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

w Pawłowie działka nr 

ewid. 68/1 

0,8100 

38 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 12 

poz. 373 z dnia 

19.01.2010 r. 

XXXVIII/212/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Rakowie 

dla obszaru działek 

o numerach ewidencyjnych 

80/1 i 13 

2,0800 

39 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 9 poz. 

273 z dnia 

15.01.2010 r. 

XXXVIII/213/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Żydowie 

dla obszaru działek 

o numerach ewidencyjnych 

495 i 496 

2,6000 

40 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. Nr 11 

poz. 351 z dnia 

19.01.2010 r. 

XXXVIII/214/09 28.10.2009 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w Rakowie 

obejmującego działkę nr 

ewidencyjny 22/3 

1,0712 

  

41 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 5281 

z dnia 

23.09.2013 r. 

XXXIII/218/13 28.08.2013 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

miejscowości Żydowo 

24,4709 

42 Dz. Urz. Woj. XXXIII/219/13 28.08.2013 r. ws. miejscowego planu 0,9100 
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Lp. Publikacja Nr uchwały 
Data 

uchwały 
Tytuł uchwały 

Powierzchnia 

(ha) 

Wlkp. poz. 5353 

z dnia 

27.09.2013 r. 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego w Żydowie – 

działka ewidencyjna nr 686, 

gmina Czerniejewo 

44 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 3627 

z dnia 

14.06.2014 r. 

XLIII/282/14 07.05.2014 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego w obrębie wsi 

Rakowo – działki 

o numerach ewidencyjnych 

96/29, 96/30, 96/31, 96/33, 

96/33, 96/34, 86/35, 96/36, 

86/37 i 96/38 

1,2459 

45 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 495 

z dnia 

02.02.2015 r. 

XLVI/328/14 05.11.2014 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego w Żydowie – 

działki ewidencyjne 404/14 

i 404/16 

0,2065 

  

46 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 3620 

z dnia 

05.06.2015 r. 

IX/58/15 27.05.2015 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego w obrębie wsi 

Rakowo, stanowiącego 

działki ewidencyjne nr 

46/27, 46/29, 46/30 i 46/31 

oraz części działek 

ewidencyjnych nr 46/24 

i 46/28 

5,2633 

47 

Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. poz. 5980 

z dnia 

07.10.2016 r. 

XXV/152/16 28.09.2016 r. 

ws. miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenu 

położonego w Żydowie, 

stanowiącego działki 

ewidencyjne nr 321, 334, 

335, 336, 345/1 oraz części 

działek ewidencyjnych nr 

379 i 537 

2,1000 

    Razem: 288,8294 

 

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

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 282) Gmina Czerniejewo posiada opracowany na lata 2018-2021 Gminny 

program opieki nad zabytkami, który został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/325/18 Rady Miasta i Gminy 

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

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

Głównym celem w/w programu jest zahamowanie degradacji zabytków, poprawa ich stanu 

oraz wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. Należy 

zwrócić uwagę na to, że jest to pierwszy tego typu dokument dotyczący ochrony dziedzictwa 

kulturowego (co prawda gmina Czerniejewo posiada jeszcze plan ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ale dotyczy on zabytków ruchomych), a jego 
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perspektywa realizacji jest długofalowa. Stąd nie wszystkie zaplanowane działania zostały dotąd                     

w pełni zrealizowane.  

Gmina Czerniejewo na podstawie Uchwały Nr V/29/2007 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, corocznie przeznacza  z własnego budżetu 

środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. W roku 2019 dotację otrzymała Parafia p.w. św. 

Jana Chrzciciela w Czerniejewie – 25.000 zł. oraz Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa w Żydowie                 

– 15.000 zł.  Ponadto gmina Czerniejewo uwzględnia zapisy związane z dziedzictwem kulturowym 

podczas przygotowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja planistyczna uzgadniana jest z Wojewódzkim 

Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Gmina Czerniejewo realizuje politykę 

promocyjną. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w zakładce kultura 

znajduje się wykaz zabytków, które znajdują się w rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji 

zabytków.  Również na bieżąco dodawane są zdjęcia i informacje ze wszystkich uroczystości                        

i wydarzeń mających miejsce na terenie gminy. Poza tym w 2019 r. w pałacu w Czerniejewie odbył 

się I Festiwal Historyczny „Tajemnica Trzech Stuleci”, którego pomysłodawcą był p. Karol Soberski. 

Festiwal cieszył się wielkim powodzeniem. Celem festiwalu było promowanie walorów historyczno-

turystycznych Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gnieźnieńskiego i gminy 

Czerniejewo. Ważnym celem festiwalu była również ochrona zabytków i prezentacja zabytków 

Czerniejewa, a także promocji historii Czerniejewa. 

 

25. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo  

Analiza stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/zadań w 2019 r.                                   

ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

 

Nr Działanie Realizator Okres realizacji w PGN Poniesione 

koszty w zł 

Zrealizowane 

działania Rozpoczęcie Zakończenie 

1.  Edukacja 

mieszkańców 

zakresie 

efektywności 

energetycznej 

odnawialnych 

źródeł energii 

Gmina 

Czerniejewo  

WFOŚiGW 

w Poznaniu  

 2018  2020  0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Spotkanie 

organizacyjne  

 w miejscowości 

Żydowo dotyczące 

programu „Czyste 

Powietrze” oraz 

gospodarki 

odpadami. 

 

 

Organizacja spotkań 

o tematyce 

ekologicznej, które 

zostały 

przeprowadzone               
w placówkach: 

Klub Malucha                

w Czerniejewie 

oraz                                  
w Przedszkolach              
w Czerniejewie  

i w Żydowie.  
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2. Montaż 

odnawialnych 

źródeł energii 

(oze)w budynkach 

mieszkalnych 

(kolektory 

słoneczne ogniwa 

fotowoltaiczne, 

pompy ciepła) 

mieszkańcy 

gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie Gminy  

Czerniejewo 

zamontowano 

odnawialne źródła 

energii jednak 

gmina nie posiada 

danych z tym 

związanych.  

 

 

 

3. 

Termomodernizacja 

budynków 

mieszkalnych 

połączona                             

z wymianą 

węglowych źródeł 

ciepła 

mieszkańcy 

gminy 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo  

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

Budżet 

Gminy 

35.000,00zł  

 

 

 

Fundusz 

Sołecki – 

5.058,59 zł. 

Budżet 

Gminy –  

22.000 zł. 

Środki wł.: 

655,90 zł 

 

Fundusz 

Sołecki - 

6381,19 zł. 

 

 

Fundusz 

Sołecki  - 

22705,16 zł. 

Budżet 

Gminy 

4190,25 zł.  

W 2019 r. 

zrealizowano 16 

wniosków na 

wymianę starego 

źródła ogrzewania. 

 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej                           

w Gębarzewie 

 

 

 

 

 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej                              

w Nidomiu. 

 

Termomodernizacja  

budynku świetlicy 

wiejskiej                         

w Pawłowie  

4. Modernizacja 

nawierzchni dróg 

gminnych 

Gmina 

Czerniejewo 

2016 2020 Fundusz 

Sołecki  - 

5.000,00 zł 

Budżet 

Gminy – 

88.823,12 zł 

 

Budżet 

Gminy – 

173.431,27 

zł 

Nakładka asfaltowa 

w Gorańcu. 

 

 

Przebudowa         

gruntowej drogi 

przy Skwerze                     
w Pawłowie.  
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26. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Czerniejewo  

         

W/w program został przyjęty Uchwała Nr XLVIII/310/18 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo                  

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

 

Nr Obszar 

interwencji 

CEL Podmiot 

odpowiedzialny 

Okres 

realizacji                 

w POŚ 

przewidziany 

na lata                   

2017-2023  

Poniesione 

koszty w zł 

Zrealizowane działania 

 1.  Poprawa 

jakości 

powietrza na 

terenie gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie 

wykorzystania 

odnawialnych 

źródeł energii – 

montaż OZE  

w budynkach 

mieszkalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termomoderniza

cja budynków 

mieszkalnych 

połączona                    

z wymianą 

węglowych źródeł 

ciepła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mieszkańcy 

gminy, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mieszkańcy 

gminy, 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

 

 

 

 

 

  

  

 brak 

danych 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.000,00 

zł 

 

 

 

 

 

 

Fundusz 

Sołecki – 

5.058,59 

zł. 

Budżet 

Gminy: 

22.000 zł. 

Środki wł.: 

655,90 zł 

 

Fundusz 

Sołecki - 

6381,19 zł. 

 

 

Fundusz 

Sołecki  - 

22705,16 

zł. 

Budżet 

W gminie 

Czerniejewo 

zamontowano 

odnawialne źródła 

energii jednak gmina 

nie posiada danych     

z tym związanych. 

 

 

  

Zrealizowano 16 

wniosków na 

wymianę starego 

źródła ogrzewania 

 

 

 

 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej w 

Gębarzewie 

 

 

 

 

 

 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej w Nidomiu 

 

 

Termomodernizacja  

budynku świetlicy 

wiejskiej                           

w Pawłowie. 
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Edukacja 

mieszkańców nt. 

zanieczyszczeń                  

dot. niskiej emisji                 

i szkodliwości 

spalania 

odpadów              

w piecach 

domowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja 

nawierzchni                          

i rozbudowa 

infrastruktury 

drogowej na 

terenie gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

 

 

 

 

 

 

  

Gminy: 

4190,25 zł. 

 

 

 

0,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz 

Sołecki: 

5.000,00 zł 

Budżet 

Gminy: 

88.823,12 

zł 
 

Budżet 

Gminy: 

173.431,27 

zł  

 

 

 

 

 

Spotkanie 

organizacyjne  

 w miejscowości 

Żydowo dotyczące 

programu „Czyste 

Powietrze” oraz 

gospodarki 

odpadami. 

 

 

Organizacja spotkań  

o tematyce 

ekologicznej, które 

zostały 

przeprowadzone                        

w placówkach 

oświatowych: Klub 

Malucha w 

Czerniejewie oraz                

w Przedszkolach               

w Czerniejewie  

i w Żydowie. 

 

Nakładka asfaltowa                

w Gorańcu  

 

 

 

Przebudowa 

gruntowej drogi przy 

skwerze                          

w Pawłowie  

 2. Gospodarka 

wodno -  

ściekowa  

Prowadzenie 

rejestru 

zbiorników 

bezodpływowych                  

i przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków oraz 

kontrola ich 

stanu tech. 

 Gmina 

Czerniejewo 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco 

prowadzony jest  

rejestr zbiorników 

bezodpływowych                        

i przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków  

 

 



str. 110 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

Dofinansowanie 

zadań 

związanych                

z budową 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków 

 

 

 

Gmina 

Czerniejewo 

  

 

 

Budżet 

Gminy: 

12.000,00 

zł 

Z budżetu gminy są 

dofinansowane 

zadania związane              

z budową 

przydomowych 

oczyszczalni 

ścieków -  w roku 

2019 zrealizowano 8 

wniosków.   
 3. Gospodarka 

odpadami                  

i  

zapobieganie 

powstaniu 

odpadów 

Racjonalna 

gospodarka 

odpadami 

 Gmina 

Czerniejewo 

  

  

 0,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budżet 

Gminy: 

585,79 zł 

WRPO 

3.319,46 zł  

 

 

 

 

  

 Gmina Czerniejewo 

corocznie do dnia                           

31 marca 

przygotowuje i 

wysyła do Urzędu 

Marszałkowskiego  

oraz do 

Wojewódzkiego 

Inspektora  Ochrony 

Środowiska                     

w Poznaniu 

sprawozdania                    

z realizacji zadań               

z zakresu gospodarki 

odpadami 

komunalnymi. 

 

Na bieżąco 

prowadzone są 

działania 

informacyjne                     

w zakresie 

prawidłowego 

gospodarowania 

odpadami 

komunalnymi                     

w szczególności                         

w zakresie 

selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych.  
4. Zasoby 

przyrodnicze 

Utrzymanie 

dobrego stanu 

oraz poprawa 

bioróżnorodności                 

na terenie gminy 

Gmina 

Czerniejewo  

 Budżet 

Gminy: 

1.950,00 zł 

Usuwanie Barszczu 

Sosnowskiego 

metodą mechaniczna 

i chemiczną  z 

powierzchni 3000 m2 
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27. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

        W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Czerniejewo na lata 2014 – 

2020 określone zostały kierunki działań zmierzających do stworzenia interdyscyplinarnych narzędzi 

zwiększających skuteczność działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez samorząd 

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

zapobiegania powstawaniu problemów społecznych wywołanych bezrobociem, uzależnieniami, 

przemocą, znęcaniem się, niepełnosprawnością i nie radzeniem sobie z trudami życia codziennego. 

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

( operacyjnych) , do których należą : 

I.  Wspieranie edukacji oraz wychowanie dzieci i  młodzieży. 

Podejmowane w tym zakresie działania : 

• W gminie Czerniejewo realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny na lata                      

2017 – 2019 

• W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerniejewie był zatrudniony 

asystent rodziny, który współpracuje z rodzinami  mającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 r. asystenturą było objętych 13 rodzin, w tym 3 

rodziny podlegały monitoringowi. Tut. Ośrodek otrzymał dofinansowanie do poniesionych 

kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 13.195,47 zł  natomiast środki własne 

gminy to kwota 23.388,00 zł. 

• Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo w 2019 r. kontynuował wydawanie Karty Dużej Rodziny 

(w 2019 r. przyznano 236 kart). Karta Dużej Rodziny to system zniżek  i dodatkowych 

uprawnień dla rodzin 3+. KRD wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp             

do dóbr i usług. 

• W 2019 r.  Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo przyznał stypendia naukowe 34 uczniom, 

stypendium naukowe i artystyczne 6 uczniom oraz stypendium artystyczne 3 uczniom. 

• Tut. M-GOPS w 2019 r. 62 osobom przyznał stypendia szkolne o charakterze socjalnym                     

w łącznej kwocie 63.488,00 zł (z czego 50.790,40 zł stanowiła dotacja z Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu, a kwota 12.697,60 zł to wkład własny gminy) 

• W szkołach organizowane były zajęcia pozalekcyjne, wyrównujące poziom edukacyjny 

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

zmniejszenie liczby uczniów z problemami edukacyjnymi, w tym zagrożonych brakiem 

promocji do kolejnej klasy. Ponadto w ramach zajęć pozalekcyjnych szkoły organizowały 

uczniom zajęcia ekologiczne, czytelnicze, artystyczne, pracę z uczniem zdolnym np. z języka 

polskiego, kółka zainteresowań, organizowały spotkania z ciekawymi ludźmi, realizowały 

projekty edukacyjne. 

• Przedszkola działające na terenie gminy Czerniejewo wspierały całościowy rozwój dzieci. 

Wsparcie to realizowane było  poprzez proces opieki, wychowania i nauczania. 
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Zarówno w Przedszkolu ,,Leśna Polana” w Żydowie, jak i w Przedszkolu ,,Wróbelek        

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

angielski, zajęcia taneczne, religia, logopedia (Przedszkole ,,Leśna Polana” w Żydowie) 

rytmika, balet, religia, ogólnorozwojowe z elementami karate (Przedszkole ,,Wróbelek – 

Elemelek” w Czerniejewie). Ilość miejsc w przedszkolach w 2019 r. była wystarczająca,                     

w 100% potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone, wszystkie dzieci zostały objęte 

edukacją przedszkolną. 

• Kluby Uczniowskie takie jak: UKS ,,Hetman” Żydowo, UKS ,,Lider” Szczytniki 

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

dotację  na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach ,,Programu współpracy 

Gminy Czerniejewo  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

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

na 2019 r.” 

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

na realizację zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży: 

-  LKS ,,Czarni” Czerniejewo  zorganizował w 2019 r. ,,Obóz sportowy uczy i wychowuje”,                 

  - Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne ,,NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim    

zorganizowało wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci ,,Klockowe L- maszyny”, 

- Stowarzyszenie Pelikan Żydowo zorganizowało  obóz ,,Tatrzańskie wędrówki”                             

oraz ,,Wakacje z uśmiechem”, 

- Stowarzyszenie Oświatowe ,,Onuphrius” w Czerniejewie zorganizowało 

  ,,Letnie wakacje w Czerniejewie to jest to!”, 

-  Stowarzyszenie Oświatowe „Onuphrius” z siedzibą w Czerniejewie zorganizowało obóz                 

,,Pod skrzydłami kpt. Pawła Cyma”, 

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

II.  Troska o zdrowie mieszkańców gminy Czerniejewo. 

           W minionym roku gmina Czerniejewo realizowała w ramach polityki zdrowotnej program: 

• ,,Szczepienia przeciwko grypie osób zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo 

w wieku 50+”. Realizatorem programu - podobnie jak w latach ubiegłych 

– była Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego ,,Novamed” w Czerniejewie i w Żydowie. 

Szczepieniami objęto 141 osób i sfinansowane zostały z budżetu Gminy Czerniejewo. 

• Ponadto zorganizowano zbiórkę krwi. Akcję przeprowadziło Wielkopolskie Centrum 

Krwiodawstwa. Zgłosiły się 32 osoby, a krew oddały 24 osoby.                                                  

• W dniach 18-19 maja 2019 r. przeprowadzono bezpłatne badania profilaktyczne krwi. Akcja 

promująca zdrowie i diagnostykę odbywała się pod hasłem ,,Dzień Rodziny” na terenie 

Przychodni Lekarza Rodzinnego „Novamed” w Czerniejewie i Żydowie. Do badań 
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profilaktycznych zgłosiło się 278 osób (w tym 51 dzieci). Laboratorium analityczne Szpitala 

Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w ramach akcji promocyjnej wykonało łącznie ok. 1921 badań 

dla Rodzin Gminy Czerniejewo. Badania dot. morfologii, OB., cholesterol, poziom cukru we 

krwi, markery nowotworowe. We wrześniu po raz drugi mieszkańcy mogli skorzystać z badania 

krwi wówczas badaniem objęto 134 osoby ( w tym 17 dzieci). Badania finansowane były                          

z budżetu gminy. Ponadto 200 osób nieodpłatnie skorzystało z badania krwi w kierunku zakażenia 

HCV. 

• W ramach działań profilaktycznych zostało przeprowadzone badanie jelita grubego dla osób                       

w wieku 50 – 67 lat.  

• W 2019 r. dwukrotnie mieszkanki gminy Czerniejewo  w wieku 50 – 69 lat  mogły skorzystać                           

z bezpłatnej mammografii. W badaniu wzięło udział 41 pań. 

• W grupie wiekowej 18 - 80 roku życia przeprowadzono badanie profilaktyczne układu 

oddechowego RTG (skorzystało 99 osób) oraz spirometria ( przebadano 85 osób). 

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

programy zdrowotne poprzez wizyty w środowiskach pielęgniarek środowiskowych, które 

edukowały mieszkańców w zakresie m. in. zdrowego stylu życia. Prowadzona była profilaktyka 

chorób serca, cukrzycy i nadciśnienia. 

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

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

ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację zadania tut. Ośrodek 

otrzymał dotację w kwocie 34.250,00 zł. Natomiast  wkład własny gminy to kwota 22.840,00 zł. Z 

posiłków skorzystało 90 dzieci i 10 osób dorosłych. 

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

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

kryteria do otrzymania z Caritas paczek żywnościowych. 

• Niepełnosprawne dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi mogły skorzystać                                      

ze Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. W celu zwiększenia dostępności do SUO kierownik                  

M-GOPS w Czerniejewie podpisał umowę ze Specjalistyczną Terapią Pedagogiczną z siedzibą                  

w Gnieźnie – na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży                            

z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Czerniejewo. Na realizację tegoż zadania 

wykorzystano dotację w kwocie 90.730,00 zł. 

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

w formie podstawowych usług opiekuńczych. W 2019 r. usługami objętych zostało 11 osób. 

• W 2019 r. realizowano była usługa opiekuńcza dla osoby niepełnosprawnej ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (kwota dotacji 7.859,60 zł) oraz 

wsparcie w ramach Programu ,, Opieka 75 +” ( kwota dotacji 7.308,00 zł). 

• Szkoły podstawowe działające na terenie gminy Czerniejewo podejmowały działania promujące 

zdrowy styl życia. Przedszkola również chroniły zdrowie dzieci poprzez szeroko rozumianą 

profilaktykę, kształtowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat, wspierały rodziców                           

w działaniach prozdrowotnych. W okresie od 27- 29 maja 2019 r. odbyła się już kolejny raz                                

- V Gminna Spartakiada  Dzieci i Młodzieży w Czerniejewie, w której wzięły udział dzieci                           

z placówek oświatowych. 
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III. Aktywna pomoc w wychodzeniu z bezrobocia i ubóstwa. 

• Podejmowana była współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie. Kierunkiem tych 

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

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

bezrobotnych do udziału w realizowanych przez w/w instytucję programach i projektach. 

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

i Gminy Czerniejewo pełnił dyżur doradca/pośrednik zawodowy PUP w Gnieźnie. Z porad 

mogły skorzystać bezrobotni mieszkańcy gminy Czerniejewo. Pracownicy socjalni tut. 

Ośrodka w ramach pracy socjalnej w ciągu całego roku przekazywali bezrobotnym klientom 

oferty pracy zgłaszane zarówno przez lokalne firmy jak i spoza terenu gminy Czerniejewo. 

• Z myślą o rodzicach, którzy chcieli wrócić do pracy funkcjonował w Czerniejewie Klub 

Dziecięcy ,,Miś Uszatek”. Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu pt. ,,Zapewnienie 

opieki nad dziećmi do 3 lat szansą na aktywizację zawodową rodziców Gminy Czerniejewo”. 

• Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielana była pomoc z systemu 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Ponadto rodziny korzystały 

z świadczenia wychowawczego ( poniesione koszty na realizację zadania 7.231.685,56 zł )  

oraz z Programu „Dobry Start” ( poniesione koszty na realizację zadania 321.780,00 zł). 

Środki finansowe na realizację ww. zadań zabezpieczone zostały przez budżet państwa. 

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

sprzętu AGD na rzecz potrzebujących. 

 

IV. Wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych i przeciwdziałanie uzależnieniom. 

• W 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie podejmowała szereg działań,                    

a mianowicie: 

- w ramach prowadzonego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, rodziny mogły                 

skorzystać z bezpłatnych porad terapeutycznych ( łącznie 66 osób ), 

- w ramach działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono 400 szt. 

poradnika ,,Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” za kwotę 779,82 zł, który 

został przekazany do Szkoły Podstawowej w Czerniejewie i Żydowie oraz seniorom z terenu 

gminy. Celem w/w Programu jest m. in. podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej 

nt. zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków oraz ograniczenie popytu na narkotyki 

oraz ich dostępności na terenie gminy. 

- komisja dla Świetlicy Środowiskowej ,,Promyki” w Żydowie, zakupiła materiały                           

na wyposażenie placówki i  pokryła koszty związane z jej prowadzeniem, 

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

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

w Gnieźnie celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 
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- osobom uzależnionym zwracane były koszty dojazdu na leczenie, 

-  w zakresie profilaktyki  sfinansowano szkolenia dla nauczycieli i rodziców, dla Szkoły 

Podstawowej w Czerniejewie zakupiono materiały profilaktyczne ,,Uzależnienia, zagrożenia                   

i choroby XXI wieku” (koszt 399,00 zł). Natomiast w Szkole Podstawowej w Żydowie 

przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień oraz rozwoju 

tożsamości i osobowości ucznia. W warsztatach wzięło udział 88 uczniów ( koszt 2.200,00 zł) 

- komisja współpracowała przy organizowaniu festynów i innych imprez plenerowych, 

sportowych, konkursy dla dzieci i młodzieży (łączny koszt wyniósł 11.635,43 zł). Dla Szkół 

Podstawowych w Czerniejewie i Żydowie oraz seniorów z terenu gminy zakupiono ulotki 

profilaktyczne dot. alkoholu, narkotyków, dopalaczy, przemocy, cyberprzemocy, 

cyberuzależnienia, hazardu (koszt 1.510,00 zł), jak również 2 publikacje dot. Profilaktyki 

zdrowia psychicznego ( koszt 740,00 zł) 

- ze środków GKRPA w Czerniejewie odbyły się dla 92 uczniów w Szkole Podstawowej                  

w Czerniejewie warsztaty ,,Smak życia, czyli debata o dopalaczach” ( koszt 4.000,00 zł.) 

• Ze środków GKRPA w Czerniejewie (koszt 6.900,00 zł) została przeprowadzona                             

i opracowana ,,Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”. Ankietą objęto 500 osób 

dorosłych oraz 25 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych. Ponadto ankietę w wersji 

elektronicznej metodą Cargo przeprowadzono wśród uczniów kl. V i VI oraz rodziców.  

• W szkołach na terenie gminy Czerniejewo w ramach Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego podejmowane były działania w zakresie profilaktyki uzależnień wśród 

uczniów. 

• Świetlica Środowiskowa ,,Promyki” w Żydowie pomaga dzieciom w nauce, organizuje czas 

wolny, rozwija zainteresowania, wdraża wychowanków do zasad współżycia społecznego, 

kształtuje nawyki kultury życia codziennego. W zajęciach uczestniczyło średnio 15 dzieci                  

z terenu gminy Czerniejewo. Poza zajęciami opiekuńczo –wychowawczymi placówka                      

w ciągu roku dla swoich wychowanków zorganizowała wyjazdy, a mianowicie: wizytę                  

w Domu Powstańca Wielkopolskiego w Gnieźnie oraz na Poczcie Polskiej, wycieczkę                      

do Energi Super Parku w Poznaniu, udział w Rajdzie Papieskim, 3 – dniowy pobyt                           

w Zielonej Szkole w Giewartowie ( koszt 5.220,00 zł). Na działalność placówki przeznaczono 

środki finansowe w wysokości 33.000,00 zł. 

 

V.  Wczesna diagnostyka sytuacji generujących problemy społeczne wśród mieszkańców gminy 

Czerniejewo. 

• M-GOPS w Czerniejewie celu wczesnego rozpoznawania problemów społecznych wśród 

mieszkańców na bieżąco współpracował  z instytucjami publicznymi zajmującymi się tymi 

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

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

kuratorami sądowymi). 

• Tut. Ośrodek w 2019 r. kontynuował  współpracę  w ramach realizacji projektu ,,Kooperacja 

efektywna i skuteczna”, finansowanego w ramach konkursu POWER, Działanie 2.5. 
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VI.  Przeciwdziałanie przemocy. 

• W gminie opracowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, którego realizatorem jest Zespół 

Interdyscyplinarny w Gminie Czerniejewo. W ramach w/w programu osoby pokrzywdzone 

miały możliwość skorzystania z porad psychologa w Punkcie Konsultacyjno – 

Informacyjnym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Czerniejewie i w Żydowie, a także z porad prawnika zatrudnionego                            

w M-GOPS  w Czerniejewie.  

•  Członkowie ZI uczestniczyli w projekcie ,,Superwizja dla osób pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizowanym przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków  Narodowego Programu Zdrowia                      

na lata 2016 – 2020. 

• Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czerniejewo w 2019 r. uczestniczyli              

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

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

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

stosujących przemoc i jak sobie z nimi radzić”, 

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

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

odbywających się na terenie naszej gminy. ZI w 2019 r. ufundował nagrody za udział                         

w działaniach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy dla uczniów Szkoły 

Podstawowej w Czerniejewie.  

• W szkołach podstawowych na terenie gminy Czerniejewo realizowane były w ramach 

Programu Wychowawczo – Profilaktycznego wywiadówki  profilaktyczne z udziałem 

pedagoga, psychologa i przedstawicieli Policji, których celem było zwiększenie wiedzy                            

i kompetencji rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zachowań agresywnych. 

 

 

VII.  Aktywizacja osób starszych – w Strategii rozwiązywania problemów społecznych 

wskazano w 22 zadaniu. 

• Pracownicy socjalni informowali osoby starsze o dostępnych formach pomocy, podejmowali 

działania zmierzające do większego zaangażowania rodzin w sprawowanie opieki nad 

osobami starszymi. 

• 31 stycznia 2019 r. odbyło się otwarcie w Czerniejewie Klubu ,,Senior+”. Do udziału                     

w różnego rodzaju zajęciach zapisało się 98 osób w wieku 60+.  Seniorzy uczestniczyli                      

w pogadankach z dietetykiem i lekarzem, zajęciach kulinarnych, warsztatach zielarskich, 

zajęciach psychologicznych, tanecznych i ruchowych, muzycznych, w zajęciach z arteterapii, 

w kursie języka angielskiego, w warsztatach teatralnych, rajdach rowerowych. Odbyła się 

także Majówka oraz Andrzejki Seniora. Klub ,,Senior+” korzysta z dofinansowania                             

z Programu wieloletniego ,,Senior +”  na lata 2015 – 2020 . W 2019 r. wysokość środków              
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na działalność wyniosła 94.461,11 zł w tym środki własne z budżetu gminy to kwota 

59.055,00 zł. Natomiast środki z dotacji  ,,Senior+” to kwota 34.406,11 zł. 

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

i niepełnosprawnym. 

1. Dobrą praktyką jest organizowanie od kilku lat Pikniku Rodzinnego dla osób 

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

ze społecznością lokalną. Tut. Ośrodek pozyskał środki finansowe w kwocie 1.200,00 zł oraz 

pomoc rzeczową od 8 darczyńców w formie zabawek, słodyczy, żywności itp. 

• Pracownicy socjalni tut. Ośrodka podejmowali współpracę z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz seniorów: TPŻ, Stowarzyszeniem Integracyjno-Rehabilitacyjnym                    

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

rozwijały aktywne i zdrowe formy spędzania czasu wolnego przez osoby starsze 

niepełnosprawne – zaspokajały ich potrzeby kulturalno – społeczne, rekreacyjne                                         

i edukacyjne, w tym organizowały cykliczne imprezy i spotkania integracyjne i wycieczki. 

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

Wigilijną. Wydarzenie to jak co roku w całości finansowane jest przez lokalnego darczyńcę. 

• Szereg działań na rzecz środowiska senioralnego podejmowała prężnie działająca Rada 

Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, a mianowicie : 

            -  Senioralna w Gminie Czerniejewo w okresie 18 – 19 października 2019 r., 

            -  Uczestnictwo w imprezie Noc Kupały, która odbyła się w Paszynie, 

            -  Spotkanie z Panią Katarzyną Korzeniowską  nt. suplementów diety dla seniorów,  

-  Rajd Samochodowy współorganizowany przez Radę Seniorów pod patronatem   Burmistrza 

Miasta i Gminy Czerniejewo i TPŻ. 

 - Uczestnictwo w spektaklu muzycznym pt. „Wspomnień czar – powróćmy do dawnych lat”                

w wykonaniu Czerniejewskich seniorów, a zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pelikan”               

w Żydowie (dotacja z UMiG Czerniejewo w kwocie 2.500,00 zł). 

            -  Rada seniorów  zorganizowała wycieczkę do Szczecina oraz Sopotu. 

Współpraca Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo z M-GOPS w Czerniejewie dot. 

wymiany informacji, natomiast z mediami obejmowała działania informacyjne w zakresie 

propagowania pozytywnego wizerunku seniora. Gmina Czerniejewo sprzyja solidarności 

międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób 

starszych i seniorów w społeczności lokalnej. 

• Stowarzyszenie Integracyjno – Rehabilitacyjne ,,Razem” w Czerniejewie również               

podejmowało działania realizowane w ramach ,,Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

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

i o wolontariacie za rok 2019 r.” m. in. otrzymała dotację na zorganizowanie ,,Dnia Kobiet”,                   

dla osób niepełnosprawnych i członków Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego 

,,Razem”, ,,Rajdu Rowerowego”, ,,Spotkania Andrzejkowego” oraz ,,Spotkania Wigilijnego” . 
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Na podstawie analizy zadań wykonanych w 2019 r. wynika, że  działania podejmowane w ramach 

poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy Czerniejewo poprzez różne instytucje 

publiczne, organizacje pozarządowe przyczyniły się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia 

społecznego, sprzyjały ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównywały szanse osób 

niepełnosprawnych. 

 

28. Gminny Program Wspierania Rodziny 

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

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

i monitorowanie zadań programowych powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Czerniejewie. Program ten adresowany był do wszystkich rodzin wychowujących 

dzieci, ma na celu wspieranie rodziny jako podstawowej organizacji życia społecznego. W realizację 

zadań zawartych w Programie, zaangażowani byli: 

• Pracownicy następujących instytucji z terenu Gminy Czerniejewo: M-GOPS                                         

w Czerniejewie, Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie, Komisariat Policji w Czerniejewie, 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Szkoły, 

Przedszkola, Świetlica Środowiskowa „Promyki” w Żydowie, Biblioteka Publiczna                                

w Czerniejewie, pracownicy Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Czerniejewie i Żydowie. 

• Organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Pelikan”, Towarzystwo Przyjaciół Żydowa, 

Oświatowe Stowarzyszenie „Onuphrius”, Stowarzyszenie Integracyjno-Rehabilitacyjne „Razem” 

w Czerniejewie. 

     Głównym celem postawionym w programie było przede wszystkim wspieranie rodziny, czyli 

wszelkie działania, które wspomagają rodzinę w pełnieniu jej najistotniejszych funkcji. Działania      

te odbywały się na wielu płaszczyznach i często wymagały korzystania z dorobku wielu dziedzin: 

socjologia, prawo, psychologia, pedagogika, medycyna, kultura, sport i rekreacja. Właśnie dlatego               

w realizację programu zaangażowanych było wiele różnorakich instytucji. Natomiast pod pojęciem 

najistotniejszych funkcji rodziny rozumiemy tutaj przede wszystkim: zaspokojenie potrzeb 

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

i wychowania dzieci, prawidłowa socjalizacja członków rodziny (przygotowanie do samodzielnego 

życia i pełnienia ról społecznych).  

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2019 r. 

1.Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej. 

     W ostatnich trzech latach nastąpiło wiele zmian w ustawodawstwie dotyczącym wspierania 

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

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

świadczeń socjalnych stanowczo poprawił sytuację bytową rodzin. 
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1a) Świadczenia pieniężne wypłacone przez M- GOPS w Czerniejewie 

Lp. Rodzaj świadczenia pieniężnego Liczba wypłaconych 

świadczeń 

1 Z tytułu bezrobocia 41 

2. Ochrona macierzyństwa  i wielodzietności 10 

3. Niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

13 

4. Zasiłki rodzinne 5208 

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia 

dziecka 

22 

6. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. samotnego 

wychowywania dziecka 

140 

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad 

dzieckiem w okresie trwania urlopu 

wychowawczego 

152 

8. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

802 

9. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. kształcenia                    

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

344 

10. Dodatek do zasiłku rodzin z tyt. rozpoczęcia roku 

szkolnego 

312 

11. Dodatek do zasiłku rodzin. z tyt. podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

658 

12. Zasiłek pielęgnacyjny do 16 r. ż. dziecka 516 

13 Świadczenia pielęgnacyjne 394 

14. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 71 

15. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 438 

16. Dodatek mieszkaniowy 74 

17. Dodatek energetyczny 10 
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18. „Dobry Start” 1038 

19. Świadczenie wychowawcze 14328 

 

W 2019 r. przeznaczono na: 

-zasiłki celowe  59.485,00 zł -środki własne 

-zasiłki okresowe 98.834,78 zł  -dotacje 

-zasiłki stałe 136.953,71zł-dotacje, 32.238,43 zł-środki własne- 171.192,14 zł- łącznie 

-świadczenie wychowawcze 7.231.685,56 zł (967 rodzin), 

-„Dobry Start”  - 321.780,00 zł, 

-fundusz alimentacyjny- 229.280,00zł 

 

1b) Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przez M - GOPS w Czerniejewie. 

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

zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Wydatki na opiekę i wychowanie 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 4 dzieci                      

w placówce opiekuńczo wychowawczej w 2019 roku wyniosły 61.440,01 zł. 

Ponadto z rodzinami zastępczymi współpracował z ramienia PCPR, koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

1c) Stypendia socjalne (szkolne), przyznawane były uczniom ze względu na dochód (obowiązywały 

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

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

na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XXV/151/12 z dnia 28.11.2012 r.                   

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerniejewo, która uszczegóławia warunki przyznania 

stypendium. 

1d) Stypendia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymali uczniowie gimnazjum, którzy spełniają 

warunki określone w Regulaminach mówiących o przyznawaniu w/w stypendia. Regulaminy 

przyjęte zostały w drodze Uchwał Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. Stypendia przyznawane były 

bez względu na dochód rodziny. 

1e) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich posiłków w szkole i przedszkolu,  

zapewnienie dowozu do szkół dzieciom niepełnosprawnym. 

1f) Lokalni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne dofinansowywali rodziny najbardziej potrzebujące        

w postaci rzeczowej: paczki żywnościowe, odzież, zabawki, słodycze, sprzęty gospodarstwa 

domowego, środki czystości i inne. 
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      2.Wsparcie poprzez pracę socjalną oraz asystenturę 

      -Praca socjalna 

 

Pracą socjalną objęto 152 rodzin. Mimo, iż system świadczeń socjalnych rozwinął się w ostatnich 

latach dość dobrze, to  wciąż pojawiają się dysfunkcje społeczne takie jak: alkoholizm, bezrobocie, 

roszczeniowe nastawienie, brak podstawowych umiejętności życiowych. Pracownicy socjalni, jako 

fachowcy w dziedzinie pomocy społecznej podejmowali wielopłaszczyznowe działania mające                     

na celu: profilaktykę dysfunkcji społecznych, wspieranie rodzin w kryzysie życiowym oraz rodzin 

zagrożonych kryzysem. Zabezpieczali podstawowe potrzeby bytowe przede wszystkim dzieci, osób 

chorych i niepełnosprawnych, współpracowali z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin, 

mobilizują do przezwyciężania bezradności życiowej w tym bezrobocia, interweniowali w sytuacjach 

zagrożenia życia lub zdrowia dzieci rodzin podopiecznych. Pracownicy socjalni systematycznie 

korzystali z profesjonalnych szkoleń zawodowych w danej dziedzinie, podnosząc swoje kwalifikacje  

udoskonalając warsztat pracy. 

 

 -Asystentura rodziny 

 

     W 2019 r. w M - GOPS zatrudniony był asystent rodziny na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. 

Przez okres 9 miesięcy udzielił wsparcia łącznie 13 rodzinom. Wszystkie te rodziny przeżywały 

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

rozumiane wspieranie oraz modelowanie prawidłowych postaw społecznych i wychowawczych, 

praca z klientem oparta na pobudzaniu pozytywnych zasobów rodziny, wykorzystywaniu jej 

potencjału, trening budżetowy oraz prowadzenie gospodarstwa domowego, zabezpieczanie dobra 

dzieci, współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rodziny (kuratela, sąd, pedagodzy, 

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

przezwyciężenie przez rodziny kryzysów wychowawczych i dorastanie dziecka w rodzinie naturalnej 

lub ewentualny powrót dzieci z placówki opiekuńczej do rodzin rdzennych. Asystent rodziny tak jak 

pracownicy socjalni uczestniczył w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Każda rodzina jest 

indywidualną grupą społeczną, aby udzielić jakiegokolwiek wsparcia danej jednostce należy zagłębić 

się w jej potrzeby. 

Dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny pokryte było częściowo z dotacji w kwocie 

13.195,47 zł oraz ze środków własnych 23.388,00 zł. 

 

3.Placówki oświatowe, stowarzyszenia, znajdujące się na terenie Gminy Czerniejewo 

podejmowały szereg działań 

tj. realizowały programy profilaktyczne, edukacyjne, organizowały imprezy integracyjne dla dzieci                

i ich rodzin, akcje okolicznościowe, wycieczki. 

W szkołach czynne były świetlice, w których dzieci miały możliwość przebywania poza godzinami 

lekcyjnymi i odrobienia zadań domowych. Nauczyciele szkół w Żydowie i Czerniejewie prowadzą 

również koła zainteresowań i inicjują pomoc edukacyjną dla dzieci z trudnościami w nauce. 

 



str. 122 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

Wyżej wymienione działania miały na celu: 

-uświadamianie społeczne, 

-promowanie zdrowego trybu życia, 

-dbanie o piękno i poprawność ojczystego języka, 

-wspieranie rodziny i ról rodzicielskich, 

-integrację społeczną, 

-rekreację, 

- stworzenie alternatywy spędzania wolnego czasu, 

-pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, wzbudzanie solidarności społecznej, 

-zwiększenie świadomości społecznej, 

-aktywizację seniorów, 

-szerzenie kultury i sportu, jako nieodzownego elementu życia, 

-pomoc innym, szerzenie kultury. 

 

 4.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród  dzieci                  

i młodzieży oraz mieszkańców gminy. 

Cel realizowany był przez: 

- rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, 

- możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy Czerniejewo z porad radcy prawnego, 

- możliwość korzystania przez mieszkańców Gminy Czerniejewo z porad psychologa, 

- rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar 

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

Dziecka ( 800 121 212). 

W przeciwdziałaniu przestępczości oraz wykluczeniu społecznemu szczególną rolę zawsze odgrywa 

policja. Komisariat Policji w Czerniejewie prowadził szereg czynności informacyjno-

profilaktycznych dot. między innymi przemocy rówieśniczej, wykluczeniu społecznemu, przemocy 

domowej. Poprzez różnego rodzaju działania zwiększono świadomość mieszkańców gminy co                     

do możliwości szukania pomocy i wsparcia w różnych kryzysowych sytuacjach życiowych. 

Podejmowano czynności polegające na spotkaniach z uczniami podległych szkół, przedszkoli, udział 

w organizowanych półkoloniach, spotkaniach sołeckich, spotkaniach z podopiecznymi z Klubu 

Seniora w Czerniejewie. 

5. Aktywizacja zawodowa rodzin dotkniętych bezrobociem. 

 Problem bezrobocia dotyka również Gminę Czerniejewo. W celu niwelowania tego zjawiska 

podejmowane były następujące działania: 

-współpraca tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej z PUP w Gnieźnie ( przekazywanie ofert 

pracy, współpraca z doradcą zawodowym, angażowanie klientów pomocy społecznej w kursy 

kwalifikacyjne, przekazywanie informacji o stażach pracy), 

-współpraca M- GOPS z przedsiębiorcami lokalnymi w formie zamieszczania ogłoszeń pracy                      

i rozpowszechniania ich wśród osób bezrobotnych przez pracowników pomocy społecznej, 

-wielowymiarowa praca socjalna oparta na dialogu motywacyjnym z klientem ( mobilizowanie                   

do podjęcia zatrudnienia), 



str. 123 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

      -analizowanie rynku pracy, 

      -rozdawanie ulotek informacyjnych, 

-zorganizowanie spotkania dotyczące udziału w projekcie PRO-ZAWÓD 2.0, skierowanego dla osób 

bezrobotnych, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia. 

 

6. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny spoza terenu gminy Czerniejewo: 

• Sąd Rodzinny i Kuratela w Gnieźnie, 

• PCPR w Gnieźnie, 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego Diamed w Gnieźnie, 

• Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, 

• Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Gnieźnie, 

• Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu”, 

• Policja i Prokuratura w Gnieźnie, 

• PUP w Gnieźnie. 

 

           Wszystkie działania w roku 2019, mieszczące się w ramach Gminnego Programu. Wspierania 

Rodziny skierowane były przede wszystkim do rodzin. Ważnym elementem podejmowanych  działań 

były przedsięwzięcia profilaktyczne, w tym informacyjne, edukacyjne, integracyjne, aktywizujące. 

Szczególnie dotyczyły tych rodzin, które przeżywały trudności w wypełnianiu swych funkcji lub 

znajdowały się w poważnym kryzysie. Celem programu jest wzmocnienie rodziny, która jest 

najstarszą i najważniejszą jednostką społeczną, gdyż na niej opiera się struktura całych społeczeństw. 

Jest to wystarczający powód, aby w rodzinę inwestować i pomagać jej w razie trudności                                    

i zaistniałych dysfunkcji. Gminny Program Wspierania Rodziny realizowany w roku 2019 przy 

współpracy wielu instytucji, stanowił kompleksowe podejście do bieżących potrzeb rodziny 

wymagającej wsparcia w lokalnym środowisku. 

 

 

29. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Program został przyjęty Uchwałą Nr IV/37/19 z 30.01.2019 r.  

Cele założone w w/w programie: 

- zachowanie dotychczasowej dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych                                           

i współuzależnionych, 

- podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

- dostarczanie mieszkańcom Czerniejewa informacji na temat możliwości uzyskania pomocy 

w problemach związanych z uzależnieniem czy przemocą, 

- działania międzypokoleniowe polegające na opracowaniu wspólnego programu profilaktycznego 

dla dzieci i młodzieży. 
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Działania: 

Lp. Nazwa programu 

/działania 

Miejsce 

realizacji 

Uczestnicy Liczba osób Koszty  

1.  

Warsztaty ,,Smak 

życia, czyli debata 

o dopalaczach”  

 

Szkoła 

Podstawowa     

w 

Czerniejewie 

 

Uczniowie kl. 

7 i 8 

dzieci dorosłych  

 

4.000,00  

 

92 

 

2. Diagnoza  

lokalnych zagrożeń 

społecznych  

Gmina 

Czerniejewo 

- 500 osób 

dorosłych,           

- 25 punktów 

ze sprzedażą 

napojów 

alkoholowych  

- ankieta                

w wersji 

elektronicznej 

metodą Carigo 

uczniów             

kl. V i VI oraz 

rodziców  

ok. 

266 

500 6.900,00 

3.  Półkolonie                    

z programem 

profilaktycznym 

Giewartów 15 13 2 5.220,00 

4.  Zakup materiałów 

profilaktycznych         

,,Uzależnienia, 

zagrożenia                      

i choroby XXI 

wieku”  

Szkoła 

Podstawowa 

w 

Czerniejewie 

2 szt. - - 399,00 

5. Opłata za zakup 

publikacji                     

do Profilaktyki 

zdrowia 

psychicznego  

-Szkoła 

Podstawowa 

w 

Czerniejewie 

- Szkoła 

Podstawowa 

w Żydowie 

2 szt. - - 740,00 
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7. Warsztaty 

profilaktyczne            

z zakresu 

uzależnień oraz 

rozwoju 

tożsamości                   

i osobowości 

ucznia  

Szkoła 

Podstawowa 

w Żydowie  

Uczniowie kl. 

7 i 8 

88 - 2.200,00 

8.  Inne 

przedsięwzięcia 

profilaktyczne 

m.in: współpraca 

przy 

organizowaniu 

festynów i innych 

imprez 

plenerowych, 

sportowych, 

konkursy dla dzieci 

i młodzieży 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

11.635,43 

9. Zakup ulotek 

profilaktycznych 

dotyczących: 

-alkoholu, 

narkotyków, 

dopalaczy, 

przemocy, 

cyberprzemocy, 

cyberuzależnienia, 

hazardu, depresja 

- Szkoła 

Podstawowa 

w 

Czerniejewie 

- Szkoła 

Podstawowa 

w Żydowie  

- Seniorzy            

z terenu 

gminy   

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.510,00  

 

Realizacja gminnego programu nie była objęta bieżącym monitoringiem polegającym                               

na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji ilościowych i jakościowych na temat 

przebiegu ich wdrażania co uniemożliwia ocenę, w jakim stopniu zakładane cele programów są 

osiągane i ewentualną korektę zarówno na poziomie celów, jak i działań służących ich osiągnięciu. 

Realizowane działania profilaktyczne miały charakter głównie profilaktyki uniwersalnej. 
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30. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Program został przyjęty Uchwałą Nr IV/38/19 z 30.01.2019r.  

Cele założone w w/w programie: 

- podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 

narkotyków, 

- ograniczenie popytu na narkotyki oraz ich dostępności na terenie gminy, 

- rozwijanie współpracy z instytucjami z podmiotami zajmującymi się dziećmi                                               

i młodzieżą. 

 

Działania: 

Lp. Nazwa 

programu/działania 

Miejsce 

realizacji 

Uczestnicy Liczba osób Koszty  

1.  Zakup poradnika 

,,Jak uchronić 

dziecko od 

środowiska 

narkotycznego” 

- Szkoła 

Podstawowa 

w 

Czerniejewie 

- Szkoła 

Podstawowa 

w Żydowie  

- Seniorzy z 

terenu gminy   

Zakupiono 

400 szt.  

Dzieci 

 

- 

Dorosłych 

 

- 

 

 

779,82 

 

 

31. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                

w Rodzinie na lata 2015–2020 

     „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                        

w Rodzinie na lata 2015-2020” przyjęty został uchwałą nr III/15/14 Rady Miasta Czerniejewo z dnia 

30 grudnia 2014 roku. Realizacja Programu ma na celu wypracowanie w Gminie Czerniejewo 

profesjonalnych form wsparcia i pomocy, przy jednoczesnym założeniu dążenia do zwiększenia ich 

dostępności i skuteczności wobec osób uwikłanych w przemoc. Zakłada również prowadzenie 

skutecznej edukacji osób, działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą, dostarczanie 

społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem oraz 

propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych, związanych                    

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej 

przez wszystkie instytucje i organizacje, zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie.  

W roku 2019 w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

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

• Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, 

• Zespół Interdyscyplinarny w Czerniejewie, 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,  

• Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Komisariat Policji w Czerniejewie, 

• Sąd Rejonowy w Gnieźnie, 

• Placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Czerniejewo,  

• Przychodnia „Novamed” w Czerniejewie oraz w Żydowie, 

• Organizacje pozarządowe. 

 

Przemoc domowa na terenie Gminy Czerniejewo w odniesieniu do globalnego wymiaru 

funkcjonowania społecznego jest istotnym problemem rodzin, w których występuje. Z obserwacji 

prowadzonej przez pracowników socjalnych M-GOPS wynika, że rodziny z problemem przemocy 

wymagają specjalistycznej pomocy. Skalę zjawiska przemocy na terenie Gminy Czerniejewo 

określają dane uzyskane od podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego, 

współpracujących przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czerniejewo na lata 2015–2020 oraz dane 

statystyczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2019 wsparciem w formie 

pracy socjalnej lub poradnictwa indywidualnego lub pomocą materialną objęto wszystkie środowisk 

doświadczające przemocy tj. 16 rodzin. Analizując problem występowania przemocy domowej, 

zauważono, że najczęściej występującą formą przemocy była przemoc fizyczna oraz przemoc 

psychiczna. Wśród klientów pomocy społecznej przeważają kobiety, osoby uzależnione                                     

i współuzależnione, niewydolne wychowawczo. 

 Cele szczegółowe: 

1. Koordynacja działań lokalnych podmiotów 

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ściśle ze sobą współpracowali. 

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

niż raz na trzy miesiące. Na każde spotkanie zapraszani są wszyscy członkowie Zespołu. 

 Dodatkowo pracę Zespołu Interdyscyplinarnego wspierają „grupy robocze”, które są 

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

2019 odbyły się 23 takie spotkania. 

 Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, jak i członkowie Grup Roboczych 

pracują w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ciągu 2019 r. łącznie było otwartych 

16 Niebieskich Kart (6 kart aktywnych z poprzednich lat, 10 założonych w 2019 r. Na koniec 2019 r. 

otwartych Niebieskich kart było 4.) 



str. 128 

                                     Raport o stanie Gminy Czerniejewo za 2019 r. 

2. Systematyczne diagnozowanie i edukowanie środowiska lokalnego 

Zbieranie informacji dotyczących skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

gminy Czerniejewo realizowane były poprzez rejestrowanie przypadków przemocy domowej 

odbywające się w ramach rejestrów wewnętrznych prowadzonych przez instytucje świadczące 

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

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

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

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 

Gminy na temat przemocy domowej. Dystrybucja ulotek „stop przemocy” otrzymanych od Niebieska 

Linia – Ogólnopolski Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. 

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

Szkoła Podstawowa w Żydowie prowadziła działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Ponadto z budżetu Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zakupione filmy 

edukacyjne o zjawisku przemocy, które zostały przekazane pedagogom z dwóch szkół 

podstawowych na terenie Gminy Czerniejewo. Zakupiliśmy również ulotki i plakaty, które szkoły 

miały rozprowadzić wśród uczniów. Wspólnie z członkami ZI doszliśmy do wniosku, że profilaktyka 

dot. przemocy zarówno w rodzinie jak i wśród rówieśników jest najskuteczniejszą formą 

zapobiegania zjawisku przemocy. 

Aby rozpowszechnić wiedzę na temat działalności ZI ogłoszono konkurs na logo Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Aktualizowane są informacje na stronie internetowej M-GOPS dot. Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz Niebieskiej Linii. 

3. Systematyczna edukacja przedstawicieli lokalnych instytucji i służb pomocowych 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczą w szkoleniach, konferencjach dotyczących 

problematyki przemocy w rodzinie.  

 Nadal w roku 2019 członkowie ZI byli zaangażowani w projekt pr. „Kooperacja – efektywna 

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

odbywających się na terenie naszej gminy, natomiast część osób uczestniczy w systematycznych 

weekendowych zjazdach odbywających się w Poznaniu. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

byli specjalistami w Powiatowych Grupach Refleksyjnych. Na spotkaniach wypracowywany był 

nowy model współpracy interdyscyplinarnej między instytucjami. W 2019 r. odbyło się 8 

dwudniowych zjazdów (każdy dzień po 8 godzin). Ponadto inni członkowie ZI uczestniczyli                       

w spotkaniach Powiatowych Grup Decydentów, gdzie również pracowali nad nowym modelem 

współpracy. Spotkania tej grupy odbywały się w UMiG Czerniejewo, w roku 2019 odbyły się 2 takie 

spotkania. Projekt prowadzi ROPS w Poznaniu wspólnie w Uniwersytetem Mikołaja Kopernika                  

w Toruniu. W/w projekt jest realizowany również w roku 2020 a efekty pracy w/w grup są wdrożone 

w celu przetestowania w pracy danych instytucji. 
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 Ponadto chętni członkowie ZI mogli uczestniczyć w bezpłatnej superwizji. Były to dwa 

spotkania prowadzone przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. 

Realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Czerniejewo w roku 2019 przyczyniła się                       

w szczególności do zwiększenia dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą oraz 

podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Poszczególne 

działania były dostosowane do zmieniających się potrzeb i zagrożeń. Uwzględniały w szczególności 

zapobieganie zjawisku przemocy poprzez systematyczną realizację różnych form oddziaływań 

skierowanych do społeczności lokalnej. 

 

32. Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 

             Program współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi stanowi element 

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

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

            Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala corocznie Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Czerniejewo                          

z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę 

do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu miasta i gminy, a realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

            Stosownie do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 listopada 

2018r. w sprawie „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” jako 

adresatów współpracy ustalono: 

• organizacje pozarządowe, 

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

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

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie 

przepisów ustawy w tym fundacje, 

• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

 

           Udział w jego przygotowaniu mieli w równym stopniu przedstawiciele organizacji 

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

został przyjęty po konsultacjach społecznych, które odbyły się w okresie od 26.09.2018r.                                
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– 19.10.2018 r., w których wszystkim zainteresowanym umożliwiono zgłaszanie opinii, uwag                         

i wniosków.  

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą nr III/13/10 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo                     

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

miejscowego z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi                   

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

i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

FFoorrmmyy  wwssppóółłpprraaccyy  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  CCzzeerrnniieejjeewwoo  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  

        Zgodnie z programem współpracy na 2019 rok współpraca Miasta i Gminy Czerniejewo                 

z organizacjami pozarządowymi miała następujący charakter: 

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

postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę prowadził                 

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

z organizacjami pozarządowymi; 

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

współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami i ogłoszenia o naborze wniosków w ramach 

otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza podane zostały do publicznej 

wiadomość (tablica ogłoszeń ,strona internetowa). 

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz ddoottaaccjjee                                

ww  ffoorrmmiiee  wwssppaarrcciiaa  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaanniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  zostały omówione szczegółowo                                           

na str. 24-26 w/w raportu. 
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opracowany został na podstawie informacji  
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oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czerniejewo  


