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I.

Wstęp

Na podstawie Art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o
stanie Gminy za 2018 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Wspólnie z Radą Miejską podejmowaliśmy działania mające na celu zrównoważony
rozwój w różnych obszarach gminy: gospodarki, ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu,
bezpieczeństwa. Podjęliśmy przedsięwzięcia w dziedzinie infrastruktury technicznej - budowy
dróg, chodników, oświetlenia, sieci wodno-kanalizacyjnych, jak również zapewniliśmy szereg
wydarzeń kulturalnych i imprez cyklicznych.
W ostatnim czasie podjęte zostały odważne decyzje dotyczące rozwoju polityki
prorodzinnej na terenie gminy Krajenka. Utworzyliśmy Żłobek Miejski w Krajence w ramach
ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Odpowiadając na oczekiwania rodziców utworzyliśmy nowe
miejsca przedszkolne w ramach projektu zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, na który pozyskaliśmy środki unijne. Planujemy kolejne działania
realizowane ze środków Unii Europejskiej, zarówno w zakresie nowoczesnej edukacji i
zwiększenia kompetencji uczniów w szkołach podstawowych gminy Krajenka.
Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia, które zostały ukazane w
raporcie. Intensywne działania skierowano na rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej: nowe
boiska, miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Nowym, podejmowanym przez nas
działaniem skierowanym do mieszkańców gminy, jest program gospodarki niskoemisyjnej
zakładający m.in. budowę ścieżek rowerowych, centrum przesiadkowego, wymianę oświetlenia
ulicznego na energooszczędne, termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności wiejskie, które wspólnie decydowały o
przeznaczeniu środków finansowych. Również działalność różnorodnych stowarzyszeń, która
pozwala na spełnianie zainteresowań dzieci oraz dorosłych, to efekt aktywności i zaangażowania
mieszkańców. Mam nadzieję, że integracja społeczna, którą udało nam się przez te lata
wypracować, zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi inwestycjami, a tym samym
wysoką jakością życia codziennego.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcali swój czas za pomysły, zaangażowanie
i dbałość o nasze wspólne dobro i naszą małą ojczyznę - Krajenkę.

II.

Informacje ogólne
Krótka charakterystyka gminy

Miasto Krajenka leży na skraju Wysoczyzny Krajeńskiej, na wysokości około 105 m n.p.m.
nad rzeką Głomią przyjmującą pomniejszy dopływ Kocunię. Miejscowość położona w odległości 9
km na południowy zachód od Złotowa, przy trasie Piła-Chojnice. Geograficznie Krajna związana
jest z Pomorzem, historycznie natomiast z Wielkopolską.
Pierwsza wzmianka o Krajence pojawiła się w 1286 roku jednak przeszłość regionu ściśle
wiąże się z dziejami kilku polskich rodów szlacheckich: od Danaborskich, po Sułkowskich i
Komierowskich, którzy władali dobrami klucza krajeńskiego jeszcze po I rozbiorze Polski. Ostatnim
właścicielem tych Ziem był Jakub Komierowski. Nie cieszył się nimi długo, bowiem już na początku
XIX stulecia władze pruskie skonfiskowały jego włości jako przynależne pruskiemu domowi
panującemu. Krajenka i okolice znalazły się wówczas w rękach Hohenzollernów, pozostając w
granicach państwa niemieckiego aż do zakończenia II wojny światowej.
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Prawa miejskie Krajenka otrzymała w czerwcu 1420 roku z rąk króla Władysława Jagiełły,
gdy znajdowała się w posiadaniu Danaborskich. Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, nowo
powstałe miasto pisało się herbem rodowym jego założycieli, w tym przypadku - herbem
Danaborskich. Herb obowiązujący do dziś, przedstawia topór z ostrzem koloru srebrnego i złotą
rękojeścią, zwrócony w prawo, na czerwonym tle.
Obszar Gminy to 191 km2, z czego blisko połowę stanowią grunty orne, przesądzając o
rolniczym charakterze tego regionu. Niemal taką samą powierzchnię zajmują lasy.
Krajenka graniczy z gminami: Jastrowie, Kaczory, Piła, Szydłowo, Tarnówka, Wysoka,
Złotów. Przez jej obszar biegnie linia kolejowa Piła-Tczew oraz drogi wojewódzkiej łączące Piłę z
Człuchowem (nr 188) oraz Krajenkę z Gnieznem (nr 190). Gminę Krajenka tworzy aż 16 sołectw,
największą wsią sołecką jest Skórka, najmniejszą zaś Maryniec. Odrębne sołectwo stanowi także
Krajenka Wybudowanie, gdzie istnieje kilkanaście gospodarstw rolnych.
Oferta turystyczna
Niemal połowę powierzchni gminy zajmują lasy, do których każdej jesieni ściągają tłumy
grzybiarzy z całej Polski. Lasy Małego Borku i Wąsosza są natomiast ulubionymi terenami
łowieckimi myśliwych z Europy Zachodniej. Przez gminę przepływa rzeka Głomia, która stanowi
ciekawy szlak spływów kajakowych jest tu także kilka jezior. Największym zainteresowaniem
turystów cieszy się Jezioro Wapieńskie położone nieopodal Rogownicy i Maryńca, gdzie w
ostatnich latach zbudowano domy letniskowe oraz ośrodek rekreacyjny z polem namiotowym.
Sieć dróg o nawierzchni asfaltowej i o małym natężeniu ruchu oraz tereny urozmaicone
wzgórzami, lasami i jeziorami stwarzają tu bardzo wygodne warunki dla uprawiania, coraz bardziej
popularnej, turystyki rowerowej. Przez gminę Krajenka przebiega trasa: Piła - jez. Płotki Zelgniewo - jez. Wapińskie - Maryniec - Głubczyn - Krajenka.
Znaczną atrakcją krajoznawczą gminy są pamiątki związane z działalnością polską przed I wojną
światową i w okresie międzywojennym. Tablice pamiątkowe oraz ekspozycja w izbie pamięci w
Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence oraz Publicznej Szkole
Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie dokumentują walkę ludności
polskiej o swoją przynależność narodową i suwerenne państwo.
Zabytki
Nie ma ich za wiele. Zainteresowaniem turystów cieszy się klasycystyczny pałac
Sułkowskich zbudowany w 1825 roku, od lat powojennych użytkowany przez oświatę (obecnie
mieści się w nim Urząd Gminy i Miasta), a także eklektyczny kościół parafialny św. Anny i św.
Mikołaja w Krajence, pochodzący z końca XVIII wieku. Jego fundatorką była Anna Sułkowska,
właścicielka dóbr krajeńskich, która posadowiła ową świątynię w ocalałej części dawnego zamku
Donaborskich. Kościół jest jednonawowy, posiada jednak aż cztery ołtarze, ambonę rokokową w
kształcie dzioba okrętu, organy z 1886 roku wykonane przez Juliusza Witta z Gdańska. W mieście
znajduje się również neoromański kościół poewangelicki oraz parterowe domy mieszkalne z końca
XIX w.
Godnym uwagi jest również kościół parafialny w Głubczynie zbudowany w latach 1869 1871 przez Bojanowskich w stylu neogotyckim. Zachowało się w nim większość barokowego
wyposażenia z poprzedniego kościoła. W górnej części ołtarza głównego znajdują się herby
Grabowskich i Bojanowskich. Pomimo włączenia po I rozbiorze do Prus proboszczami w parafii
głubczyńskiej byli księża polscy, o tym świadczą ich nazwiska. Szczególną rolę w utrzymaniu
polskości na tych ziemiach w okresie międzywojennym odegrał ks. Maksymilian Grochowski.
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Dane demograficzne wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Statystyka mieszkańców wg wieku i płci
Gmina i Miasto Krajenka - Miasto Krajenka
Lp.

Mężczyźni
Czasow
Stali
Razem
i
1749
24
1773
347
5
352
1402
19
1421

Wiek

1
2
3

Ogółem
0-18
19 -

Kobiety
Czasow
Stali
Razem
i
1912
21
1933
353
8
361
1559
13
1572

Wszyscy
Czasow
Stali
Razem
i
3661
45
3706
700
13
713
2961
32
2993

Gmina i Miasto Krajenka – obszar wiejski
Lp.

Wiek / Rocznik

1
2
11

Ogółem
0-18
19-

Mężczyźni
Czasow
Stali
Razem
i
1951
31
1982
476
8
484
1475
23
1498

Kobiety
Czasow
Stali
Razem
i
1887
25
1912
444
6
450
1443
19
1462

Wszyscy
Czasow
Stali
Razem
i
3838
56
3894
920
14
934
2918
42
2960

Wykaz ilościowy zameldowanych mieszkańców
Rok

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Miasto

97

104

97

70

80

104

Gmina

160

112

101

107

123

146

RAZEM

257

216

198

177

203

250

Wykaz ilościowy wymeldowanych mieszkańców
wymeldowanych w okresie: od 2018.01.01 do 2018.12.31
Bieżący status mieszkańca

Liczba mieszkańców

EMIGRACJA
WYMELDOWANIE DO INNEJ GMINY
ZGON
RAZEM

3
82
65
150

Wykaz ilościowy wymeldowanych mieszkańców
STATYSTYKA za lata 2010-2018
Liczba mieszkańców
Bieżący status mieszkańca

WYMELDOWANIE DO INNEJ GMINY

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
3
7
14
3
6
12
6
0
3
98
68
85
67
75
93
88
98
82

ZGON

65

2018
EMIGRACJA

74

51

83

73

90

79

62

74
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RAZEM

150

179

133

171

146

177

178

150

175

Urodzenia wg miejscowości w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018
Mieszkańcy

Miejscowość
stali
KRAJENKA

czasowi

razem

39

39

AUGUSTOWO

2

2

BARANKOWO

2

2

CZAJCZE

2

2

DOLNIK

6

6

GŁUBCZYN

4

4

ŁOŃSKO

1

1

PARUSZKA

9

9

PODRÓŻNA

7

7

POGÓRZE

2

2

SKÓRKA

5

5

ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE

5

5

TARNÓWCZYN

1

1

WĄSOSZKI

1

1

ŻELEŹNICA

1

1

Ogółem

87

0

87
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Statystyka urodzeń 2010-2018

LICZBA URODZEŃ
2018
2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

KRAJENKA

39

32

39

27

42

43

40

45

47

AUGUSTOWO

2

3

2

2

4

3

1

6

0

BARANKOWO

2

1

1

1

0

0

1

1

2

CZAJCZE

2

4

4

0

3

3

1

2

3

DOLNIK

6

1

2

1

2

2

1

0

1

GŁUBCZYN

4

7

7

6

8

6

9

4

5

KRAJENKA-WYBUDOWANIE

0

1

0

1

0

0

0

0

0

LEŚNIK

0

0

0

1

0

1

0

0

1

ŁOŃSKO

1

1

1

2

3

3

6

3

4

PARUSZKA

9

3

4

5

9

4

3

9

5

PODRÓŻNA

7

5

4

5

1

6

3

8

3

POGÓRZE

2

1

3

0

3

1

0

2

0

SKÓRKA

5

3

7

9

6

8

7

8

13

ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE

5

10

7

8

12

9

5

8

10

TARNÓWCZYN

1

0

0

0

0

1

0

0

1

WĄSOSZKI

1

2

0

1

1

4

1

1

3

ŻELEŹNICA

1

3

2

4

0

0

2

0

1

Ogółem

87

77

83

74

94

94

80

97

99
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III.

Stan finansów gminy
Podstawowe wskaźniki dla wykonania budżetu za 2018 rok
Planowane
37.424.539,87
33.600.308,44
3.824.231,43
40.909.687,14
32.918.423,84
7.991.263,30

Dochody ogółem
- dochody bieżące w tym ;
- dochody majątkowe
Wydatki ogółem w tym;
- wydatki bieżące w tym;
- wydatki majątkowe

Wykonane
38.109.623,92
33.929.268,94
4.180.354,98
38.485.202,79
31.321.253,02
7.163.949,77

101,83
100,98
109,31
94,07
95,15
89,65

w tym;
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi; 32,91 %
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi; 18,61%
Zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie

Zadłużenie
na ostatni
dzień roku

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

9 443 953,00
spłata rat 1 288 938,00 1 261 300,00 1 255 540,00 1 331 300,00 1 390 225,00 1 375 000,00 1 345 000,00
stan na
31.XII. 8 155 015,00 6 893 715,00 5 638 175,00 4 306 875,00 2 916 650,00 1 541 650,00

25 400,00 171 250,00

196 650,00 171 250,00

0,00

Poziom wolnych środków według sprawozdania na 31 grudnia 2018 r. wynosi; 2.453.542,75 zł.
Wykonanie budżetu gminy
1. Podstawowe wskaźniki;
- wykonanie dochodów i wydatków
Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami na ostatni dzień okresu sprawozdawczego plan po
zmianach oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

Plan

Wykonanie

%

Dochody ogółem

37.424.539,87

38.109.623,92

101,83

- dochody bieżące w tym ;
dochody związane z realizacja zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych

33.600.308,44

33.929.268,94

100,98

9.381.962,51

9.294.367,47

99,07

3.824.231,43

4.180.354,98

109,31

Wydatki ogółem w tym;

40.909.687,14

38.485.202,79

94,07

- wydatki bieżące w tym;

32.918.423,84

31.321.253,02

95,15

- dochody majątkowe
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Wydatki związane z realizacja zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych

9.380.174,26

9.294.367,47

99,09

- wydatki majątkowe

7.991.263,30

7.163.949,77

89,65

Nadwyżka /Deficyt

-3.485.147,27

-375.578,87

Przychody ogółem

4.920.444,27

4.092.911,08

83,18

- kredyty/pożyczki/ obligacje

2.254.800,00

1.304.800,00

57,87

0,00

0,00

- wolne środki

2.665.644,27

2.788.111,08

104,59

Obsługa długu

385.000,00

315.431,48

81,93

różnica

2.280.644,27

2.472.679,60

108,42

Rozchody ogółem

1.435.297,00

1.432.901,00

99,83

- spłata pożyczek/kredytów

1.255.297,00

1.255.297,00

100,00

180.000,00

177.604,00

98,67

Spłata pożyczek udzielanych ze środków
publicznych.

- udzielone pożyczki

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na
koniec okresu sprawozdawczego występuje deficyt w kwocie -375.578,87 zł.
Deficyt został zrównoważony emisją obligacji oraz pożyczkami na rynku krajowym.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Wysokość planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawia poniższe
zestawienie:
Plan i wykonanie wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na rok 2018
w tym;
Treść

Dział Rozdział

010

Rolnictwo i łowiectwo
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości Skórka

Planowana
Wykonanie
%
wartość na
w 2018 r. wykonania
2018r.

Plan

Wykonanie

na programy
finansowane z
udziałem środków ,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

Planu na programy
finansowane z
udziałem środków ,
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 3

1 317 023,75

1 311 048,01

99,55

1 317 023,75

1 311 048,01

1 317 023,75

1 311 048,01

99,55

1 317 023,75

1 311 048,01

1 317 023,75

1 311 048,01

99,55

1 317 023,75

1 311 048,01

Wybudowano stację uzdatniania wody w m. Skórka o zdolności produkcji wody 20 m3/h
600

Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne

2 703 598,06

2 068 127,53

76,50

1 274 893,06

644 075,67

2 340 893,06

1 706 854,29

72,91

1 274 893,06

644 075,67
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Poprawa infrastruktury komunikacji łączącej
jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z
rozbudową i unowocześnieniem transportu
zbiorowego POSI - wspierającą integrację
różnych form transportu zbiorowego na
terenie gminy.

1 274 893,06

644 075,67

50,52

1 274 893,06

644 075,67

Wybudowano oświetlenie uliczne (119 szt. ) w miejscowościach: Krajenka ul. Polańskiego, Wąsoszki,
Paruszka, Śmiardowo Krajeńskie, Podróżna, Głubczyn, Głubczyn Letnisko, Skórka: ul. Dębowa, Kowalowa,
Ogrodowa
Przebudowa chodnika i zjazdów ul.
Mickiewicza w m. Krajenka

31 000,00

30 174,06

97,34

0,00

0,00

Przebudowano chodnik przy ul. Mickiewicza . Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, ul. Zielna
oraz ul. Krótka.

1.035.000,00

1.032.604,56

99,77

0,00

0,00

Wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Zielnej, Polnej i Krótkiej oraz chodnik z kostki betonowej na ul.
Polnej i częściowo Krótkiej.
60095 Pozostała działalność

630

362 705,00

361 273,24

99,61

0,00

0,00

Budowa miejsc postojowych oraz chodnika
wokół Krajeńskiego Ośrodka Kultury

260 000,00

258 568,24

99,45

0,00

0,00

Zakup równiarki z wałem - KZUP

102 705,00

102 705,00

100,00

0,00

0,00

18 000,00

17 923,02

99,57

0,00

0,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

18 000,00

17 923,02

99,57

0,00

0,00

Dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. "Cztery pory roku" ścieżka edukacyjna, realizowanego przez inny
podmiot nie zaliczany do sektora finansów
publicznych

18 000,00

17 923,02

99,57

0,00

0,00

Turystyka

Dofinansowano zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Pomocy Szkole
Podstawowej w Głubczynie tj. stworzenie ścieżki edukacyjnej.
700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup gruntu
Zakup poniesionych nakładów inwestycyjnych
w związku ze zwiększeniem wartości
przedmiotu najmu, zgodnie z zawartą umową

212 000,00

190 906,00

90,05

0,00

0,00

212 000,00

190 906,00

90,05

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 000,00

190 906,00

99,43

0,00

0,00

Dostosowanie do potrzeb dzierżawy budynek należący do zasobów mienia gminnego.
750

Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
75023
powiatu)
Zakupy sprzętu i oprogramowania
75095 Pozostała działalność
Dokumentacja na zadania przyszłościowe rewitalizacja przestrzeni publicznej

23 810,00

17 220,00

72,32

0,00

0,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 010,00

17 220,00

90,58

0,00

0,00

19 010,00

17 220,00

90,58

0,00

0,00

Wykonano inwentaryzację i koncepcję zmiany sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej.
754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

225 000,00

222 890,31

99,06

0,00

0,00

75403 Jednostki terenowe policji

30 000,00

30 000,00

100,00

0,00

0,00

Fundusz wsparcia

30 000,00

30 000,00

100,00

0,00

0,00
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Dofinansowanie do zakupu samochodu
75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej

30 000,00

30 000,00

100,00

0,00

0,00

Fundusz wsparcia

30 000,00

30 000,00

100,00

0,00

0,00

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.
75412 Ochotnicze straże pożarne
Termomodernizacja budynku OSP w Krajence

165 000,00

162 890,31

98,72

165 000,00

162 890,31

98,72

0,00

0,00
0,00

Wykonano docieplenie ścian, dachu, podłogi i wymianę oświetlania na energooszczędne.
801

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie
gminy Pilskiego OSI - infrastruktura edukacji
ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajenka.

992 813,90

915 080,62

92,17

574 813,90

504 377,32

710 000,00

644 966,83

90,84

305 000,00

247 253,54

305 000,00

247 253,54

81,07

305 000,00

247 253,54

Wykonano w 2018 r. boisko o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej przy ul. Polańskiego
3.
Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Skórce

405 000,00

397 713,29

98,20

0,00

0,00

Wykonano docieplenie ścian, i dachu, wymianę pieca węglowego na piec opalany peletem,
zamontowano kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczna.
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

13 000,00

12 990,01

99,92

0,00

0,00

Zakup pieca co - Skórka

13 000,00

12 990,01

99,92

0,00

0,00

269 813,90

257 123,78

95,30

269 813,90

257 123,78

269 813,90

257 123,78

95,30

269 813,90

257 123,78

80104 Przedszkola
Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie
gmin Pilskiego OSI - rozbudowa i przebudowa
Publicznego Przedszkola w Skórce.

Wykonano rozbudowę przedszkola w Skórce o salę zajęć, szatnię toalety, pomieszczenie gospodarcze.
851

Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielana
między jednostkami samorządu terytorialnego
- zakup ambulansu

15 000,00

15 000,00

100,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

100,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

100,00

0,00

0,00

Dotacja dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu, który będzie odsługiwał
mieszkańców Gminy Krajenka.
855

Rodzina
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Utworzenie żłobka miejskiego w Krajence

322 479,59

322 299,82

99,94

0,00

0,00

322 479,59

322 299,82

99,94

0,00

0,00

322 479,59

322 299,82

99,94

0,00

0,00

Utworzono Żłobek Miejski w Krajence przystosowując część szkoły podstawowej przy ul. Polańskiego na
potrzeby żłobka.
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących
gospodarce wodnej.

2 006 387,00

1 938 814,72

96,63

1 735 000,00

1 701 956,91

163 295,00

141 785,02

86,83

0,00

0,00

5 000,00

4 000,00

80,00

0,00

0,00
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W okresie sprawozdawczym dofinansowano jeden wniosek.
Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Krajenka.

28 000,00

13 500,00

48,21

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W okresie sprawozdawczym dofinansowano dziewięć wniosków.
Budowa nowej sieci wodociągowej w Krajence
ul. Krótka i ul. Zielna

111 316,00

111 315,90

Inwestycję realizował Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence.
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji
sanitarnej do PSZOK

18 979,00

12 969,12

68,33

Inwestycję realizował Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Fundusz Sołecki - Śmiardowo Krajeńskie
"Oświetlenie chodnika na placu rekreacyjnym"

23 092,00

20 904,99

90,53

0,00

0,00

11 092,00

10 904,99

98,31

0,00

0,00

Wybudowano 2 słupy z oprawami LED i wymieniono 2 źródła światła na energooszczędne.
Dokumentacja projektowa na zadanie
przyszłościowe.

12 000,00

10 000,00

83,33

0,00

0,00

Wykonano dokumentacje projektową oświetlenia projektowanego szlaku wzdłuż rzeki Głomia w
Krajence
90095 Pozostała działalność
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Pilskim
OSI- modernizacja budynków oświatowych na
terenie Gminy Krajenka.

1 820 000,00

1 776 124,71

97,59

1 735 000,00

1 701 956,91

1 735 000,00

1 701 956,91

98,10

1 735 000,00

1 701 956,91

Wykonano termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence przy ul. Bydgoskiej 3,
w ramach której zostały docieplone ściany, częściowo wymieniona stolarka drzwiowa, wymiennie kotły
gazowe i zamontowane panele fotowoltaiczne.
Budowa dwóch budynków gospodarczo garażowych w Śmiardowie Krajeńskim

85 000,00

74 167,80

87,26

0,00

0,00

Wybudowano 2 budynki gospodarczo-garażowe w konstrukcji stalowej na placu rekreacyjnym w
Śmiardowie Krajeńskim.
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Fundusz Sołecki - Skórka "Wytyczenie budowy
Sali Wiejskiej na dz. nr. 244/2 przez geodetę".
Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. "Budowa
bazy obiektów infrastruktury społecznej
związanej z poprawą jakości życia
mieszkańców gminy Krajenka - budowa sali
wiejskich w miejscowości Głubczyn i Skórka".

27 990,00

27 513,24

98,30

0,00

0,00

19 190,00

18 797,00

97,95

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

100,00

0,00

0,00

Dokonano wytyczenia planowanego do budowy budynku Sali.
Budowa bazy obiektów infrastruktury
społecznej związanej z poprawą jakości życia
mieszkańców gminy Krajenka - budowa sali
wiejskich w miejscowości Głubczyn i Skórka

15 990,00

15 990,00

100,00

Opracowano wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności.

str. 12

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2018 ROK
Budowa Sali wiejskiej w miejscowości
Głubczyn, gmina Krajenka

2 000,00

1 607,00

80,35

Dokonano wytyczenia planowanego, do budowy budynku Sali.
92195 Pozostała działalność
Dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. "Letnia galeria"
realizowanego przez inny podmiot nie
zaliczany do sektora finansów publicznych.
TMK

8 800,00

8 716,24

99,05

8 800,00

8 716,24

99,05

0,00

0,00

Dofinansowano zadanie realizowane przez Towarzystwo Miłośników Krajenki, polegające na wykonaniu
zagospodarowania terenu wokół KOK.
926

Kultura fizyczna
92695 Pozostała działalność
Dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty
integracyjnej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia przy Stadionie Miejskim w Krajence"
realizowanego przez inny podmiot nie
zaliczany do sektora finansów publicznych.

127 161,00

117 126,50

92,11

0,00

0,00

127 161,00

117 126,50

92,11

0,00

0,00

12 400,00

12 335,20

99,48

Dofinansowano zadanie realizowane przez LZS Iskra w Krajence, polegające na budowie wiaty
integracyjnej przy stadionie miejskim w Krajence.
"Mierzymy siły na zamiary więc z siłownią nam
do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na
placu rekreacyjnym w m. Paruszka".

43 264,00

35 000,90

80,90

W ramach zrealizowanego projektu zamontowano na nowo utworzonym placu rekreacyjnym w Paruszce
urządzenia zabawowe i fitness.
Fundusz Sołecki - Śmiardowo Krajeńskie
"Doposażenie placu rekreacyjnego w
urządzenia zabawowe; 2 huśtawki i linarium".

11 597,00

11 390,00

98,22

Doposażono plac rekreacyjny w Śmiardowie Krajeńskim w urządzenia: huśtawka podwójna i piramida
mała.
Krajeńska Otwarta Strefa Aktywności budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
w ramach programu OSA 2018.

59 900,00

58 400,40

97,50

Utworzono siłownię zewnętrzną przy stadionie miejskim w Krajence. Zamontowano urządzenia fitness,
trampoliny, piaskownice itp.

Razem:

7 991 263,30

7 163 949,77

89,65

4 901 730,71

4 161 457,91

Wieloletnia Prognoza Finansowa na okres od 2018 do 2027
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2027 została uchwalona
podczas Sesji Rady Miejskiej w Krajence w dniu 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/222/2017.
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Plan dochodów na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi 37.424.539,87 zł
w tym:
- dochody bieżące
33.600.308,44 zł
- dochody majątkowe
3.824.231,43 zł.
Poniżej zaprezentowano w ujęciu graficznym dane objęte WPF dotyczące wysokości dochodów
z podziałem na;
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

Tysiące

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

38 000
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Przedstawione dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne ze
sporządzonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
Plan wydatków na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi 40.909.687,14 zł,
w tym;
- wydatki bieżące
– 32.918.423,84 zł,
- wydatki majątkowe – 7.991.263,30 zł,
Poniżej zaprezentowano w ujęciu graficznym dane objęte WPF dotyczące wysokości wydatków
z podziałem na;
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
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Tysiące

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe
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Opracowując wieloletnią prognozę finansową przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane
dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Budżet G i M Krajenka spełnia wymogi określone ustawą o finansach publicznych.
Poniżej przedstawiono graficznie jak przedstawia się zachowanie powyższego artykułu ustawy
w latach objętych WPF.
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Dochody bieżące
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Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS wykonanie budżetu
Gminy i Miasta Krajenka, przedstawia się następująco;
Dochody wykonano w kwocie 38.109.623,92 zł co stanowi 101,83 % wykonania planu
Wydatki wykonano kwocie 38.485.202,79 zł co stanowi 94,07 % wykonania planu.
Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego występuje deficyt w kwocie 375.578,87 zł.
Deficyt został sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
Przychody ogółem wynoszą 4.092.911,08 zł w tym;
- kredyty i pożyczka kwota – 1.304.800,00 zł
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- wolne środki – 2.788.111,08 zł.
Rozchody budżetu G i M Krajenka stanowią kwotę - 1.432.901,00 zł
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty pożyczek, kredytów oraz dokonano wykupu
obligacji, zgodnie z zawartymi umowami – kwota 1.255.297,00 zł
Udzielono pożyczek dla stowarzyszeń na kwotę 177.604,00 zł.
Poniżej przedstawiono wykonanie założeń WPF na dzień 31.12.2018 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
WPF - założenia
Kształtowanie się
%
WPF
Dochody ogółem w tym:

37.424.539,87

38.109.623,92

101,83

- dochody bieżące

33.600.308,44

33.929.268,94

100,98

3.824.231,43

4.180.354,98

109,31

40.909.687,14

38.485.202,79

94,07

32.918.423,84

31.321.253,02

95,15

7.991.263,30

7.163.949,77

89,65

-3.485.147,27

-375.578,87

4.920.444,27

4.092.911,08

2.665.644,27

2.788.111,08

1.435.297,00

1.432.901,00

- dochody majątkowe
Wydatki ogółem, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wynik budżetu (-/+)
Przychody w tym;
- wolne środki
Rozchody

83,18

99,83

Wynik budżetu na koniec 2018 roku wynosi (-375.578,87zł) przy planowanym deficycie 3.485.147,27 zł.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło zagrożenie dla relacji, o której mowa w art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2017 r. stanowi kwotę 10.544.450,00 zł w okresie
sprawozdawczym nastąpił,
- przychód z tytułu emisji obligacji kwota – 1.150.000,00 zł.
- przychód z tytułu zaciągnięcia pożyczki WFOŚIGW – kwota 154.800,00 zł, druga transza
- spłata pożyczek i kredytów 1.255.297,00 zł,
Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 10.593.953,00 zł i jest to zgodne ze
sprawozdaniem Rb Z.
Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy
ustawa o finansach publicznych.
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Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)
(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym
Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.
Spełnione zostały wskaźniki spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych po
uwzględnieniu art. 244 udtawy.
PORĘCZENIA I GWARANCJE
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina i Miasto Krajenka nie udzieliła poręczeń i gwarancji dla
żadnego podmiotu oraz nie zaciągnęła innych zobowiązań.

IV.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie Gminy i Miasta Krajenka, jako jednostki samorządu terytorialnego, to całość
przysługujących Gminie własności i innych praw majątkowych odnoszących się do nieruchomości
oraz rzeczy ruchomych. Informacja obejmuje majątek objęty ewidencją bilansową w Gminie
Krajenka i w jej jednostkach organizacyjnych.
Celem niniejszej informacji jest przedstawienie danych o mieniu Gminy i Miasta Krajenka –
jego stanie prawnym strukturze i wartości, a zawarte dane i informacje mogą wspomagać w
podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania majątku gminnego, wykonywania prawa
własności i innych praw majątkowych. Dane zawarte w informacji dotyczą zarówno
przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność
praw majątkowych łącznie z mieniem instytucji kultury.
W informacji przedstawiono zasoby majątku służące realizacji zadań publicznych gminy,
przeznaczone do zbycia i wykorzystywane w celu wykonania zobowiązań publiczno-prawnych,
wynikających z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie
jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które
pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Informacją o stanie mienia objęte zostały jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Krajenka w
podziale na:
1. Jednostki budżetowe;
1) Urząd Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 (UGiM),
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence ul. Ks. Bol. Domańskiego 22
(MGOPS),
3) Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence ul. Władysława Jagiełły 26a (KZUP),
4) Publiczne Przedszkole w Krajence ul. Bydgoska 3a,
5) Publiczne Przedszkole w Skórce ul. Nad Rzeką 6,
6) Publiczne Przedszkole w Podróżnej,
7) Publiczne Przedszkole w Głubczynie,
8) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krajence ul. St. Polańskiego 3,
9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie,
10) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skórce ul. Złotowska 4,
11) Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka w Krajence ul. Szkolna 17 (CUW),
2. Instytucje kultury;
Krajeński Ośrodek Kultury w Krajence ul. Rynek 1 (KOK).
Wartość mienia brutto w latach 2017 - 2018
Lp.

Majątek ogółem

1

Wartość brutto w zł
31.12.2017

Wartość brutto w zł
31.12.2018

3

4

2

Jednostki budżetowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UGiM
MGOPS
KZUP
CUW
szkoły podstawowe
przedszkola

Instytucja kultury
1.
KOK
Razem:

105.689.557,39
79.305.970,60
586.338,41
23.428.806,89
71.987,11
1.730.158,48
566.295,90

109.568.089,46
54.770.436,07
605.318,46
23.372.836,77
75.352,84
27.746.021,93
2.998.123,39

990.824,48

971.471,76

106.680.381,87

110.539.561,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GiM

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość mienia ogółem wyniosła 110.539.561,22
złotych (brutto), natomiast w 2017 roku wartość mienia zgodnie z wartością ewidencyjną
wynosiła 106.680.381,87 złotych (brutto). Majątek brutto gminy zwiększył się o kwotę
3.859.178,35 zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Wzrost majątku wynika
głównie ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych.
Majątek brutto Krajeńskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 roku jest niższy o kwotę
19.353,72 zł w stosunku do sporządzonej informacji o stanie mienia za 2017 rok. Spadek wartości
wynika głównie z wyksięgowania z ewidencji księgowej zlikwidowanych środków trwałych oraz
ich amortyzacji.
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Stopień zużycia majątku jest niski, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wskaźnik
zużycia stanowił 28,18%.
Plan nakładów inwestycyjnych w 2018 roku został zrealizowany w 84,83%.
Największy udział w majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadają jednostki:
- UGiM – 49,55%,
- szkoły podstawowe – 25,10%,
- KZUP – 21,14%.
Mniejszy udział w majątku odnotowano w pozostałych jednostkach:
- przedszkola – 2,71%,
- MGOPS – 0,55%,
- CUW – 0,07%.
Natomiast udział w majątku w instytucji kultury (KOK) odnotowano na poziomie:
- 0,88%.
Na 2018 rok zaplanowano dochody z mienia ogółem na kwotę 670.200,00 zł, natomiast
wykonanie wynosiło 228.330,95 zł. Plan dochodów został zrealizowany w 34,07%.
W ewidencji bilansowej budżetu Gminy i Miasta Krajenka zaewidencjonowane są
zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji. Na dzień 31 grudnia 2018
roku zobowiązania ogółem stanowiły kwotę 10.593.953,00 zł, z tego z tytułu:
- kredytu bankowego udzielonego przez SBL Złotów na budowę sieci uzdatniania wody II
etap w kwocie 84.240,00 zł,
- kredytu bankowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na 8 inwestycji w
kwocie 1.995.000,00 zł,
- zobowiązania finansowego (obligacji) – PKO BP SA na kwotę 5.500.000,00 zł,
- zobowiązania finansowego (obligacji) – PKO BP SA na kwotę 1.150.000,00 zł,
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w kwocie
127.638,00 zł,
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na Ochronę Wód Zlewni Rzeki Noteć w kwocie 1.322.200,00 zł,
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Krajence na ul. St.
Polańskiego w kwocie 40.425,00 zł,
- pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Skórce w kwocie 374.450,00 zł,
Urząd Gminy i Miasta w Krajence
Majątek brutto Urzędu Gminy i Miasta Krajenka w stosunku do roku 2017 uległ zmniejszeniu o
24.535.534,53 zł w wyniku zmian danych ewidencyjnych, podziału działek, sprzedaży gruntów
oraz przekazania w trwały zarząd nieruchomości gruntowych, likwidacji kotłowni gazowej w
Szkole Podstawowej w Krajence i kotłów w budynkach użyteczności publicznej oraz przekazania
szkole zestawu pomocy dydaktycznych „cyfrowa szkoła”.
Środki trwałe, które zostały przyjęte w 2018 roku:
- modernizacja remizy OSP w Krajence,
- modernizacja budynku dydaktycznego w Krajence, ul. St. Polańskiego,
- modernizacja budynku przedszkolnego w Skórce, ul. Nad Rzeką 6,
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- modernizacja budynku szkolnego w Skórce,
- modernizacja budynku szkolnego w Krajence, ul. Bydgoska 3,
- budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym Krajenka Obr. 65 Łońsko 30 przekazany
przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence (wygaszenie trwałego zarządu),
- modernizacja budynku dworca PKS w Krajence,
- utworzenie Żłobka Miejskiego w Krajence, ul. St. Polańskiego 3,
- budowa budynków gospodarczo-garażowych w Śmiardowie Krajeńskim na działce nr 579/3.
Środki trwałe, które zostały zbyte w 2018 roku, łącznie z przekazaniem w trwały zarząd:
- budynek mieszkalny, gospodarczy oraz stodoła w Podróżnej na działce nr 396,
- budynek sali gimnastycznej w Głubczynie,
- budynek przedszkolny w Skórce, ul. Nad Rzeką 6,
- budynek szkolny w Krajence, ul. Bydgoska 3,
- budynek szkolny w Głubczynie 23,
- budynek gospodarczy w Głubczynie,
- budynek dydaktyczny w Krajence, ul. St. Polańskiego,
- budynek przedszkolny w Krajence,
- budynek szkolny w Skórce, ul. Złotowska 4,
- budynek szkolny w Dolniku,
- budynek szkolny oraz gospodarczy w SPF Podróżna,
- budynek szkolny przy SPF w Śmiardowie Krajeńskim.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku grunty gminne stanowią 455,4634 ha, a ich
struktura przedstawia się następująco:
Grunty gminne
Wyszczególnienie
Grunty gminne ogółem:
1.
Użytki rolne
a.
grunty orne
b.
sady
c.
łąki trwałe
d.
pastwiska trwałe
e.
grunty rolne zabudowane
f.
grunty pod rowami
g.
nieużytki
h.
grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych
2. Grunty leśne
a.
lasy
b.
grunty zadrzewione i zakrzaczone
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane
a.
tereny mieszkaniowe
b.
tereny przemysłowe
c.
inne tereny zabudowane
d.
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
e.
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
f.
użytki kopalne
g.
drogi
h.
tereny kolejowe
i.
inne tereny komunikacyjne
j.
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
4. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
5. Tereny różne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM

Powierzchnia (ha)
31.12.2018
455,4634
153,166
112,0548
2,2949
7,7571
15,6855
1,3805
0,3887
13,4045
0,2000
30,1435
22,0167
8,1268
262,773
9,7361
1,6779
15,3379
5,5087
19,3718
3,82
207,3206
0,0128
0,00
0,00
4,31
5,0709
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W okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku w gruntach gminnych zaszły
następujące zmiany:
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,0206 ha,
- sprzedano nieruchomość zabudowaną o pow. 0,2943 ha.
Zagospodarowanie gruntów gminnych w 2018 roku
Wyszczególnienie
I.

Grunty gminne ogółem:
1.
grunty w zarządzie
jednostek organizacyjnych
2.
grunty w użytkowaniu wieczystym
3.
grunty oddane w dzierżawę, najem
4.
grunty w użytkowaniu
5.
grunty oddane w użyczenie
Razem:
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM

31.12.2018
455,4634
10,4799
12,8813
84,7582
1,1766
1,5593
110,8553

Gospodarowanie nieruchomościami w głównej mierze skupia się na wykonywaniu działań
zmierzających do udostępnienia ich innym podmiotom.
Udostępnienie nieruchomości następuje między innymi poprzez:
- zbycie, czyli przeniesienie praw własności nieruchomości w drodze czynności prawnej (np.
sprzedaż, zamiana, darowizna),
- oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
- najem,
- dzierżawę,
- użyczenie,
-ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych m.in. służebności gruntowych, przesyłu.
Zbycie nieruchomości odbywa się zgodnie z przeznaczeniem w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego terenu, a także w oparciu o studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 roku wydano zarządzenia o przeznaczeniu do sprzedaży działek:
1) przy ul. Stanisława Polańskiego:
- 2/3 o pow. 0,0818 ha,
- 5/9 o pow. 0,0915 ha,
- 244 o pow. 0,808 ha,
2) przy ul. Piłkarskiej:
- 494 o pow. 0,1604 ha,
- 495 o pow. 0,1105 ha,
- 496 o pow. 0,1183 ha.
Przekazano w trwały zarząd działki nr:
- 14 w Skórce dla Publicznego Przedszkola w Skórce,
- 94 w Skórce dla Szkoły Podstawowej w Skórce,
- 213/13 dla Publicznego Przedszkola w Krajence,
- 213/1 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence,
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- 1 i 228 w Krajence dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence,
- 1002 w Augustowie dla Publicznej Szkoły Podstawowej Głubczynie,
- 319 w Głubczynie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie,
- 47/2 w Podróżnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Podróżnej,
- 193 w Dolniku dla Szkoły Podstawowej w Skórce,
- 579/1 w Śmiardowie Krajeńskim dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Głubczynie.
Nakłady inwestycyjne zostały zrealizowane w 84,14%. Ponoszone nakłady są mniejsze od
wydatków o podatek VAT.
W 2018 roku zrealizowano w UGiM poniższe zadania majątkowe na ogólną kwotę
6.923.969,74 złotych :
Nazwa zadania

Plan (zł)

Wydatki (zł)

Wykonanie %

Opis wykonanych zadań

Przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Skórka
Poprawa infrastruktury komun. łączącej
jednostki osadnicze Pilskiego Osi wraz z
rozbudową i unowocześnieniem
transportu zbiorowego POSI wspierającą
integrację różnych form transportu
zbiorowego na ternie gminy
Przebudowa chodnika i zjazdów ul.
Mickiewicza w Krajence

1.317.023,75

1.311.048,01

99,55

Wybudowano stację uzdatniania wody
w miejscowości Skórka
Wybudowano oświetlenie uliczne (119
szt.) w miejscowościach: Krajenka ul.
Polańskiego, Wąsoszki, Śmiardowo
Krajeńskie, Podróżna, Głubczyn,
Głubczyn Letnisko, Skórka ul. Dębowa,
Kowalowa i Ogrodowa
Przebudowano chodnik przy ul.
Mickiewicza. Wykonano nawierzchnię z
kostki betonowej.
Wykonano nawierzchnie asfaltowe na
ul. Zielnej, Polnej i Krótkiej oraz chodnik
z kostki betonowej na ul. Polnej i
częściowo ul. Krótkiej
Wykonano nawierzchnie asfaltowe na
ul. Zielnej, Polnej i Krótkiej oraz chodnik
z kostki betonowej na ul. Polnej i
częściowo ul. Krótkiej
Wybudowano chodnik oraz miejsca
parkingowe wokół Krajeńskiego
Ośrodka Kultury
Dofinansowano zadanie realizowane
przez Stowarzyszenie Pomocy
Publicznej Pomocy Szkole Podstawowej
w Głubczynie tj. stworzenie ścieżki
edukacyjnej
Nie zrealizowano zadania

1.274.893,06

644.075,67

50,52

31.000,00

30.174,06

97,34

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, ul.
Zielna, ul. Krótka

609.405,00

607.009,56

99,61

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, ul.
Zielna, ul. Krótka

425.595,00

425.595,00

100

Budowa miejsc postojowych oraz
chodnika wokół Krajeńskiego Ośrodka
Kultury
Dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego „Cztery pory roku” –
ścieżka edukacyjna, realizowanego przez
inny podmiot nie zaliczany do sektora
finansów publicznych
Zakup gruntu

260.000,00

258.568,24

99,45

18.000,00

17.923,02

99,57

20.000,00

0,00

0,00

Zakup poniesionych nakładów
inwestycyjnych w związku ze
zwiększeniem wartości przedmiotu
najmu, zgodnie z zawartą umową
Zakupy sprzętu i oprogramowania
Dokumentacja na zadania przyszłościowe
– rewitalizacja przestrzeni publicznej
Fundusz wsparcia
Fundusz wsparcia

192.000,00

190.906,00

99,43

Zakupiono poniesione nakłady
inwestycyjne

4.800,00
19.010,00

0,00
17.220,00

0,00
90,58

Nie zrealizowano zadania
Wykonano dokumentację

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

100,00
100,00

Termomodernizacja budynku OSP w
Krajence

165.000,00

162.890,31

98,72

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na
ternie Gminy Pilskiego OSI –
infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
na terenie Gminy Krajenka
Termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Skórce

305.000,00

247.253,54

81,07

Wsparto jednostki terenowe policji
Wsparto Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej
Wykonano docieplenie ścian, dachu,
podłogi i wymianę oświetlenia na
energooszczędne
Wykonano boisko o nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole
Podstawowej przy ul. Polańskiego 3

405.000,00

397.713,29

98,20

Wykonano docieplenie ścian i dachu,
wymianę pieca węglowego na piec
opalany peletem, zamontowano
kolektory słoneczne i instalacje
fotowoltaiczne
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Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w
Pilskim Osi – modernizacja budynków
oświatowych na terenie Gminy Krajenka

1.735.000,00

1.701.956,91

98,10

Wykonano termomodernizację
budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Krajence przy ul.
Bydgoskiej 3, w ramach której zostały
ocieplone ściany, częściowo
wymieniona stolarka drzwiowa,
wymieniono kotły gazowe i
zamontowano panele fotowoltaiczne
Wybudowano dwa budynki
gospodarczo-garażowe w konstrukcji
stalowej na placu rekreacyjnym w
Śmiardowie Krajeńskim
Dokonano wytyczenia planowanego do
budowy budynku sali

Budowa dwóch budynków gospodarczogarażowych w Śmiardowie Krajeńskim

85.000,00

74.167,80

87,26

Fundusz Sołęcki – Skórka „Wytyczenie
budowy Sali wiejskiej na dz. nr 244/2
przez geodetę”. Przedsięwzięcie ujęte w
WPF pn. „Budowa bazy obiektów
infrastruktury społecznej związanej z
poprawą jakości życia mieszkańców
Gminy Krajneka – budowa sal wiejskich w
miejscowości Głubczyn i Skórka”
Budowa bazy obiektów infrastruktury
społecznej związanej z poprawą jakości
życia mieszkańców Gminy Krajenka –
budowa sal wiejskich w miejscowości
Głubczyn i Skórka
Dofinansowanie kosztów inwestycji
służących gospodarce wodnej
Dofinansowanie kosztów inwestycji w
ramach budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Krajenka
Fundusz Sołecki – Śmiardowo Krajeńskie
„Oświetlenie chodnika na placu
rekreacyjnym”
Dokumentacja projektowa na zadanie
przyszłościowe

1.200,00

1.200,00

100,00

15.990,00

15.990,00

100,00

Opracowano wniosek o
dofinansowanie i studium wykonalności

5.000,00

4.000,00

80,00

Dofinansowano zakup studni

28.000,00

13.500,00

48,21

Dofinansowano zakup przydomowych
oczyszczalni ścieków

11.092,00

10.904,99

98,31

12.000,00

10.000,00

83,33

Poprawa infrastruktury edukacyjnej na
terenie gmin Pilskiego OSI – rozbudowa i
przebudowa Publicznego Przedszkola w
Skórce
Dotacja celowa – pomoc finansowa
udzielana jednostkom samorządu
terytorialnego – zakup ambulansu
Utworzenie żłobka miejskiego w Krajence

269.813,90

257.123,78

95,30

Wybudowano dwa słupy z oprawami
LED i wymieniono dwa źródła światła
na energooszczędne
Wykonano dokumentację projektową
oświetlenia projektowanego szlaku
wzdłuż rzeki Głomia w Krajence
Wykonano rozbudowę przedszkola w
Skórce o salę zajęć, szatnię, toalety,
pomieszczenie gospodarcze

15.000,00

15.000,00

100,00

Zakupiono ambulans

322.479,59

322.299,82

99,94

Utworzono żłobek Miejski w Krajence
przystosowując część szkoły
podstawowej przy ul. Polańskiego na
potrzeby żłobka
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Budowa Sali wiejskiej w miejscowości
Głubczyn, Gmina Krajenka
Dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Letnia galeria”
realizowanego przez inny podmiot nie
zaliczany do sektora finansów publicznych
TMK
Dofinansowanie do realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty
integracyjnej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia przy Stadionie Miejskim w
Krajence” realizowanego przez inny
podmiot nie zaliczany do sektora
finansów publicznych
Zakup i montaż urządzeń fitness na placu
rekreacyjnym we wsi Paruszka –
„Mierzymy siły na zamiary więc z siłownią
nam do pary”
Fundusz Sołecki – Śmiardowo Krajeńskie
„Doposażenie placu rekreacyjnego w
urządzenia zabawowe; dwie huśtawki i
linarium”
Krajeńska Otwarta Strefa Aktywności –
budowa infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej w ramach programu OSA
2018
Razem:

2.000,00

1.607,00

80,35

8.800,00

8.716,24

99,05

12.400,00

12.335,20

99,48

Dofinansowano zadanie realizowane
przez LZS Iskra w Krajence polegające
na budowie wiaty integracyjnej przy
stadionie miejskim w Krajence

43.264,00

35.000,90

80,90

11.597,00

11.390,00

98,22

W ramach realizowanego projektu
zamontowano na nowo utworzonym
placu rekreacyjnym w Paruszce
urządzenia zabawowe i fitness
Doposażono plac rekreacyjny w
Śmiardowie Krajeńskim w urządzenia:
huśtawka podwójna i piramida mała

59.900,00

58.400,40

97,50

7.745.263,30

Dokonano wytyczenia planowanego do
budowy sali
Dofinansowano zadanie realizowane
przez Towarzystwo Miłośników Krajenki
polegające na wykonaniu
zagospodarowania terenu wokół KOK

Utworzono siłownię zewnętrzną przy
stadionie miejskim w Krajence.
Zamontowano urządzenia fitness,
trampolin, piaskownice

6.923.969,74

Dochody z mienia planowano w kwocie 571.500,00 zł, a wykonano w kwocie 133.898,94 zł.
Niższe wykonanie wynika głównie z uwagi na mniejszą sprzedaż praw własności.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence
Wartość mienia brutto w stosunku do roku 2017 uległa zwiększeniu o kwotę 18.980,05 złotych
z uwagi na zakup środków trwałych na wyposażenie Klubu Seniora, zakupów pozostałych środków
trwałych oraz w wyniku zakupu oprogramowania.
Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence
Wartość mienia brutto w stosunku do roku 2017 uległa zmniejszeniu o kwotę 55.970,12 zł w
wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu oraz przekazania sieci wodociągowej w Skórce.
Zakupiono:
a) przedmioty nietrwałe:
- bramka zraszająca ze stopą stalową,
- krzesło obrotowe,
- krzesło obrotowe,
- komputer,
- monitory 2 szt.,
b) wartości niematerialne i prawne:
1) programy kadrowo-płacowe,
2) program Microsoft Office 2016.
zł.

Zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 233.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 226.990,02
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Nazwa zadania

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Opis wykonanych zadań

Zakup równiarki z wałem - KZUP

102.705,00

102.705,00

Budowa nowej sieci wodociągu
w Krajence ul. Krótka, Zielna

111.316,00

111.315,90

Budowa sieci wodociągowej
oraz kanalizacji sanitarnej do
PSZOK

18.979,00

12.969,12

Zakupiono wał łakowo polowy
oraz zgarniacz drogowy,
przyjęcie na środki trwałe
Zakup materiałów na realizację
zadania. Inwentaryzacja sieci
wodociągowej.
Zakup materiałów na realizację
zadania.

Razem:
233.000,00
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KZUP

226.990,02

Dochody z mienia ewidencjonowane w KZUP w okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018
roku odnotowano w tytułu wpływów z najmu i dzierżaw w kwocie 90.168,26 zł z zaplanowanych
90.000,00 zł. Uzyskano również nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w
kwocie 154,00 zł i planowane 700,00 zł.
Szkoły Podstawowe
Wartość mienia brutto szkół podstawowych w stosunku do roku 2017 uległa zwiększeniu o
kwotę 26.015.863,45 złotych. Stan mienia w podanym okresie obejmuje majątek, który
powiększył się w wyniku zakupu pomocy dydaktycznych oraz kotła, otrzymania od Gminy sprzętu
komputerowego z programu „Cyfrowa Szkoła” oraz przejęcia w trwały zarząd gruntów i
budynków.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórce zrealizowała zakupy na ogólną wartość 13.379,55 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie zrealizowała zakupy na ogólną wartość 31.404,21 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence zrealizowała zakupy na ogólną wartość 63.440,47 zł.
W 2018 roku zrealizowano zadania na kwotę 12.990,01 zł z zaplanowanych 13.000,00 złotych.
W 2018 rok zakupiony został piec co przez Publiczną Szkołę Podstawową w Skórce.
W okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku odnotowano wpływy z
najmu i dzierżaw w kwocie 3.409,75 zł z zaplanowanych 7.000,00 zł.
Przedszkola
Wartość mienia brutto w stosunku do roku 2017 zwiększyła się o kwotę 2.431.827,49 złotych
w wyniku zakupu innych środków trwałych oraz w wyniku przyjęcia w trwały zarząd od Urzędu
Gminy i Miasta w Krajence środków trwałych z grupy 0 – grunty oraz grupy 1 - budynki i lokale
oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego. Wzrost wartości nastąpił również w wyniku zakupu pomocy dydaktycznych, pieca
gazowego, mebli, sprzętu RTV i AGD, laptopa, doposażenia placu zabaw.
Centrum Usług Wspólnych Gminy i Miasta Krajenka
Wartość mienia brutto w stosunku do roku 2017 wzrosła o 3.365,73 zł. Stan mienia w okresie
objętym informacją obejmuje majątek powiększony w wyniku zakupu środków trwałych.
W okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku nie odnotowano dochodów z
mienia.
W 2018 roku nie realizowano żadnych nakładów inwestycyjnych.
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Krajeński Ośrodek Kultury
Wartość mienia brutto w stosunku do roku 2017 zmalała o kwotę 19.352,72 złotych. Spadek
wartości wynika z wyksięgowania z ewidencji księgowej zlikwidowanych środków trwałych oraz
ich amortyzacji. Zakupiono oprogramowanie; zbiory biblioteczne powiększyły się z uwagi na
poczynione zakupy oraz otrzymane dary.
Stan mienia gminy Krajenka na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się następująco:
1) ilość działek ewidencyjnych 1439 o łącznej powierzchni 455,4634.
2) 22 działki, które mogą być przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo
mieszkaniowe w Krajence,
3) 8 działek, które mogą być przeznaczone do sprzedaży pod usługi w Krajence,
4) 1 działka, która może być przeznaczona do sprzedaży pod budownictwo
mieszkaniowe w Skórce,
5) 1 działka w Dolniku, z której planowane jest wydzielenie działek budowlanych pod
budownictwo mieszkaniowe,
6) 2 działki w Skórce objęte planem zagospodarowania przestrzennego pod
budownictwo mieszkaniowe (niepodzielone). Zgodnie z planem działka
budowlana składa się z dwóch działek ewidencyjnych dwóch różnych właścicieli.
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami to:
1. Przeznaczanie do sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi,
2. Z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 122 nieruchomości oddanych w
użytkowanie wieczyste, a przeznaczonych na cele mieszkaniowe zostało
przekształconych w prawo własności,
3. Oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę i najem na cele rolne, uprawę
warzyw, cele składowe, pod garaże, na cele handlowo usługowe.

V.

OŚWIATA W GMINIE

Zadania oświatowe Gminy i Miasta Krajenka wynikają z przepisów:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2.
3.
4.
5.

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela
Ustawy z dnia 27.10.2017 - o finansowaniu oświaty
Ustawy z dnia 14.12.2016 r. – prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do tych
ustaw.
W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.
W przepisach ustawy o systemie oświaty do zadań gminy należy:
1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych,
2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków
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finansowych dla działalności placówek oświatowych, zabezpieczenie kadry pracowniczej w tym
administracyjno-usługowej.
W ustawie Karta Nauczyciela wyróżniono następujące zadania:
1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagradzania dla nauczycieli,
2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Ponadto zadania oświatowe Gminy i Miasta Krajenka związane są z obowiązkiem:
1. kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
2. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce.
Stan organizacji i baza lokalowa.
W roku 2018 Gmina i Miasto Krajenka była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych z
trzema szkołami filialnymi, 4 przedszkoli i dwóch oddziałów kl. „O” w szkołach filialnych.
Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum klasa II i III w roku 2018.
Lp. Nazwa Szkoły
2017/2018
2018/2019
Uwagi
Ilość ucz/ilość oddz. Ilość ucz./ilość oddz. Klasy gimnazjalne
1
PSP Krajenka
364/18
415/21
136/7
72/4
2
PSP Głubczyn
100/10
105/11
3
SP Skórka
115/7
131/8
Ogółem
579/35
651/40
136/7
72/4
Ponadto w roku 2018 funkcjonowały 2 przedszkola 9 godzinne w Krajence i Skórce oraz 2
przedszkola 5 godzinne w Podróżnej i Głubczynie.
Tabela nr 2. Stan organizacji publicznych przedszkoli w roku 2018.
Lp. Wyszczególnienie
2017/2018
2018/2019
Liczba wych /oddz.
Liczba wych./oddz.
1
2
3.
4.
5
6

PP Krajenka
PP Skórka
PP Głubczyn
PP Podróżna
PSP
Głubczyn
(Śmiardowo)
SP Skórka (Dolnik)
Ogółem

176/7
35/2
25/1
12/1
18/1

176/7
42/2
34/2
12/1
19/1

23/1
289/13

24/1
307/14

Źródło: system informacji oświatowej

W stosunku do roku 2017 sieć przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych w Gminie i
Mieście Krajenka w roku 2018 nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych w pełni zabezpiecza
aktualne potrzeby. Natomiast sieć publicznych przedszkoli stwarza możliwości korzystania z usług
przedszkoli dla 100 % dzieci w wieku przedszkolnym /wg kartotek urodzeń/. Jednak z wychowania
przedszkolnego korzysta 89,50 %. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli, uczy się w
placówkach oświatowych w ościennych miejscowościach /Piła, Złotów, Wysoka, Szydłowo i poza
granicami kraju/ co jest wynikiem uwarunkowań rodzinnych związanych z pracą rodziców.
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Ponadto w roku szkolnym 2018 za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego przygotowano
dodatkowe oddziały przedszkolne w Publicznym Przedszkolu w Krajence i Skórce. Do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach filialnych w roku szkolnym 2018 zostali przyjęci wszyscy
którzy złożyli podania o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego. Placówki
przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach otrzymały dotacje na wychowanie przedszkolne
w 2018 roku – 271109,37 zł. Dotacje zostały wykorzystane na dodatkowe zajęcia dla
wychowanków przedszkola /rytmika, logopeda, nauka języka obcego/ oraz na poprawę bazy
przedszkolnej /remonty, meble, pomoce naukowe oraz sprzęt przedszkolny/.
Baza do działalności oświatowej
Tabela nr 3. Stan bazy oświatowej w roku 2018.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie

PSP Krajenka
PSP Skórka
PSPF Dolnik
PSP Głubczyn
PSPF
Śmiardowo
Kr.
6. PSPF
Podróżna
7. PSP Krajenka
8. PP Krajenka
9. PP Skórka
10. PP Głubczyn
11. PP Podróżna

Sale
lekcyjne

Pracownie
komputerowe
i językowe

Sale
gimnastyczne

Gabinet
Pielęgniarki

Świetlice

Stołówki

Szatnie

Biblioteki

15
5
3
8
3

2
1
0
1
0

1
1
0
1
1

1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

1
1*
0
1
0

1
0
1
1
0

1
1
0
1
1

3

0

0

0

0

0

0

1

21
5
2
2
2

3
0
0
0
0

1
1
0
0
0

1
1
0
0
0

1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

1
3
1
1
1

1
0
0
0
0

* stołówka służy również za świetlicę szkolną
Źródło: dane na postawie systemu informacji oświatowej

Oprócz sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i
rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe.
Tabela nr 4. Urządzenia rekreacyjno –sportowe.
Lp. Wyszczególnienie Rodzaj urządzenia
1. PSP Krajenka ul. Boisko wielofunkcyjne/piłka ręczna,
Bydgoska 3
koszykowa/Boisko trawiaste / piłka nożna/
2. PSP Skórka
Boisko mini orlik/piłka nożna, siatkowa,
koszykowa, piłka ręczna/
3. PSP Głubczyn
Boisko wielofunkcyjne /piłka ręczna,
koszykowa/
Boisko trawiaste /piłka siatkowa/
4. PSPF Śmiardowo Boisko trawiaste /piłka nożna, siatkowa/
5. PSPF Podróżna
Boisko trawiaste /piłka nożna, siatkowa,/
6. PSP Krajenka ul. Boisko trawiaste /piłka nożna/, boisko
St. Polańskiego 3 wielofunkcyjne, Korty tenisowe

Ilość
2
1
1
1
1
1
1
1, 1
1

Źródło: dane na podstawie systemu informacji oświatowej
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Ponadto zajęcia z wychowania fizycznego w roku 2018 prowadzono na kompleksie boisk „ORLIK
2012”. Z kompleksu boisk korzystają również Szkoła Podstawowa w Krajence. W związku z
wybudowaniem placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” zajęcia zabawowe dla kl. I, II,
III Szkoły Podstawowej w Krajence i oddziałów przedszkolnych Publicznego Przedszkola w
Krajence są prowadzone na placu zabaw przy kompleksie boisk „ORLIK 2012” w Krajence.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych i urządzeń sportowo rekreacyjnych
należy uznać za dobry co jest rezultatem stałych i znacznych nakładów finansowych na poprawę
substancji budowlanej dla sprawności technicznej budynków i obniżenia kosztów eksploatacji. W
okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej (wyposażenie w
sprzęt szkolny, meble i pomoce dydaktyczne).
Z posiadanych środków finansowych przeprowadzono prace remontowe, adaptacyjne i
budowlane w obiektach oświatowych, i tak:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence
1. Przebudowa technologii kotłowni w ramach remontu instalacji c.o. i c.w.u, wymiana
pieców gazowych z 270 KW (2 szt.) na 175 KW (2 szt.).
2. Docieplenie budynku szkolnego i fundamentów w ramach termomodernizacji obiektów
oświatowych na terenie gminy Krajenka.
3. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej i sterowania c.o i c.w.u w szkole.
4. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,48 KWp – 141 szt. paneli fotowoltaicznych.
5. Wymiana pokrycia dachowego i naprawa kominów.
6. Wymiana tynków zewnętrznych i częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
7. Zmiana elewacji budynku z malowaniem.
8. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego (sala zabaw, szatnia,
sanitariaty).
Publiczne Przedszkole w Skórce
1. Rozbudowa przedszkola o 104,49 m2. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa przedszkola
wynosi 326,36 m2 co pozwala na przyjęcie większej ilości przedszkolaków w następnych
latach.
2. Wykonanie zaleceń wskazanych w ekspertyzie technicznej starszej części przedszkola
Publiczne Przedszkole w Głubczynie
1. Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole, malowanie po mieszkaniu, wymiana
instalacji elektrycznej.
2. Wymiana pieca gazowego.
Publiczne Przedszkole w Krajence
1. Odłączenie c.o od budynku szkolnego i montaż kotła na gaz z zamkniętą komorą spalania
o mocy 98 KW i pojemnika na ciepła wodę.
2. Docieplenie budynku przedszkolnego i fundamentów w ramach termomodernizacji
obiektów oświatowych na terenie gminy Krajenka.
3. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej i sterowania c.o i c.w.u w przedszkolu.
4. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,08 KWp – 36 szt. paneli fotowoltaicznych.
5. Wymiana pokrycia dachowego i naprawa kominów.
6. Wymiana tynków zewnętrznych i częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
7. Zmiana elewacji budynku z malowaniem.
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8. Malowanie pomieszczeń socjalnych.
Szkoła Podstawowa w Skórce
1. Przebudowa technologii kotłowni w ramach remontu instalacji c.o. i c.w.u, wymiana
kotła co na węgiel na kocioł z podajnikiem na pellet o mocy 100 KW oraz wymiany
osprzętu przy pompowni c.o).
2. Docieplenie budynku szkolnego i fundamentów w ramach termomodernizacji
obiektów oświatowych na terenie gminy Krajenka.
3. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej i sterowania c.o i c.w.u w szkole.
4. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,08 KWp – 36 szt. paneli fotowoltaicznych
oraz montaż systemu solarnego o pow. 8,2m2 (4 szt).
5. Wymiana pokrycia dachowego i naprawa kominów.
6. Wymiana tynków zewnętrznych i obróbek blacharskich.
7. Zmiana elewacji budynku z malowaniem.
Szkoła Podstawowa w Skorce Filia Dolnik
1. Wymiana kotła c.o. węglowego na kocioł 40 KW z podajnikiem na pellet
PSP Krajenka (Polańskiego)
1. Malowanie pomieszczeń szkolnych (klasy, hole, gabinety)
2. Remont podjazdu dla niepełnosprawnych.
3. Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego 200 mb

4. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiar 45x26,1m – w
zakresie prac:

 roboty ziemne,
 roboty rozbiórkowe pasa asfaltu poza projektowanym boiskiem,
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, na warstwie
odsączającej gr. 10 cm, w miejscach bez nawierzchni asfaltowej,
 ustawienie obrzeży,
 wykonanie podbudowy mineralno – gumowej ET o grubości min. 35 mm
na całości boiska po ewentualnym wstępnym sfrezowaniu asfaltu celem
uzyskania projektowanego spadku,
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej o gr. 13 mm,
 malowanie linii,
 roboty wykończeniowe, w tym wykonanie nawierzchni trawiastej

5. Wykonanie drenażu francuskiego pod boiskiem celem odprowadzenia wód deszczowych
wycięcie pasów w asfalcie, wybranie podbudowy i uzupełnienie tłuczniem;
6. Dostawę i montaż wyposażania:

 montaż w tulejach słupków, zestawów do koszykówki i bramek do piłki
 montaż piłkochwytów.

Dla utrzymania terenów zielonych w placówkach oświatowych dokonano przeglądu kosiarek
pchanych i samojezdnych.
Doposażono kuchnie szkolne i przedszkolne w naczynia kuchenne. Ponadto zakupiono meble
szkolne i przedszkolne dla placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Krajenka.
W placówkach oświatowych były prowadzone drobne prace naprawcze i konserwacyjne,
przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy kotłów gazowych w kotłowniach
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oraz przeglądy okresowe budynków, urządzeń do zabaw oraz boisk szkolnych. Dokonano remontu
autobusu szkolnego /układ hamulcowy, układ kierowniczy, blacharka nadwozia z malowaniem
autobusu i wymieniono opony/. Na bieżąco były wykonywane zalecenia Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej.
Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku 2018 w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i CUW MiG Krajenka
prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka pracowało 110 nauczycieli i 57 pracowników
obsługi i administracji.
Tabela nr 5. Zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku 2018
Lp.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie
ogółem
etaty

Zatrudnienie
ogółem
osoby

Nauczyciele
etaty

Nauczyciele
osoby

Obsługa
etaty

Obsługa
osoby

Ilość
uczniów na
jednego
nauczyciela

1.
2.
3.
4.
5
6.
7
8.

PSP Krajenka
PSP Skórka
PSP Głubczyn
PP Krajenka
PP Skórka
PP Głubczyn
PP Podróżna
Centrum Usług
Wspólnych
Ogółem

63,56
16,85
18,59
22,62
8,55
2,25
2,05
8,35

66
25
23
25
10
5
3
10

47,56
11,85
14,84
11,37
4,05
1,25
1,05
-

50
17
19
13
5
4
2
-

16
5
3,75
11,25
4,5
1
1
8,35

16
8
4
12
5
1
1
10

9,74
7,71
5,53

142,82

167

91,97

110

50,85

57

Źródło: dane na podstawie systemu informacji oświatowej

W stosunku do roku 2017 nie nastąpiły istotne zmiany w stanie zatrudnienia pracowników
obsługi i administracji. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddziałów i godzin zajęć
obowiązkowych oraz dodatkowych w szkołach (podział na grupy informatyka, języki obce i
wychowanie fizyczne), a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z
obowiązku prowadzenia w przedszkolach bloku żywieniowego i kuchni szkolnej.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2018 zgodnie z wymogami prawa
i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie
roku szkolnego wydatkowana została kwota 17533 zł.
Tabela nr 6. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018.
Lp. Wyszczególnienie
2018 r. /w zł/
1. Szkoły Podstawowe
13764
2. Publiczne Przedszkola
3769
Razem
17533
Źródło: dane na podstawie wykonania budżetu placówek oświatowych

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli
posiada już kwalifikacje do nauczani dwóch przedmiotów a niektórzy nawet trzech . Efektem
podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie bardzo dobra
struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli.
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Tabela nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieli / w osobach/
Lp.

Wyszczególnienie

Wyższe z Przyg.
Pedagogicznym

Licencjat

Studium
Nauczycielskie

Inne

Razem

1.
2.

Szkoły Podstawowe
Przedszkola
Ogółem

81
17
98

5
7
12

0
0
0

0
0
0

86
24
110

Źródło: dane na podstawie systemu informacji oświatowej

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku 2018
posiadało 89,1 % zatrudnionych nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli
pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych.
Tabela nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli .
Lp. Wyszczególnienie
Stażysta Kontraktowy
1. Szkoły Podstawowe
2
7
2. Przedszkola
1
7
Ogółem
3
14

Mianowany
15
4
19

Dyplomowany
62
12
74

Razem
86
24
110

Źródło: dane na podstawie systemu informacji oświatowej

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego w 2018 r. legitymowało się 70 nauczycieli
tj.63,64 % spośród ogółu zatrudnionych.
Polityka kadrowa w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła w roku 2018 w miarę dobrą
strukturę zatrudnienia, która doprowadziła, że w gminie Krajenka dopłaty do średnich
wynagrodzeń na poszczególne stopnie awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
samorząd nie wystąpiły. W zatrudnieniu dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od
20 do 35 lat pracy.
Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwa w szkole
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku 2018 we wszystkich szkołach realizowano
zadania przyjętych programów wychowawczych i programów profilaktyki. W ramach programów
wychowawczych podjęto współpracę z rodzicami, celem której było przekazywanie informacji o
postępach w nauce i zachowaniu, a także zapobieganie demoralizacji wśród dzieci i udzielanie
uczniom pomocy edukacyjnej i materialnej (spotkania indywidualne, wywiadówki, pedagogizacja
rodziców, imprezy klasowe i szkolne).
Realizowane programy profilaktyki służyły poprawie bezpieczeństwa w szkole, eliminowaniu
przejawów agresji i nietolerancji. Szkoły współpracowały w realizacji programów wychowawczych
i programów profilaktyki z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krajence,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, Komisariatem Policji w Krajence, Urzędem
Gminy i Miasta Krajenka, Krajeńskim Ośrodkiem Kultury, Nadleśnictwem Złotów, Państwową i
Ochotniczą Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i Sądem Rejonowym w
Złotowie.
Wśród przedsięwzięć realizowanych przez szkoły dla realizacji programów nauczania, programów
wychowawczych i profilaktycznych należy wymienić uroczystości poświęcone patronom szkół. W
tradycji szkolnej utrwaliły się i były zorganizowane uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia,
dnia Babci i Dziadka, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Dziecka, ślubowania pierwszoklasistów.
Organizowano również konkursy wiedzy i sprawności fizycznej ( ortograficzny, komputerowy,
językowe, recytatorskie, matematyczne i zawody sportowe).
W dobie zwiększonych zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego szczególnie ważne jest
właściwe bezpieczeństwo uczniów w szkole. W celu eliminowania zagrożeń okresowo
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dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkół. Występujące
niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących remontów. Zainstalowany
monitoring wizyjny w szkołach pozwolił w wielu przypadkach na szybką reakcję ze strony
nauczycieli i wykrycie uczniów zakłócających pożądany porządek w szkole i dewastujących mienie
szkolne. System ten wzmocnił działania wychowawców klas, nauczycieli dyżurujących na
przerwach i pozostałych pracowników odpowiedzialnych za ład i bezpieczeństwo uczniów w
budynkach szkolnych ich obejściach. Zatrudnieni w szkole pedagodzy szkolni szczególną opieką
pedagogiczną otoczyli młodzież trudną wychowawczo.
Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół
W roku 2018 zrealizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy i Miasta Krajenka było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom środków finansowych na
prowadzenie działalności w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków, a także
środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Krajenka w publicznych i
niepublicznych placówkach przedszkolnych dla gminy Piła, Wysoka, Skrzatusz i Złotów zgodnie z
ustawą o finasowaniu oświaty .
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów do
placówek szkolnych i przedszkolnych w Krajence, Głubczynie i Skórce, w tym również uczniów
niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, Złotowie oraz
refundowano rodzicom koszty dowozu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych do Złotowa,
Starej Łubianki i Piły. Łącznie do szkól i placówek przedszkolnych dowożonych jest na terenie
gminy 350 uczniów.
Szkoły Podstawowe działające na terenie Gminy i Miasta Krajenka otrzymały w 2018 r. dotacje
celowe:
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4000 zł (SP Skórka),
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczenia – 83436,96 zł (SP Skórka, PSP
Głubczyn, PSP Krajenka ) skorzystało 737 uczniów,
- zakup tablic interaktywnych – 28000 zł. (SP Skórka, PSP Głubczyn),
- WFOŚ i GW Ekoplaneta na utworzenie ogródka dydaktycznego ze ścieżką edukacyjną – 40860 zł,
(PSP Krajenka)
Ponadto placówki oświatowe w 2018 r. brały udział w projektach unijnych tj.
- Publiczne Przedszkole w Skórce pod nazwą „Rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej w Gminie
Krajenka na kwotę 44871,46 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie i dod. Wiejski dla
1 nauczyciela zatrudnionego dla nowo otwartej grupy i opłacono dodatkowe zajęcia z logopedii i
zajęć artystycznych. Zakupiono meble, garnki, ogrzewacz wody, dywan sztućce i pomoce
dydaktyczne. Przeszkolono dwóch pracowników z pomocy przedmedycznej, doposażono plac
zabaw i zamontowano wykładzinę.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie pod nazwą Nauka drogą do sukcesu. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów. – 16770,48 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie za
ponadwymiarowe jako dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu przez nauczycieli.
Zakupiono pomoce dydaktyczne do kilku pracowni i przeszkolono nauczycieli.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence pod nazwą Nauka drogą do sukcesu. Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów. – 55274,01 zł. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie za
ponadwymiarowe jako dodatkowe zajęcia realizowane w ramach projektu przez nauczycieli.
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Zakupiono pomoce dydaktyczne do kilku pracowni i przeszkolono nauczycieli.
Ponadto przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
Tabela nr. 9 Wykorzystanie dotacji przedszkolnej
Lp.
Nazwa placówki
1
2
3
4
5
6

PP Podróżna
PP Głubczyn
PP Skórka
PP Krajenka
SPF Dolnik
SPF Śmiardowo Krajęńskie
Ogółem

Wielkość
wykorzystanej dotacji
w zł
9550
23009,41
32730
166689,96
20550
18580
271109,37

Zgodnie z dyspozycja art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w
formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Krajenka .
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 514 zł na
członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację i wkład własny gminy 20% w kwocie
21135,00 zł ( wrzesień-grudzień 2018 r.) i 35504,00 zł (styczeń-czerwiec 2018 r.).
Tabela nr 10. Stypendia szkolne w roku 2018
Lp. Wyszczególnienie
1. Liczba złożonych wniosków od IX-XII 2018 r. (ogółem)
Szkoły Podstawowe
2.

3

Szkoły Ponadgimnazjalne
Liczba złożonych wniosków od I –VI 2018 r. (ogółem)
Szkoły Podstawowe
Szkoły Ponadgimnazjalne
Nakłady finansowe w zł.

Stypendium szkolne
63
51
12
59
48
11
56639 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie wydanych decyzji

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Krajenka rozpatrzono zgodnie z art. 70b ustawy o
systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów,
którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Tabela nr 11 . Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów.
Liczba
Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę zawodu
pracodawców ,którzy Ogółem
Cykl 24 m- Cykl 36 m- Przyuczenie
otrzymali
ce
cy.
do
dofinansowanie
wykonywania
określonej
pracy

Kwota w zł jaką
wypłacono
pracodawcom
w
ramach
dofinansowania
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12

12

-

-

-

86445,00

Źródło: na podstawie wydanych decyzji

Ważnym zadaniem realizowanym w roku 2018 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia szkoły
ponadpodstawowej lub ukończenia 18 roku życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego
dokonują dyrektorzy szkół w swoich obwodach szkolnych, w których zamieszkują uczniowie, a
obowiązek nauki gmina.
Tabela nr 12. Kontrola obowiązku nauki
Lp. Wyszczególnienie
Ilość uczniów
1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania 336
obowiązku nauki
2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki w 136
gimnazjum
3. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki w szkole 160
ponadgimnazjalnej
4. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki przez 40
realizację przygotowania zawodowego u pracodawcy
Źródło: na podstawie systemu informacji oświatowej

W 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta w Krajence oddał w trwały zarząd jednostkom
organizacyjnym Gminy i Miasta w Krajence nieruchomość:
- Publicznego Przedszkola w Skórce przy ul. Nad Rzeką 6 o wartości 700.000,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie o wartości
786.500,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie sala
gimnastyczna o wartości 417.400,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence przy ul. Stanisława
Polańskiego 3 budynek dydaktyczny z gruntami przy ul. Bydgoskiej 3 o wartości 2.800.000,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krajence przy ul. Stanisława
Polańskiego 3 o wartości 19.730.000,00 zł,
- Publicznego Przedszkola w Krajence przy ul. Bydgoskiej 3a o wartości 1.674.700,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie budynek
szkolny z gruntami w Śmiardowie Krajeńskim 68 o wartości 280.000,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Maksymiliana Grochowskiego w Głubczynie budynek z
gruntami Podróżna 50 o wartości 200.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce przy ul. Złotowskiej 4 budynek z gruntami w
Dolniku o wartości 280.000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skórce przy ul. Złotowskiej 4 o wartości
1.313.000,00 zł.
Finansowanie zadań oświatowych
Wydatki na oświatę stanowią ok. 31 % w ogólnych wydatkach budżetu Gminy i Miasta Krajenka.
Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Krajenka za rok budżetowy 2018.
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VI.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII
Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018 – 2027 została przyjęta uchwałą nr
XLV/270/2018 Rady Miejskiej w Krajence w dniu 24 lipca 2018 roku.

Dokument opracowano w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych, możliwości finansowania
przedsięwzięć i aktualnego stanu społeczno-gospodarczego i infrastrukturalnego Gminy i Miasta Krajenka
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2018,
poz. 1307)

Strategia rozwoju przedstawia i opracowuje kluczowe dla rozwoju jednostki wyzwania oraz
zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów, uwzględniając funkcje
przez nie pełnione, występujące potencjały oraz bariery.
Celem opracowania strategii było przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań
programowych na dalsze lata i kontynuacja polityki rozwoju Gminy i Miasta Krajenka. Zawarte w
niej rozwiązania mają się przyczynić do właściwego zrównoważonego rozwoju. Dokument jest
wypełnieniem obowiązku w zakresie opracowania i aktualizacji strategicznych dokumentów
gminnych. Pozwala to kontrolować stan jednostki oraz planować działania rozwojowe.
W ramach strategii rozwoju opracowano wizję czyli opis oczekiwanego w przyszłości stanu obszaru gminy
oraz misji tj. syntetycznego opisu najważniejszych celów strategicznych. Następnie wskazano cele
strategiczne oraz kierunki działań mające prowadzić do zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Krajenka
w latach 2018-2027.

Analiza stanu obecnego Gminy i Miasta Krajenka w zakresie infrastruktury, kapitału społecznego
oraz ocena potrzeb mieszkańców wynikająca z badania ankietowego, pozwoliła na
sformułowanie następującej wizji: „Gmina i Miasto Krajenka to obszar atrakcyjny dla
mieszkańców, przyciągający inwestorów, ciekawy dla osób odwiedzających oraz dbający o
posiadane walory i zasoby przyrodnicze i kulturowe”
Misję Gminy i Miasta Krajenka sformułowano w następujący sposób:
„Misja Gminy i Miasta Krajenka to zrównoważony rozwój, uwzględniający potrzeby
mieszkańców, odpowiadający na uwarunkowania rynku pracy, uwzględniający konieczność
rozbudowy infrastruktury technicznej, przy jednoczesnym poszanowaniu walorów
przyrodniczych i kulturowych”
Aby zrealizować misję w strategii wyznaczono cele strategiczne, operacyjne oraz zadania
szczegółowe, które przedstawione zostały w tabeli poniżej. Ponadto określono stan realizacji zadań
na koniec 2018 roku:
Szacunkowe
koszty
realizacji (zł)
Rozwój kultury, edukacji

Nazwa zadania

Podmiot
realizujący

Przebudowa i modernizacja
Amfiteatru
wraz z otoczeniem

Gmina

Budowa sali wiejskiej w
Skórce

Gmina

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

300 000

budżet
Gminy,
fundusze UE

20192023

1 400 000

budżet
Gminy,
fundusz
sołecki,
fundusze UE

20182021

Stan realizacji na
koniec 2018 roku

planowane
*Złożono wniosek do
WRPO poddziałanie
9.2.1 , wniosek
oceniony pozytywnie
formalnie, po ocenie
str. 36

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2018 ROK
Nazwa zadania

Podmiot
realizujący

Szacunkowe
koszty
realizacji (zł)

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

Stan realizacji na
koniec 2018 roku
merytorycznej
uzyskał
niewystarczającą
liczbę punktów do
pozyskania
dofinansowania,
*Zadanie nadal
planowane

Budowa sali wiejskiej w
Głubczynie

Projekty edukacyjne w
szkołach na terenie Gminy i
Miasta

Gmina

1 100 000

budżet
Gminy,
fundusz
sołecki,
fundusze UE

Gmina

koszty
uzależnione
od zrealizow
anych
projektów

budżet Gminy

Współpraca z
koszty
Konserwatorem Zabytków
uzależnione
oraz Parafiami i osobami
Gmina
od
budżet Gminy
fizycznymi w zakresie
zrealizowany
konserwacji zabytków na
ch zadań
terenie Gminy Krajenka
Promocja sportu, zapewnienie miejsc sportu i rekreacji
Doposażanie placów zabaw
i siłowni zewnętrznych

Promenada przy rzece
Głomii – budowa
ciągu komunikacyjnego
wzdłuż rzeki Głomia
w m. Krajenka

Budowa wiaty oraz montaż
urządzeń siłowni
zewnętrznej przy Stadionie
Miejskim w Krajence

20182021

zadanie
ciągłe

2018 –
2027

Gmina

koszty
uzależnione
od zakupion
ego sprzętu

budżet
Gminy,
fundusz
sołecki

zadanie
ciągłe

Gmina

850 000

budżet
Gminy,
fundusze UE

20182020

Gmina

100 000

budżet
Gminy,
fundusze UE

20182019

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji
oraz planowane

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji
(systematyczna
realizacja zadań
funduszu sołeckiego)
Planowany,
Złożono wniosek o
dofinansowanie do
PROW, wniosek
oceniony pozytywnie
oczekuje na
dofinansowanie
Zrealizowane
Wiata wybudowana
przez LZS Iskra
Krajenka a w ramach
dofinansowania z
PROW i budżetu
gminy i miasta
Krajenka;
Siłownia zew.
wybudowana w
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Nazwa zadania

Podmiot
realizujący

Szacunkowe
koszty
realizacji (zł)

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

Stan realizacji na
koniec 2018 roku
ramach
dofinansowania z
Programu OSA
realizowanego przez
Ministerstwo Sportu i
Turystyki

Termomodernizacja budynków, budowa ścieżek rowerowych, ograniczanie niskiej
emisji
Modernizacja budynku
budżet
2019socjalnego w Krajence,
Gmina
Gminy,
2022
ul. Ogrodowa 3
fundusze UE
950 000
Przebudowa i modernizacja
budżet
2019budynku w Krajence przy
Gmina
Gminy,
2022
ul. Wł. Jagiełły 9
fundusze UE
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Krajence,
ul. Bydgoska 3
Budowa ścieżki rowerowej
od parku przy
ul. Złotowskiej do dworca
PKP w Krajence

Gmina

Gmina

1 550 000

budżet
Gminy,
WRPO 2014+

900 000

budżet
Gminy,
fundusze UE,
WRPO 2014+

2018

2019

planowane
planowane
Zrealizowane z
dofinansowaniem w
ramach WRPO
W trakcie realizacji,
Pozyskano
dofinansowanie z
WRPO, przewidziany
termin realizacji
2019 rok

Modernizacje dróg i placów
Systematyczna poprawa i
modernizacja dróg
gruntowych na terenie
Gminy i Miasta

Gmina,
KZUP

koszty
uzależnione
od aktualnyc
h potrzeb i
możliwości
budżetowyc
h

Przebudowa ulicy Polnej,
Zielnej, Krótkiej w Krajence

Gmina

850 000

Przebudowa ulicy Piłkarskiej
i Sportowej w Krajence

Gmina

630 000

Przebudowa drogi gminnej
na osiedlu mieszkaniowym
przy ul. Bydgoskiej

Gmina

206 000

budżet Gminy

budżet
Gminy,
fundusze UE

budżet
Gminy,
fundusze UE
budżet
Gminy,
fundusze UE

zadanie
ciągłe

2018

W trakcie realizacji
(systematyczne
naprawy dróg w
ramach funduszu
sołeckiego i środków
budżetu gminy i
miasta Krajenka
Zrealizowane z
dofinansowaniem z
Programu rozwoju
gminnej i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016 - 2019

2019 –
2022

planowana

20192022

planowana
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Podmiot
realizujący

Szacunkowe
koszty
realizacji (zł)

Przebudowa drogi gminnej
w m. Barankowo

Gmina

350 000

Przebudowa drogi gminnej
w m. Śmiardowo Krajeńskie

Gmina

400 000

Przebudowa drogi w Skórce
ul. Nad Rzeką

Gmina

1 500 000

Nazwa zadania

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

Stan realizacji na
koniec 2018 roku

w Krajence
budżet
Gminy,
fundusze UE
budżet
Gminy,
fundusze UE
budżet
Gminy,
fundusze UE

2018 –
2022

planowana

2019 –
2022

planowana

2020 2022

planowana

Współpraca z samorządami:
powiatowym
i
wojewódzkim w zakresie
modernizacji i przebudowy
koszty do
2018 Gmina
budżet Gminy
sieci dróg powiatowych i
ustalenia
2027
wojewódzkich na terenie
gminy Krajenka
(przebudowa drogi DW 190)
Przebudowa terenów
utwardzonych
koszty
przy placówkach
uzależnione
budżet
oświatowych: Szkoła
od
2020 Gmina
Gminy,
Podstawowa w Krajence,
przygotowy
2023
fundusze UE
Szkoła Podstawowa
wanych
w Głubczynie, Szkoła
kosztorysów
Podstawowa w Skórce
Inwestycje np. rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni
ścieków
I etap
budżet
Sieć wodociągowa na
405 000
2019Gmina
Gminy,
Wąsoszkach
II etap
2022
fundusze UE
195 000
budżet
Kanalizacja deszczowa w
2020 Gmina
200.000
Gminy,
Krajence
2023
fundusze UE
Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami, utrzymanie porządku, monitoring
terenów składowania odpadów, rekultywacja terenu
Dążenie do ograniczania
ilości zmieszanych odpadów
komunalnych poprzez
koszty
Gmina,
edukację ekologiczną
uzależnione
Związek
budżet
zadanie
mieszkańców Gminy
od
Międzygmi
PRGOK
ciągłe
oraz warsztaty
zrealizowany
nny PRGOK
proekologiczne w
ch zadań
placówkach oświatowych
na terenie Gminy
Związek
koszty do
budżet
2018Budowa i utrzymanie PSZOK
Międzygmi
ustalenia
PRGOK
2019

w trakcie realizacji

planowane

planowana

planowana

W trakcie realziacji

W trakcie realizacji
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Nazwa zadania

Podmiot
realizujący

Szacunkowe
koszty
realizacji (zł)

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

nny PRGOK
Pielęgnacja zieleni, tworzenie terenów rekreacyjnych, rozwój turystyki
budżet
Towarzyst
Towarzystwa
Miejsce rekreacyjnowo
Miłośników
2017kulturalne „Letnia Galeria”
88 000
Miłośników
Krajenki,
2018
przy KOK w Krajence
Krajenki
fundusze UEPROW
Stowarzysz
budżet
enie
Stowarzyszen
Pomocy
ia Pomocy
Ścieżka przyrodnicza w
Publicznej
59 000
Publicznej SP
2018
Głubczynie
Szkole
w Głubczynie,
Podstawow
fundusze UE ej w
PROW
Głubczynie
koszty
uzależnione
Park Miejski św. Anny i Park
2018Gmina
od
budżet Gminy
przy dworcu PKP
2023
zrealizowany
ch zadań
Wielopłaszczyznowa
koszty
współpraca podejmowana
uzależnione
w zakresie zachowania w
Budżet
2018 Gmina
od
dobrym stanie pomników
Gminy
2027
zrealizowany
przyrody i innych form
ch zadań
ochrony przyrody
Bezpieczeństwo publiczne, zagrożenia poważnymi awariami
systematycz
Doposażenie magazynu
ne
ochrony ludności
doposażanie
zadanie
i zwalczania klęsk
Gmina
budżet Gminy
uzależnione
ciągłe
żywiołowych w sprzęt
od zgłaszany
i materiały
ch potrzeb
budżet
Unowocześnienie systemu
Gminy,
powiadamiania
Państwowe
zadanie
i alarmowania ludności na
Gmina
do ustalenia
fundusze
ciągłe
terenie Gminy poprzez
celowe,
zakup syren elektronicznych
fundusze UE
Systematyczne doposażanie
koszty
jednostek OSP w niezbędny
uzależnione
zadanie
sprzęt ratowniczy (m.in.
Gmina
od
budżet Gminy
ciągłe
zakup samochodu ciężkiego
zgłaszanych
i lekkiego dla OSP Krajenka)
potrzeb
Budowa budynku
budżet
2018 gospodarczo-garażowego
Gmina
160 000
Gminy,
2021
dla OSP Śmiardowo
fundusze UE

Stan realizacji na
koniec 2018 roku

Zrealizowane

zrealizowane

planowane

W trakcie realizacji

W trakcie realizacji

planowane

planowane

zrealizowane
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Nazwa zadania

Podmiot
realizujący

Szacunkowe
koszty
realizacji (zł)

Źródła
finansowania

Czas
realizacji

Stan realizacji na
koniec 2018 roku

Krajeńskie i KGWA

Ład przestrzenny
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Krajenka
Uchwała XXXVI/214/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 listopada 2009 r.
1) ostatnia ocena aktualności (art. 32 upzp) - Rok 2014

Rada Miejska w Krajence Uchwałą Nr XLI/302/2014 z dnia 30 października 2014 roku, w sprawie
oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Krajenka” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Krajenka, uznała zarówno SUiKZP jak i MPZP za aktualne w całości.
Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Krajenka obejmowała analizę:






studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
wnioski o zmianę lub sporządzenie planów,
decyzje administracyjne o warunkach zabudowy,
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokonana analiza realizacji ww. dokumentów i analiza potrzeb w zakresie rozwoju gminy,
z uwzględnieniem realizacji wieloletnich planów rozwoju i programów gospodarczych wskazała
jednoznacznie, że nie zachodziła potrzeba dokonywania zmian w obowiązujących aktach
planistycznych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (art. 32, j.t.Dz.U.2018.1945) przynajmniej raz w czasie trwania kadencji rady
miejskiej, dokonywana jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i ocena
aktualności studium oraz planów miejscowych.
Po sporządzeniu takiego dokumentu (analizy), Burmistrz występuje o opinię gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej, a następnie przekazuje radzie gminy wyniki powyższych analiz.
Rada gminy podejmuje wówczas uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych,
a w przypadku uznania ich za nieaktualne, przeprowadza w tym zakresie procedurę planistyczną.
C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1) ostatnia ocena aktualności, stopień pokrycia obszaru gminy mpzp, program opracowywania mpzp
(j.w.)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1) ostatnia ocena aktualności (art. 32 upzp) - Rok 2014
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Jak wyżej – ocena aktualności dotyczyła SUiKZP i MPZP
2) Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp

Na obszarze gminy i miasta Krajenka obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Łączna powierzchnia pokrycia planami to ok. 167 ha co stanowi ok. 1%.

Ilość planów
obowiązujących

5

--

--

0,75

11,4

--

2.

Żeleźnica

3,2

2

3,2

--

--

--

--

3.
4.

Skórka
miasto
Krajenka

101,78
50,17

11
9

91,08
9,96

-1,34

1,5
0,75

1,5
--

7,7
38,12

167,3

27

104,24

1,34

3,0

12,9

45,82

Łącznie:

rekreacja

usługi,
produkcja

12,15

zagrodowa

Głubczyn

mieszkaniowa
wielorodzinna

1.

mieszkaniowa
jednorodzinna

Poszczególne
miejscowości

uwagi
(przybliżone powierzchnie przeznaczenia terenów w ha; nie
wyszczególniano terenów komunikacji, zieleni itp.)

Lp.

łączna powierzchnia
obowiązujących planów
w ha
(w przybliżeniu)

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat ilości, powierzchni i przeznaczenia terenów w
mpzp w poszczególnych miejscowościach.

3) Program opracowywania mpzp

Gmina nie posiada tzw. programu opracowywania mpzp, tj. wieloletniego programu sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 32 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa nie przewiduje żadnej sankcji ani terminu na wykonanie takiego opracowania.
Gminny program rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016 – 2023 został przyjęty
uchwałą nr XXXV/216/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 roku.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Krajenka to wieloletni program działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej,
zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia
warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i
integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Zestawienie problemów występujących w poszczególnych sferach jako obszary zdegradowane w
gminie Krajenka wyznaczono jednostki: Głubczyn, Paruszka, Pogórze, Skórka, Tarnówczyn,
Żeleźnicę oraz strefę czerwoną w mieście Krajenka obejmującą ulice: Winiary, ogrodowa,
Toruńska, Targowa, Łódzka, Końcowa, Poprzeczna, Cierpienia, Rynek, Kościeleckiego, Kościuszki,
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Działkowa, Okrężna, Sikorskiego, Matejki.
Celem strategicznym Lokalnego Programu Rewitalizacji jest podniesienie jakości życia
mieszkańców obszarów rewitalizowanych poprzez:
- aktywację zawodową osób bezrobotnych,
- podniesienie kompetencji zawodowych osób zagrożonych ubóstwem,
- podniesienie standardu jakości przestrzeni obszarów rewitalizowanych,
- zwiększenie integracji mieszkańców obszarów rewitalizacji z pozostałymi mieszkańcami gminy.
Lista planowanych projektów i stan zaawansowania:
1. Przebudowa i modernizacja budynków socjalnych i komunalnych będących własnością
gminy - planowane
2. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej i podniesienia kompetencji zawodowych
mieszkańców obszarów rewitalizowanych - planowane
3. Przebudowa i modernizacja Amfiteatru wraz z otoczeniem - planowane
4. Budowa sal wiejskich w Skórce i Głubczynie
Gmina i Miasto Krajenka w dniu 30.03.2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie
zadania pn.” Budowa bazy obiektów infrastruktury społecznej związanej z poprawą życia
mieszkańców gminy Krajenka – budowa sal wiejskich w miejscowościach Głubczyn i
Skórka” w ramach działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny
merytorycznej. Niestety pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej z uwagi na
wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs, projekt nie został rekomendowany do
dofinansowania.
Równolegle w dniu 28 marca 2018 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy na
operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i
budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ”podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
który został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 19.10.2018 roku została podpisana umowa
o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa Sali Wiejskiej w Głubczynie, gmina
Krajenka”. Zadanie jest w trakcie realizacji.
5. Integracja społeczna mieszkańców – planowane, działania bieżące sołectw i Krajeńskiego
Ośrodka Kultury
6. Edukacja przedszkolna. W ramach działania wspierane będzie tworzenie miejsc
wychowania przedszkolnego, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli,
doposażenie placówek o potrzebne wyposażenie (ławki, zabawki, itp.). potrzebne
wyposażenie (ławki, zabawki, itp.). Zadanie pn „Rozszerzenie oferty edukacji
przedszkolnej w gminie Krajenka” jest w trakcie realizacji i dotyczy Publicznego
Przedszkola w Skórce.
7. Zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków nauki. Działanie będzie
obejmowało termomodernizację placówek oświatowych wraz z przebudową
otaczającego terenu, w celu zminimalizowania występujących zagrożeń komunikacyjnych
w pobliżu przedszkoli (np. przebudowa podjazdu, wprowadzenie barierek przy drogach,
itp.). W ramach zadania zrealizowano termomodernizację placówek oświatowych: szkoła
podstawowa w Skórce, szkoła podstawowa w Krajence, przedszkole w Krajence. Na
zadanie to pozyskano dofinansowanie z Wielkopolskiego regionalnego Programu
Operacyjnego.
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8. Poprawa stanu budynków użyteczności publicznej. W ramach działania zakłada się
poprawę stanu budynków użyteczności publicznej, remonty, naprawy, modernizacje,
wyposażenie w infrastrukturę techniczną. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się
przeprowadzić remont dworca PKP.
9. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz podłączenie nowych
odbiorców - planowane
10. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych. Nadanie terenom funkcji rekreacyjno –
wypoczynkowych, w których mieszkańcy mogą się spotykać i integrować - planowane
11. Poprawa jakości dróg i poboczy. W ramach działania przebudowie zostaną podane odcinki
dróg w złym stanie technicznym oraz zostaną uzupełnione o ciągi piesze i oświetlenie.
Zadanie w trakcie realizacji oraz planowane na najbliższe lata.
Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym LPR są powiązane z celami operacyjnymi Strategii
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020.

VII.

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY KRAJENKA W 2018 ROKU

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Krajenka składał się z 47 lokali w tym:
1) 18 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 637,94 m2,
2) 28 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1388,37 m2,
3) 1 pomieszczenie tymczasowe o powierzchni użytkowej 26,70 m2 ( zostało wydzielone
Zarządzeniem Burmistrza z dnia 08 sierpnia 2018 r.)
Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenie
tymczasowe stanowiące własność Gminy, którymi administruje i zarządza:
1) Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence,
2) Wspólnoty mieszkaniowe,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence,
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie,
5) Szkoła Podstawowa w Skórce.
W 2018 r. sprzedano 1 lokal komunalny znajdujący się w miejscowości Podróżna o powierzchni
77,05 m2 na rzecz dotychczasowego najemcy w drodze bezprzetargowej, przy zastosowaniu
bonifikaty określonej uchwałą Rady Miejskiej.
W trwały zarząd oddano 8 lokali mieszkalnych, tj.:
1) Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence – 1 lokal mieszkalny,
2) Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie – 1 lokal mieszkalny,
3) Szkole Podstawowej w Skórce – 6 lokali mieszkalnych.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z KZUP w Krajence koszty konserwacji i remontów, które zostały
poniesione na lokale komunalne i socjalne w 2018 r. wynosiły 44,7 tys. zł.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z KZUP w Krajence wysokość zaległości w opłatach za mieszkania
socjalne i komunalne wynosi 30,9 tys. zł (zaległości dotyczą 13 lokali).
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
Sposób ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy, a także podwyżek czynszu określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001
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roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1610).
Stawki czynszu w latach 2018 – 2022 będą ustalane według następujących zasad:
1) Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka będzie ustalał stawki czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokali z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, z uwzględnieniem wymogu, iż wysokość czynszu nie może przekraczać
w stosunku rocznym 3 % wartości odtworzeniowej lokalu,
2) podstawę wyliczenia stawki czynszu będzie stanowił wskaźnik przeliczeniowy kosztu
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszany przez
Wojewodę Wielkopolskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w
drodze obwieszczenia.
Podstawą do ustalenia nowej stawki czynszu jest dotychczas obowiązująca stawka.
Ustala się następujące stawki czynszu:
1) dla lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po 1960 r.,
2) dla lokali mieszkalnych w pozostałych budynkach,
3) dla lokali socjalnych,
4) dla pomieszczeń tymczasowych.
W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy stawki czynszu za 1 m 2
powierzchni użytkowej lokali ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.
Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym określonego w zarządzeniu Burmistrza.
Podwyżki czynszu w danym roku nie mogą przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok
miniony, nie więcej niż:
1) 50 % jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1 % wartości odtworzeniowej,
2) 25 % jeżeli wysokość czynszu jest wyższa niż 1 % wartości odtworzeniowej,
3) 15 % jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2 % wartości odtworzeniowej.
Podwyższanie stawki czynszu za wynajem lokali w mieszkaniowym zasobie Gminy może być
dokonywane raz w roku.
Stawka czynszu ulega obniżeniu w zależności od wyposażenia lokali i wynosi odpowiednio:
1) lokal bez centralnego ogrzewania – 7 %,
2) lokal bez instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – 7 %,
3) lokal bez łazienki – 5 %,
4) lokal bez ubikacji – 5 %.
Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czynniki obniżające stawkę
czynszu.
STAWKI CZYNSZU OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU
Od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obowiązywały następujące stawki
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej;
a) lokali mieszkalnych:
1) 3,56 zł – dla lokali w budynkach wybudowanych po 1960 roku;
2) 2,68 zł – dla lokali w pozostałych budynkach.
b) lokali socjalnych w wysokości 1,07 zł
Od 1 września 2018 r. wprowadzono stawkę czynszu za 1 m2 pomieszczenia tymczasowego w
kwocie 1,07 zł.
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F. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych (art. 23 i 25 ugn)
1) krótka informacja o zasobie nieruchomości (z informacji o stanie mienia)
2) stan ewidencji nieruchomości,
3) sposób zarządzania nieruchomościami gminy, w tym zasobem
4) główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, zakup, przekształcenia
użytkowania wieczystego itp.)

VIII. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
1) krótki opis aktualnego programu (na 4 lata)

Rada Miejska w Krajence Uchwałą Nr XXXIV/210/2017 z dnia 3 października 2017 roku, przyjęła
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 20017-2020”.
GPOnZ nie jest aktem prawa miejscowego, jest dokumentem ogólnym, uzupełniającym w
stosunku do innych aktów planowania gminnego. Określa ogólne zasady ochrony zabytków i
pozwala je określić w planach zagospodarowania przestrzennego, warunkach zabudowy i
inwestycjach celu publicznego. Stanowi bazę wiedzy, zbiór obiektów wpisanych w rejestr i gminną
ewidencję zabytków.
Cele gminnego programu opieki nad zabytkami:
 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i
równowagi ekologicznej;
 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieka nad zabytkami
2) omówienie ostatniego sprawozdania z realizacji programu (co 2 lata)

Rada Miejska w Krajence Uchwałą Nr V/41/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, przyjęła
sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka
na lata 2017-2020” za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
W sprawozdaniu przedstawiono m.in. informacje w zakresie:

1) ogólnych celów i charakteru dokumentu jakim jest GPOnZ;
2) informacja o przyjęciu Zarządzeniem Burmistrza Nr 264A 10 marca 2017 r., Gminnej Ewidencji
Zabytków stanowiącej zbiór kart adresowych zabytków;
3) informacja nt. dokonanych uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa
w art. 53 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia 17 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);
4) informacja nt. obiektów wykreślonych z gminnej ewidencji zabytków (wykreśleń dokonano na
podstawie Zarządzeń Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
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o wykreśleniu z Wykazu zabytków wyznaczonych przez WWKZ do ujęcia w wojewódzkiej
ewidencji zabytków);
5) informacja na temat udzielonych dotacji na ochronę i konserwację zabytków, zarówno z budżetu
gminy Krajenka jak i z podmiotów zewnętrznych;
6) informacja na temat imprez jakie Krajeński Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym
przygotował dla mieszkańców gminy Krajenka.

IX.

WIELOLETNI PLAN
KANALIZACYJNYCH

ROZWOJU

URZĄDZEŃ

WODOCIĄGOWYCH

I

Sieć wodociągowa: Gmina i Miasto Krajenka zwodociągowana jest niemalże w 90 %, jedynie Łońsko,
Czajcze – Leśnik, Barankowo, Wąsoszki, Tarnówczyn, obszar osiedla domków letniskowych w Głubczynie
i nowo budujące się domki na obrzeżach Skórki są pozbawione sieci wodociągowej. Dlatego też gmina
dotuje budowę studni wierconych i kopanych w wysokości do 4 tys. zł.
Mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka zaopatrywani są w wodę pochodzącą z ośmiu ujęć eksploatowanych
przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence. Długość sieci wodociągowej na terenie
gminy wynosi prawie 60 km.
Sieć kanalizacyjna: Gmina Krajenka skanalizowana jest w około 80 %. Na terenach gdzie niemożliwa jest
budowa sieci kanalizacyjnej gmina dotuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość dotacji
wynosi do 1,5 tys. zł.
W ostatnich latach została zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków położona w mieście
Krajenka przy ul. Szkolnej. Rozbudowa i modernizacja obiektu dotyczyła zwiększenia przepustowości do
1200 m3/dobę. Modernizacja ciągu technologicznego uwzględniała maksymalne wykorzystanie
wszystkich zbiorników istniejącej oczyszczalni ścieków. Zakres budowy i modernizacji obejmował:
 część mechaniczną oczyszczalni,
 część biologiczną oczyszczalni,
 gospodarkę osadową.
Nad prawidłowym działaniem zmodernizowanej oczyszczalni ścieków czuwa Komunalny Zakład
Użyteczności Publicznej w Krajence – zakład budżetowy gminy.

Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence planuje w kolejnych latach następujące
zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej do m. Wąsoszki, Łońsko i Krajenka Wybudowanie
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skórka, ul. Dębowa.
3. Modernizacja SUW Augustowo.
4. Wymiana sieci wodociągowej w m. Augustowo (odcinek ok. 3 km).
5. Modernizacja/budowa oczyszczalni ścieków w Krajence.
6. Modernizacja SUW Maryniec.
7. Modernizacja SUW Głubczyn Rogownica.

X.

ŚRODOWISKO

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016 – 2020 przyjęty uchwałą nr
XVIII/115/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30.05.2016 r.

Głównym założeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest realizacja działań, które mają
przyczynić się do osiągniecia celów określnych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku
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2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
W PGN dla Gminy i Miasta Krajenka określono plan realizacji następujących działań:
1. Ograniczenie emisji w budynkach
1.1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą lub modernizacją instalacji
cieplnej.
1.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i zastosowanie OZE
1.3. Budowa nowych obiektów użyteczności publicznej o wysokim standardzie
energetycznym
2. Zastosowanie alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej
2.1. Montaż mikroinstalacji OZE
2.2. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła,
2.3. Ekologiczne oświetlenie.
3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
4. Niskoemisyjny transport
4.1. Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego
4.2. Transport multimodalny
5. Informacja i edukacja
Spośród zaplanowanych w PGN działań w 2018 r. Gmina zrealizowała następujące:
1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, w ramach projektu
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności Publicznej w Polskim OSI
– modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka”.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej 3. Energia. Działanie 3.2 Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Koszt robót budowlanych wyniósł: 1 676 727,54 zł , z czego 926 866,04 zł stanowiło
dofinasowanie.
Zakres robót obejmował m.in.:
- docieplenie dachu styropianem o grubości 17 cm,
- docieplenie stropu wewnętrznego wełną mineralną o grubości 18 cm.,
- docieplenie ścian styropianem gr. 17 cm,
- wymianę części stolarki drzwiowej,
- wymianę istniejących kotłów na dwa kotły gazowe o mocy Q=175 kW,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,48 kWp.
Zadanie stanowiło II etap Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności Publicznej w Polskim OSI – modernizacja budynków oświatowych na terenie
Gminy Krajenka”.
W I etapie w 2017 r. wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w
Krajence, w ramach której również docieplone zostały ściany, dach, stropy wewnętrzne, a
także zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10,8 kWp i zainstalowano kocioł
gazowy o mocy 98 kW.
2. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce.
str. 48

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2018 ROK
Zadanie zostało współfinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Koszt robót budowlanych wyniósł 849 750,40 zł
Na realizację zadania uzyskano umarzalną w 40 % pożyczkę w kwocie 380 500 zł.
Zakres robót obejmował m.in.:
- docieplenie dachu styropianem
- docieplenie stropu wewnętrznego wełną mineralną
- docieplenie ścian styropianem
- demontaż istniejącego kotła i montaż kotła z podajnikiem na pellet o mocy Q=100 kW,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kWp.
- zabudowa kolektorów słonecznych na dachu budynku – 4 szt.,
3. Termomodernizacja budynku OSP w Krajence, wraz z wymianą oświetlenia na
energooszczędne.
Zadanie zostało współfinasowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Koszt robót budowlanych wyniósł 247 069,09 zł
Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 70 000 zł.
Zakres robót obejmował m.in.:
- docieplenie dachu,
- docieplenie podłóg,
- docieplenie ścian styropianem,
- wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne.
4. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych
i powiatowych w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej
jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu
zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie
Gminy Krajenka.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w
tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Koszt robót budowlanych wyniósł: 626 615,36 zł, z czego 532 623,05 zł stanowiło
dofinasowanie.
Zakres robót obejmował budowę efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego (słupów
oraz opraw typu LED) na terenie Gminy i Miasta Krajenka w następujących lokalizacjach:
Skórka: ul. Dębowa - 12 lamp, ul. Ogrodowa - 10 lamp, ul. Kowalowa - 7 lamp, Paruszka –
wzdłuż drogi powiatowej nr 1056P (dz. nr 415) – 11 lamp, Śmiardowo Krajeńskie – wzdłuż
drogi powiatowej nr 1058P (dz. 97/1) – 25 lamp, Śmiardowo Krajeńskie – wzdłuż drogi
powiatowej nr 1058P (dz. nr 320/2, 307) – 13 lamp, Głubczyn (dz. nr 53) – 4 lampy, Głubczyn
Letnisko (dz. nr 23,468) – 13 lamp, Podróżna (dz. nr 458,478/2, 403, 506) – 12 lamp, Wąsoszki
(dz. nr 333) – 6 lamp, Krajenka – ul. Stanisława Polańskiego – 6 lamp.
5. Przebudowa ul. Polna, Zielna, Krótka w Krajence.
Zakres robót obejmował:
- przebudowę chodników na ul. Polnej,
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- wykonanie nawierzchni asfaltowych ulic Polnej, Zielnej i Krótkiej.
Koszt robót budowlanych wyniósł 1 022 033,57 zł, z czego 425 595 zł stanowiło
dofinasowanie ze Środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
Ponadto zawarta została umowa o dofinasowanie Projektu „Poprawa infrastruktury
komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i
unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form
transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka”, którego realizacja przypada na lata 2018
- 2021.
Zakres zadania pozwoli na realizację szeregu zdań ujętych w PGN dotyczących transportu
multimodalnego oraz rozbudowy i przebudowy układu komunikacyjnego gminy celem
zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców i ograniczenia emisji, poprzez budowę dróg
rowerowych na terenie miasta Krajenka, utworzenie centrum przesiadkowego przy ul.
Dworcowej w Krajence i przebudowę prowadzących do niego dróg.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2021 z perspektywą
na kolejne 4 lata”, przyjęty uchwałą nr XLI/244/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia
28.03.2018 r.
W POŚ wyznaczono następujące obszary interwencji w ramach których określono cele i
zadania zmierzające do utrzymania bądź poprawy stanu jakości środowiska
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza.
Dalsza poprawa jakości powietrza poprzez m.in. termomodernizację obiektów, tworzenie
bazy danych o jakości powietrza, poprawę nawierzchni dróg.
2. Zagrożenie hałasem.
Zminimalizowanie hałasu poprzez modernizację dróg, rozwój ścieżek rowerowych.
3. Pola elektromagnetyczne.
Utrzymanie braku zagrożeń poprzez przestrzeganie zapisów planów odnośnie ochrony
przed polem elektromagnetycznym.
4. Gospodarowanie wodami.
Ograniczenie podtopień bieżącą konserwację urządzeń wodnych
5. Gospodarka wodno-ściekowa.
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez kontynuację rozbudowy sieci
wod-kan. , kontrolę odprowadzania ścieków, kontrolę jakości produkowanej wody.
6. Zasoby geologiczne.
Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi poprzez działania administracyjne
7. Gleby.
Ochrona gleb poprzez zapisy w planach zagospodarowania i działania zapobiegające
skażeniu.
8. Gospodarka odpadami.
Dalszy rozwój systemu gospodarowania odpadami poprzez rozwój selektywnej zbiórki,
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
9. Zasoby przyrodnicze.
Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez pielęgnację zieleni urządzonej, ochronę i
rozwój form ochrony przyrody.
10. Zagrożenia poważnymi awariami.
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Zapobieganie poważnym awariom poprzez doposażenie jednostek ratowniczych w
niezbędny sprzęt.
Spośród zadań wymienionych w POŚ w 2018 r. zrealizowano następujące:
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
Wykonano kompleksową modernizację energetyczną budynków Szkoły Podstawowej w
Krajence przy ul. Bydgoskiej, Szkoły Podstawowej w Skórce, Remizy OSP w Krajence.
2. Wprowadzenie OZE.
Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok 50 kW zamontowano na budynku Szkoły
Podstawowej w Krajence i Szkoły Podstawowej w Skórce.
3. Rozwój ścieżek rowerowych.
Zawarto umowę o dofinasowanie w ramach WRPO 2014-2020 na realizację projektu
obejmującego m.in. budowę ok 2,5 km dróg rowerowych na terenie miasta Krajenka.
Projekt jest realizowany w latach 2019-2021.
4. Modernizacja ciągów komunikacyjnych.
Wykonano przebudowę ul. Polnej, Zielnej i Krótkiej w Krajence.
5. Kontrola odprowadzania ścieków.
Wspólnie z WIOŚ rozpoczęto kontrolę gospodarstw domowych w zakresie sposobu
postępowania ze ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych. Kontrole
kontynuowane były przez Straż Miejską
6. Modernizacja infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę.
Przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody w Skórce.
W wyniku realizacji projektu możliwa jest produkcja wody w ilości
20 m3/h co pozwala na rozbudowę układu sieci wodociągowej w Skórce. Zadanie zostało
zrealizowane dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków PROW w wysokości ok 930
tys. zł przy całkowitym koszcie ok 2 mln zł.
7. Kontrola jakości produkowanej wody uzdatnionej
Jakość wody pobieranej z ujęć wody na terenie gminy jest na bieżąco kontrolowana przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komunalny Zakład użyteczności
Publicznej w Krajence.
Przedstawiona przez PPIS roczna ocena jakości wody za 2018 r. wykazała że przekroczenia
dopuszczalnych wartości manganu, żelaza i ogólnej liczby mikroorganizmów wystąpiły
jedynie w sieciach wodociągu Maryniec i Podróżna. Żadne ze stwierdzonych przekroczeń
nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi. W przypadku wodociągów Krajenka,
Augustowo, Skórka, Dolnik, Rogownica żadna z pobranych prób wody nie wykazała
przekroczeń.
8. Zapewnienie funkcjonowania PSZOK i rozwój selektywnej zbiórki odpadów
Związek Międzygminny PRGOK rozpoczął budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w Krajence.
9. Działania związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
W 2018 r. z terenu gminy usunięto ok 1 160 m2 płyt falistych azbestowo – cementowych.
Działanie prowadzone było przez Starostwo Powiatowe przy współfinansowaniu środków
z WFOŚiGW w Poznaniu oraz Gminy Krajenka.
10. Edukacja ekologiczna w zakresie odpadów
PRGOK realizuje również na terenie Gminy Krajenka projekt współfinasowany ze środków
EFRR pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii
informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w
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środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła. W ramach projektu wszystkie
szkoły i przedszkola na terenie gminy zostały wyposażone w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów, w Szkole w skórce utworzono klasy patronackie.
11. Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy.
Wykonano równania dróg na terenie wszystkich sołectw. Cześć dróg została utwardzona
kruszywem.
12. Remonty i przebudowy chodników.
Wykonano przebudowę chodnika przy Krajeńskim Ośrodku Kultury oraz przy ul.
Mickiewicza w Krajence.
13. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta
Wybudowano sieć w ul. Zielnej i częściowo Krótkiej w Krajence, która zastąpiła
dotychczas funkcjonującą sieć azbestową.
14. Prowadzenie ewidencji BZŚ i POŚ.
Na bieżąco prowadzona jest ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni
przydomowych, w zakresie ilości wywożonych ścieków.
15. Doposażanie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy.
Jednostki straży pożarnej corocznie wyposażane są w niezbędny sprzęt. W 2018 r. OSP
oraz PSP otrzymały na ten cel ok. 51 000 zł dotacji z budżetu gminy. Ponadto wystąpiono
do Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie z wnioskiem o przekazanie samochodu
pożarniczego cysterny o pojemności 18 m3.
16. Rozbudowa DW 190.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął realizację zadania Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w
miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10” Została zawarta umowa w
wyniku której rozpoczęto wykonywanie projektu budowlanego.
17. Gazyfikacja gminy
Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła wykonywanie projektu budowlanego sieci
gazowej w Skórce.

XI.

POLITYKA SPOŁECZNA
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Zgodnie z art.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018
r., poz.1508 ze zm.) co roku do dnia 30 kwietnia – gmina i powiat przygotowują ocenę zasobów
pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Sporządzając ocenę zasobów pomocy społecznej zestawiono ze sobą dane ilościowe pochodzące
z wielu obszarów m. in. rynku pracy, infrastruktury społecznej, demografii, oświaty, zasobach
instytucjonalnych, organizacji pozarządowych.
Analizując dane o sytuacji demograficznej i społecznej zauważyć należy, że liczba
mieszkańców gminy Krajenka od 2016 roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Według stanu
na 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców wynosiła 7 568 osób. Liczba dzieci zamieszkujących
Gminę Krajenka w wieku do 18 roku życia wynosiła 1 646.
Infrastruktura społeczna (stan na 31.12.2018 r.) - liczba mieszkań komunalnych w
zasobie Gminy nie uległa zmianie w stosunku do roku 2017 i wynosi 29 w tym liczba lokali
socjalnych wynosi 18.
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Do uzyskania wsparcia uprawnia dochód na osobę w rodzinie w wysokości 528 zł, a w
przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono
na 701 zł. Liczby rodzin korzystających z pomocy finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krajence w stosunku do lat ubiegłych uległa nieznacznej zmianie. W roku 2016 ze
świadczeń pomocy społecznej korzystało 185 rodzin, w 2017 roku 183 rodziny natomiast w 2018
roku 160 rodzin. Chociaż liczba osób i rodzin objętych pomocą i wsparciem, na przestrzeni
analizowanych lat (2016-2018) ulega niewielkim zmianom to jednak z analizy danych wynika stały
problem długotrwałego korzystania ze świadczeń. Są to takie osoby, które w ciągu ostatnich
trzech lat korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, przez co najmniej 18 miesięcy. Sytuację
można określić, jako niepokojącą gdyż wskazuje to na utrwalanie się i pogłębianie uzależnienia
od pomocy społecznej.
Przedstawione w ocenie zasobów pomocy społecznej dane o korzystających
z pomocy i wsparcia wykazują, że najczęstszą przyczyną udzielanej pomocy w roku
sprawozdawczym jest długotrwała lub ciężka choroba (101 rodzin), ubóstwo (91 rodzin),
niepełnosprawność (89 rodzin) oraz bezrobocie (91 rodzin) a także inne powody w mniejszym
zakresie.
Z analizy danych wynika, że zdecydowana większość korzystających z pomocy
społecznej to osoby w wieku produkcyjnym ( wyłączając dzieci i młodzież korzystającą z posiłków
w szkole) z dwojgiem lub jednym dzieckiem. Nie zawsze udzielenie pomocy w formie świadczenia
pieniężnego jest pożądanym rozwiązaniem, dlatego też udzielano wsparcia w formie
niefinansowej tj. między innymi zakup węgla, leków, żywności itp.
W roku 2018 pomocy niepieniężnej udzielono 69 rodzinom.
Badając wydatki na poszczególne kategorie świadczeń należy zwrócić uwagę na wzrost
kosztów utrzymania osób w Domach Pomocy Społecznej oraz nieletnich w pieczy zastępczej.
Odpłatność gminy za 7 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w roku 2018 wynosiła
201 560,32 zł natomiast koszt pobytu nieletnich w pieczy zastępczej wynosił 120 751,10 zł.
W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ups)
realizowano poniżej wymienione działania:
1) wypłacono zasiłki celowe i w naturze, specjalne zasiłki celowe, zdarzenie losowe oraz
bilety kredytowane. Łączna kwota udzielonych świadczeń: 65 632,16 zł.
2) wypłacono 144 świadczenia w formie zasiłków okresowych na ogólną kwotę 45 587 zł
3) wypłacono 280 świadczeń w formie zasiłku stałego - udział Gminy w wykonaniu zadania
wynosił: 31 557,16 zł (20,55%), udział Wojewody w wykonaniu zadania wynosi:
122 000,00. Zasiłek stały otrzymało ponad 30 niepełnosprawnych osób – na łączną kwotę
153 557,16 zł
W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym świadczono usługi opiekuńcze u
14 osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Zrealizowano świadczenia w ilości
2 339 godzin na łączną kwotę 38 827,40 zł. Usługi opiekuńcze zapewniała: Agencja Usług
Opiekuńczo – Pielęgniarskich Dorota Grochowska ul. Moniuszki 9, 77-400 Złotów.
MGOPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 30 świadczeniobiorców - liczba
zrealizowanych składek 266 na ogólną kwotę 13 409,24 zł w tym:
- udział Wojewody w wykonaniu zadania wynosi: 10 727,39 zł (80%)
- udział Gminy w wykonaniu zadania wynosi: 2 681,85 zł (20%).
Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest dożywianie dzieci.
str. 53

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2018 ROK
Dożywianie uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Krajenka finansowano łącznie w 7
punktach żywieniowych/stołówkach w tym:
- 4 mieszczących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz w 3 stołówkach znajdujących się
poza Gminą Krajenka.
Programem objęto 184 osoby w tym na wsi 59 osób i 125 w mieście. Pomoc w ramach realizacji
Programu uzyskały 84 rodziny.
Z posiłków skorzystało 85 osób w tym:
- w szkołach
- 39
- w przedszkolach – 14
- osoby dorosłe
– 32
Łącznie zakupiono posiłki za kwotę – 73 583 zł
W ramach Programu wypłacono dla 64 rodzin (130 osób w rodzinach) 140 świadczenia
w formie zasiłku celowego na zakup żywności i przygotowanie posiłku na łączną kwotę –
51 110,00 zł.
W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
wydatkowano kwotę: 124 692,50 zł (99,94 %).
Udział Wojewody w wykonaniu zadania wynosił 82 532,00 zł (66,19 %), środki własne Gminy:
20 633,00 zł (33,81 %) środki własne Gminy poza programem: 21 527,50 zł
Analizując wielkość istniejących zasobów pomocy społecznej pod kątem faktycznych
potrzeb i problemów społecznych, należy stwierdzić, iż pozostają one na poziomie
gwarantującym zaspokojenie podstawowych, a więc najistotniejszych potrzeb bytowych
beneficjentów. Jednocześnie wymiar występujących problemów społecznych ukazuje
konieczność stopniowego zwiększenia nakładów i środków na realizację niektórych nałożonych
ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a
także dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
społecznym, które mogą wystąpić w przyszłości.
Mając na względzie ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Krajenka warto zwrócić
uwagę na następujące problemy:
1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym, iż ustawodawca
nakłada obowiązek pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, mającą
zapobiegać trafieniu dzieci do pieczy zastępczej, a tym które już przebywają w pieczy zastępczej
ma stworzyć szansę na powrót do rodziców biologicznych, konieczne jest dalsze zabezpieczenie
środków finansowych na realizację następujących zadań:
- zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych pomocy asystenta rodziny;
- zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz
spędzania czasu wolnego i wypoczynku;
- współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach
opiekuńczo – wychowawczych.
2. Zabezpieczenie środków finansowych na usługi opiekuńcze oraz domy pomocy
społecznej.
3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego w szczególności psychologicznego
świadczonego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
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Gminny program wspierania rodziny
Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Krajenka został
opracowany w oparciu o art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 ze zm.), w myśl, którego gmina zobowiązana jest do
tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
Dokument ma charakter wieloletni i stanowi kontynuację programu wspierania rodziny
realizowanego w Gminie Krajenka w latach wcześniejszych. Program jest także uzupełnieniem
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krajenka na lata 2016-2020”.
Zakłada on pomoc rodzinom przeżywającym trudności poprzez działania zmierzające do
wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny
oraz zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 skierowany jest do rodzin z
terenu Gminy Krajenka
- przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej
- rodzin żyjących w niedostatku materialnym,
- rodzin dotkniętych w szczególności przemocą, uzależnieniami.
Celem głównym programu jest: rozwój warunków wspomagających prawidłowe
funkcjonowanie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
Osiągnięciu celu głównego mają służyć niżej wymienione cele szczegółowe:
1) zabezpieczenie elementarnych potrzeb rodziny.
2) zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz dążenie do powrotu dzieci do
rodzin biologicznych, poprzez wspieranie rodzin przez instytucje do tego powołane.
3) zapobieganie zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym występującym w rodzinach.
4) podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się pracą z rodziną.
Założono, że dzięki poniższym działaniom zostaną osiągnięte cele szczegółowe:
 Cel szczegółowy 1. Zabezpieczenie elementarnych potrzeb rodziny.
Działanie:
1) zapewnienie rodzinom pomocy finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in.
świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenie wychowawcze 500 +,
świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie „ Dobry Start” 300+);
2) zapewnienie rodzinom pomocy rzeczowej, w szczególności w postaci gorących posiłków
dla dzieci oraz dorosłych członków rodziny, zapewnienie pomocy w formie artykułów
żywnościowych w ramach realizacji przez Gminę Krajenka Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
3) aktywizacja zawodowa dorosłych członków rodzin m.in. we współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Złotowie, np. roboty publiczne, prace społecznie użyteczne itp.;
4) zapewnienie schronienia rodzinom w sytuacji kryzysowej.
Realizatorami działań będą następujące instytucje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krajence, Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie.
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 Cel szczegółowy 2. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz dążenie do
powrotu dzieci do rodzin biologicznych, poprzez wspieranie rodzin przez instytucje do
tego powołane.
Działania:
1) zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych pomocy asystenta rodziny;
2) zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego,
psychologicznego;
3) praca socjalna skierowana na wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzin
dysfunkcyjnych;
4)
5) wsparcie interdyscyplinarne rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczowychowawczych.
Realizatorami działań będą: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence, Urząd
Gminy i Miasta Krajenka, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Komisariat Policji w Krajence, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej -Sąd Rejonowy
w Złotowie.
 Cel szczegółowy 3. Zapobieganie zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym występującym w
rodzinach.
Działania:
1) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się pracą z rodziną,
w szczególności placówkami oświatowymi, kuratorami sądowymi, Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2) podejmowania działań interdyscyplinarnych w rodzinach dysfunkcyjnych;
3) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do różnorodnej oferty zajęć pozalekcyjnych
oraz spędzania czasu wolnego i wypoczynku;
4) monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin wymagających wsparcia;
5) zapobieganie uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz alkoholu w szczególności
poprzez profilaktykę, edukację oraz wczesną interwencję w rodzinach zagrożonych
uzależnieniami,
Realizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence, Placówki oświatowe,
Krajeński Ośrodek Kultury, Urząd Gminy i Miasta Krajenka, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat Policji w Krajence, Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej -Sąd Rejonowy w Złotowie.
 Cel szczegółowy 4. Podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się pracą z rodziną.
Działania:
1) zapewnienie pracownikom socjalnym oraz asystentom rodziny dostępu do szkoleń
i specjalizacji;
2) zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zajmującej się pracą z rodziną
poprzez samokształcenie oraz studia podyplomowe.
Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 są
środki własne z budżetu lokalnego oraz środki pozyskane w formie dotacji celowych z budżetu
państwa na realizację rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 jest zgodny z kierunkiem i
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działaniami określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krajenka.
Program zakłada realizację procedur profilaktycznych mających na celu zapobieganie
negatywnym zjawiskom występującym w rodzinach, zarówno tym, które mogą zaistnieć, jak i
tym, które już istnieją. Szansą na prawidłowe funkcjonowanie rodziny w środowisku jest nabycie
przez rodziców zarówno umiejętności opiekuńczo - wychowawczych jak również świadomości w
zakresie jej planowania oraz funkcjonowania.
Wnioski z rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny za rok
2018
Sytuacja rodzin z terenu Gminy Krajenka jest monitorowana przez pracowników
socjalnych oraz asystenta rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym
celem działań jest zminimalizowanie ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz
udzielanie wsparcia rodzinom w dążeniu do stabilizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych a
także udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Aby zachować podstawowe funkcje rodziny biologicznej konieczne jest podjęcie działań
już na etapie, pojawienia się pierwszych problemów, dlatego istotną rolę odgrywa praca socjalna
oraz wsparcie pracowników socjalnych i asystenta w rodzinach, z których dzieci zostały już
umieszczone w pieczy zastępczej a także w rodzinach gdzie pojawiają się problemy
wychowawcze. Niezbędne jest także zintegrowane współdziałanie wszystkich instytucji
działających na rzecz rodziny. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają
interdyscyplinarnych rozwiązań.
Zauważa się potrzebę kontynuacji realizowanych dotychczas działań na rzecz rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w formie wsparcia
asystenta rodziny. Praca z rodziną przedstawicieli instytucji powinna być połączona ze wsparciem
ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych.
Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną
kadrę, kompetentną i obiektywną. W związku z powyższym niezbędne jest dalsze podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny poprzez udział m. in. w
szkoleniach, specjalizacjach, seminariach, studiach podyplomowych.

XII. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych osób uzależnionych od alkoholu oraz działań związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii, należą do zadań własnych gmin. Obowiązek ten został nałożony odpowiednio ustawą
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zgodnie z ww. ustawami zadania, które można uznać za miano wspólnych, obejmują m.in.:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób zagrożonych uzależnieniem,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii w szczególności dla dzieci i
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młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii.
Realizacja zadań, o których mowa wyżej, na mocy obowiązujących przepisów jest prowadzona
w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach programów na terenie gminy i miasta Krajenka w roku 2018, realizowane były
następujące działania:
1. Kontynuowanie wspierania działalności w zakresie udzielania pomocy, poradnictwa,
edukacji, rehabilitacji osobom uzależnionym od alkoholu oraz innych środków
psychoaktywnych, a także osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy,
prowadzonej w formie punktu konsultacyjnego. W ramach funkcjonowania punktu, porad
i konsultacji udzielał instruktor terapii uzależnień. Punkt konsultacyjny czynny był w każdy
czwarty poniedziałek miesiąca w godz. od 14:00 do 18:00. W okresie sprawozdawczym w
Punkcie konsultacyjnym odbyło się 45 konsultacji indywidulanych z terapeutą, z tego:
- z osobami uzależnionymi – 42 konsultacje,
- z osobami współuzależnionymi – 3 konsultacje.
W ramach porad i konsultacji specjalista dokonywał wstępnej diagnozy osób z problemem,
prowadził rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia, udzielał wsparcia i pomocy
osobom współuzależnionym, kierował do placówek specjalistycznych.
2. Podobnie, jak w latach poprzednich na terenie miasta Krajenka funkcjonowała świetlica
socjoterapeutyczna, z pomocy której mogły skorzystać dzieci z rodzin dotkniętych chorobą
alkoholową, przemocą czy innymi zjawiskami patologicznymi. Świetlica od wielu lat jest
prowadzona przez Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence. Ze świetlicy korzystało łącznie
20 dzieci. W świetlicy wychowankom zapewniono fachową opiekę pedagogiczną oraz
popołudniowy posiłek.
3. W okresie wakacyjnym dla 18 dzieci w wieku szkolnym z rodzin dysfunkcyjnych
wyznaczonych przez MOPS, zorganizowany został wypoczynek letni. Realizatorem tego
przedsięwzięcia był także Caritas Parafii p.w. św. Anny w Krajence. Obóz był kontynuacją
pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego (świetlicy). Wypoczynek odbył się w
dniach od 10 lipca do 24 lipca 2018 roku w Kołobrzegu.
4. W ramach propagowania form rodzinnego spędzania czasu wolnego, wyrównania szans
przez udziału dzieci ze środowisk zagrożonych problemami alkoholowymi, zorganizowano
festyn rodzinny dla dzieci, rodziców i opiekunów z terenu gminy i miasta Krajenka, którego
realizatorem było Towarzystwo Miłośników Krajenki. Czas wolny spędzono aktywnie i
twórczo, przeprowadzono ciekawe gry i zabawy z dziećmi, przedstawiono wystawę i
rozdano ulotki o treściach profilaktycznych. W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 200 osób.
5. W ramach profilaktycznej działalności, zostały zorganizowane pozalekcyjne zajęcia
sportowe, uwzględniające również cykl zajęć profilaktycznych. W roku sprawozdawczym
powyższe zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Skórce. W
zajęciach udział wzięło 38 dzieci.
Realizowane przez powyższe organizacje zadania opisane wyżej, zostały zorganizowane w
ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Gminy i Miasta
Krajenka, jako realizacja niektórych zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i
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wolontariacie oraz zdrowiu publicznym.
6. Dnia 29 czerwca 2018 roku w sali Urzędu Gminy i Miasta Krajenka odbyło się szkolenie
skierowane do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Organizatorem szkolenia była Gmina i Miasto Krajenka. Szkolenie
przeprowadziła firma PROGRES – Instytut Rozwoju i Edukacji w Rzeszowie. Tematem
wiodącym szkolenia było przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z naciskiem na przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim.
7. W ramach poszerzania oferty wspierającej prawidłowy rozwój i promocję zdrowego stylu
życia w okresie od stycznia do lutego 2018 r. w hali sportowej przy ul. Stanisława
Polańskiego w Krajence, przeprowadzono rozgrywki halowe dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych z terenu gminy Krajenka. Przedsięwzięcie zorganizowano wspólnie przy
współpracy Gminy i Miasta Krajenka z LZS „Iskra” w Krajence. W przedsięwzięciu brało
udział łącznie 129 uczestników.
8. W dniach 11.10-12.10.2018 r. szkoły podstawowe z terenu gminy Krajenka realizowały
programy profilaktyczne z zakresu narkomanii. W każdej ze szkół przeprowadzono cykl 4
warsztatów. Problematyka obejmowała następującą tematykę: mechanizm powstawania
zjawiska - sięgania po używki, konsekwencje zażywania, negatywne skutki używek,
postawa asertywna w kontekście odmawiania w przypadku bezpośredniego zetknięcia się
z używkami, czynniki chroniące. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 95 uczniów z
poszczególnych szkół. W ramach warsztatów przeprowadzono również szkolenie dla
nauczycieli pn. „Młodzież vs używki – jak przeciwdziałać, dostrzec, pomóc? W szkoleniu
wzięło udział 32 nauczycieli. Organizatorem szkolenia była Gmina i Miasto Krajenka,
natomiast warsztaty dla uczniów i szkolenie dla nauczycieli przeprowadziło Centrum
Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” z Krakowa.
9. W ramach wspierania działań w formie przedstawień teatralnych pokazujących
konsekwencje zażywania środków odurzających 80 dzieci ze szkół podstawowych na
terenie gminy i miasta Krajenka, uczestniczyły w programie artystycznym pn. „Chatka
Puchatka”, który odbył się w dniu 13.04.2018 r. w Teatrze Miejskim w Pile.
10. Udzielono pomocy finansowej dla Miasta Piła w zakresie zapewnienia osobom z terenu
gminy i miasta Krajenka, znajdującym się w stanie nietrzeźwości, przez doprowadzenie i
podjęcie profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych w Ośrodku Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. W roku 2018 r. z terenu naszej gminy
zostało przyjętych 39 osób.
11. W ramach wspierania działalności stowarzyszeń abstynenckich udzielono pomocy
finansowej dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Promyk Nadziei” w Krajence.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence w 2018 roku
działała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
Do zadań Komisji należało:
- inicjowanie i monitorowanie działań związanych z edukacją i profilaktyką rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence,
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- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
- prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w
związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła:
- 6 posiedzeń w pełnym składzie,
- 3 posiedzenia zespołu ds. pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
Przyjęto 9 nowych zgłoszeń dotyczących podjęcia czynności zmierzających do poddania
się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych. Czynności profilaktyczno - edukacyjne i
motywujące podjęto wobec 22 osób uzależnionych oraz wobec 3 osób współuzależnionych. W
ubiegłym roku Komisja nie skierowała żadnej osoby na badanie w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu przez biegłych sądowych, ani nie wystąpiła z wnioskiem do sądu o zastosowanie
obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu1.
Komisja w 2018 roku zaopiniowała łącznie 8 wniosków na sprzedaż napojów
alkoholowych. W powyższej sprawie wydano ogółem 8 pozytywnych postanowień.
W ramach podnoszenia swoich kompetencji, 7 członków GKRPA uczestniczyło w szkoleniu
warsztatowym dla członków GKRPA, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w
Krajence w dniu 11 maja 2018 r. Szkolenie przeprowadziło Centrum Profilaktyki i Reedukacji
„ALTERIER” z Krakowa .
Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w
budżecie gminy zaplanowano odpowiednio kwoty w wysokości 119.000,00 zł oraz 5.000,00 zł.
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. wynosiły:
116.509,43 zł.
Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 89.153,13 zł.
Wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii: 3.000 zł.
Nie wykorzystano środków finansowych w łącznej kwocie 24.356,30 zł. Planuje się przeznaczenie
ich na zwiększenie wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i
narkomanii w 2019r.
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniem narkomanii podejmowane w 2018 r. to kontynuacja zadań rozpoczętych w
1

Zadaniem Komisji jest przyjęcie zgłoszenia, poproszenie (wezwanie) na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o

wystąpieniu przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w
cytowanym artykule lub też zmotywowanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Jeżeli rozmowa i motywowanie nie
jest skuteczne wówczas komisja kieruje taką osobę na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Następnie przygotowywana jest dokumentacja związana z postępowaniem
sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu.
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latach poprzednich. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż inicjacja alkoholowa czy
narkotykowa jest coraz wcześniejsza, a to stanowi główny i najważniejszy czynnik ryzyka
uzależnienia. Fakt ten skłania do refleksji, że głównym elementem właściwie prowadzonej
strategii profilaktycznej i strategii ograniczania szkód powinna być aktualna diagnoza problemów
społecznych związanych m.in. z używaniem przez mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka alkoholu,
narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Diagnoza taka została aktualnie zlecona. Ma
pomóc w konstrukcji gminnych programów, ułatwi opracowanie strategii postępowania,
skoordynowanie działań poszczególnych instytucji działających w sferach związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, a
także pozwoli na porównanie danych i kontrolę skuteczności działań podejmowanych na terenie
Gminy i Miasta Krajenka.

XIII. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA KRAJENKA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I
INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU
Roczny program współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty
Uchwałą Nr XXXV/215/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2017 roku. Jednym
z ważniejszych elementów polityki lokalnej Gminy i Miasta Krajenka jest budowanie partnerskich
relacji i wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz ich inicjatyw. Dzięki zaangażowaniu
partnerów, zarówno po stronie samorządu, jak i po stronie organizacji pozarządowych, udało się
wspierać i realizować inicjatywy obywatelskie, tworząc warunki dla rozwoju instytucji
społecznych i dialogu obywatelskiego.
Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi poprzez powierzenie
i wspieranie wykonania zadań wymienionych w programie. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w
Krajence w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
został poddany konsultacjom społecznym. Przyjętą formą przeprowadzonych konsultacji było
zamieszczenie projektu programu współpracy na stronie internetowej Gminy i Miasta Krajenka http://bip.krajenka.pl/. Po przeprowadzonych konsultacjach w ramach wskazanych sposobów
nie uzyskano uwag oraz propozycji do jego treści.
Program współpracy wyznacza zadania umożliwiające zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, pozwala dysponować środkami publicznymi na finansowanie lub dofinansowanie
zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku władze Gminy i
Miasta Krajenka współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
1) wspieranie wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji,
2) doradztwa i udzielania przez Gminę Krajenka pomocy merytorycznej organizacjom
pozarządowym.
W 2018 roku Gmina Krajenka wspierała wykonanie zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – przez ogłoszenie otwartych konkursów ofert oraz na podstawie uchwały Nr
XII/89/2011 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29.09.2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz
trybu finansowego wsparcia i rozwoju sportu w Gminie i Mieście Krajenka,
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a następnie przez udzielenie dotacji w łącznej kwocie 237.500 zł, co stanowi 100% wykonania
planu na:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Liczba organizacji
korzystających
6

Plan

Wykonanie

%

135.500

135.500

100

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Liczba organizacji
korzystających
4

Plan

Wykonanie

%

55.000

55.000

100

3. Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
Liczba organizacji
korzystających
1

Plan

Wykonanie

%

45.000

45.000

100

4. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
Liczba organizacji
korzystających
1

Plan

Wykonanie

%

2.000

2.000

100

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego ma
charakter finansowy i pozafinansowy.
Gmina Krajenka współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach
związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych i organizacji
pozarządowych.
Pomoc finansowa i pozafinansowa udzielona organizacjom pozarządowym pozytywnie
wpłynęła na kontakty i wzajemne relacje z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe również wniosły duży wkład w realizację projektów, głównie
poprzez aktywność wolontariuszy i członków organizacji.
Dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych i Gminy Krajenka wsparta i
zrealizowano inicjatywy obywatelskie, poszerzyła się skala współdziałania partnerów
samorządowych i społecznych dla dobra mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka.

XIV. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Rada Miejska w Krajence zgodnie z zapisami art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, przyjęła w dniu
28 marca 2018 roku uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2018 roku. Realizując
zapisy Uchwały Gmina podpisała umowę na rok 2018:
1) z firmą VET ZOO SERWIS Trzcianka ul. Konopnickiej 62 na zapewnienie bezdomnym
zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt oraz
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,

str. 62

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2018 ROK
2) z gospodarstwem rolnym położonym Wąsoszki 7 77-430 Krajenka na świadczenie usług
w zakresie zapewnienia miejsca utrzymania dla bezdomnych, zaniedbanych lub
niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich.
W ramach umowy z firmą VET ZOO SERWIS do schroniska w 2018 roku przyjęto 9 psów i 1 kota,
nie podejmowano czynności w zakresie zwierząt gospodarskich.
Wydatek poniesiony w 2018 roku na realizację programu wyniósł 32 020,66 zł.
W dniu 21 lutego 2019 roku gmina Krajenka podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo –
Usługowym DANIEL Artur Zielaskowski na zadanie polegające na wyłapywaniu i zapewnienia
opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym psom i kotom z terenu gminy Krajenka.

XV.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

W 2018 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 81 uchwał. Wszystkie uchwały, zgodnie z
obowiązującym prawem, zostały przekazane Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące
spraw finansowych – Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podjęte uchwały realizowane są zgodnie
z zapisami. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej http://bip.krajenka.pl/ oraz
w Bazie Aktów Własnych https://prawomiejscowe.pl/ . Akty prawa miejscowego stanowione
przez organ gminy są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
W dniu 7 listopada 2018 roku Wojewoda Wielkopolski wydał Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KNI.4131.1.555.2018.10 orzekające nieważność uchwały Nr XLVII/277/2018 Rady Miejskiej w
Krajence z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krajence. Nową
uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła dnia 30 listopada 2018 roku.

XVI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI
Współpraca samorządowa Gminy Krajenka stanowi ważny element polityki lokalnej. Poprzez
współpracę i zaangażowanie gmina może realizować inwestycje i pracować efektywnie na rzecz
rozwoju lokalnej społeczności. Przede wszystkim strategiczne z punktu widzenia gminy Krajenka
są inwestycje drogowe, które usprawniają komunikację w regionie. Dnia 24 sierpnia 2018 roku w
Krajence odbyło spotkanie, na którym została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a spółką Trakcja PRKiL na rozbudowę drogi
wojewódzkiej nr 190 na odcinku pomiędzy Krajenką a Wysoką. O realizację zadania, przez lata,
zabiegały lokalne samorządy, w tym burmistrz Krajenki Stefan Kitela.
Również z Powiatem Złotowskim współpraca układa się bardzo dobrze. Wynikiem tego jest
zawarte Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka oraz Zarządu Powiatu Złotowskiego z
dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Krajenka prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1066P - ul. ks. Antoniego
Januszewskiego w Krajence celem realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury
komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem
transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na
terenie Gminy Krajenka”. Inwestycja będzie polegała na przebudowie ul. ks. Antoniego
Januszewskiego.
W ramach współpracy z Powiatem Złotowskim corocznie podejmowana jest uchwała ws.
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na
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realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego”. Kwota dotacji w 2018 roku
wyniosła 10 000,00 zł.
W listopadzie 2018 roku dzięki pomocy finansowej samorządów lokalnych, w tym gminy
Krajenka, Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie zrealizował zakup nowego
ambulansu sanitarnego na potrzeby systemu państwowego ratownictwa medycznego. Zakup
karetki jest dowodem wzorowej współpracy wszystkich samorządów poszczególnych miast i gmin
dla dobra całej społeczności powiatu złotowskiego.
Od 2016 roku Gmina Krajenka współpracuje z Gminą Piła w ramach Pilskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji. POSI jest instrumentem wsparcia polityki miejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +. Jest to nowa forma współpracy
samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, mająca charakter
partnerstwa miasta regionalnego: Piły z otaczającymi gminami tj. Kaczorami, Krajenką,
Szydłowem, Trzcianką, Ujściem i Wysoką. Dzięki wyodrębnieniu POSI Krajenka korzysta nie tylko
z ogólnodostępnych programów unijnych ale również ze specjalnie zarezerwowanej puli
środków, w wysokości ok. 6 mln zł na inwestycje realizowane w ramach POSI.
W 2018 roku w ramach POSI zrealizowano następujące inwestycje:
1. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych
i powiatowych na terenie Gminy i Miasta Krajenka. (Łącznie powstało 119 nowych
punktów świetlnych).
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krajence,
3. Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórce,
4. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krajence przy ul. St. Polańskiego 3
Od 2012 roku Gmina Krajenka jest członkiem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi” w Pile. Zadaniem Związku jest prowadzenie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Związku, obejmujące:
1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na
terenie Związku, w szczególności poprzez stanowienie aktów prawa miejscowego,
określających zasady gospodarki odpadami komunalnymi;
2) zapewnianie wykonania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
Związku, w szczególności poprzez dokonanie wyboru ich wykonawców lub tworzenie
odpowiednich jednostek organizacyjnych;
3) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Związku systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi;
4) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności poprzez
nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości;
5) ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa;
6) tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Związku, zapewniających
przyjmowanie odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa;
7) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania;
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8) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
9) udostępnianie na stronie internetowej Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,
informacji wymaganych przepisami prawa;
10) dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.

XVII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI,
STOWARZYSZENIAMI I INNYMI
Gmina Krajenka jest członkiem wielu stowarzyszeń działających na rzecz samorządu jak również
wspierających mieszkańców gminy, tj:
1. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)
– Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie
zrzesza 271 jednostek lokalnych: 241 gmin z terenu województw: wielkopolskiego,
lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich
powiatów. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz
pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji
zadań publicznych, w szczególności poprzez:
a) działania edukacyjno-doradcze oraz informacyjno-wydawnicze skierowane do
działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak:
1. osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego,
2. osoby piastujące funkcje w organach jednostek pomocniczych gmin,
3. osoby zatrudnione w administracji samorządowej.
b) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi
zarządzania.
c) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych
rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.
2. Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” –
Celem stowarzyszenia jest promowanie oraz podnoszeni konkurencyjności subregionu
poprzez wykorzystanie potencjału naturalnego Noteci jako niekwestionowanego atutu
budowy marki Północnej Wielkopolski. Kreowanie wizerunku opartego na naturalnych
walorach subregionu oraz innowacyjne podejście do polityki samorządowej tworzy
obiecujące perspektywy dynamicznego wzrostu gospodarki subregionalnej. Wspólna
ścieżka rozwoju dotyczy powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego
i złotowskiego, które podjęły współpracę na rzecz wspierania rozwoju lokalnej turystyki,
podpisując list intencyjny zawiązania Klastra Turystycznego Północnej Wielkopolski
„Dolina Noteci”.
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska" – Celem działalności
Stowarzyszenia jest:
a) budowanie trójsektorowego partnerstwa i umacnianie potencjału społecznego na
obszarach wiejskich;
b) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania
oraz jej realizacja;
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c) aktywizowanie społeczeństwa do czynnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich oraz poprawy jakości życia, zapobieganie marginalizacji społeczeństwa
wiejskiego, rozwój zasobów ludzkich i inne;
d) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów
wiejskich, ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz miejscowego krajobrazu;
e) uatrakcyjnianie i zwiększanie konkurencyjności obszarów wiejskich oraz aktywne ich
promowanie;
f) wspieranie działań, których celem jest ochrona zasobów historycznych, przyrodniczych i
kulturalnych;
g) wspieranie przedsięwzięć w zakresie turystyki i agroturystyki oraz promocji produktów
turystycznych;
h) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i lokalnych;
i) umocnienie spójności terytorialnej i lokalnej tożsamości;
j) wzmacnianie gospodarki na obszarach wiejskich poprzez współdziałanie podmiotów
publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektywności działań, jej innowacyjności i
wielofunkcyjności;
k) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania
programów rozwoju;
l) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodową osób pozostających bez pracy i
zagrożonych bezrobociem;
m) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – Stowarzyszenie jest jedną z
największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego
Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 111 gmin i 14 powiatów z
terenu Wielkopolski. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli
samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych
na rozwój Wielkopolski.
5. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – Stowarzyszenie ma na celu wspieranie
idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do
gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Regionu Nadnoteckiego. Realizując
cele, o których mowa powyżej, Stowarzyszenie w programie swojej pracy uwzględnia
problemy dotyczące w szczególności:
a) reprezentacji interesów zrzeszonych Gmin i Powiatów na forum krajowym i
międzynarodowym,
b) prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: wydawniczej, szkoleniowej i
marketingowej,
c) rozwijania kontaktów i współdziałania z innymi stowarzyszeniami i organizacjami
zrzeszającymi wspólnoty lokalne,
d) inicjowania i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury i sportu, ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
e) inicjowania i wspierania przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki na
terenie zrzeszonych Gmin i Powiatów,
f) prowadzenia wspólnej polityki na rzecz poprawy środowiska naturalnego, przywracania i
rozwoju walorów turystyczno - wypoczynkowych Doliny Noteckiej,
g) gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych
zasobów Gmin i Powiatów.
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6. Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” – Spółdzielnia ma na celu pomocy osobom
niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym głównie poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy. W ofercie spółdzielni znajduje się szereg usług, tj.: gastronomia i
catering, usługi remontowe, opieka nad ludźmi, poligrafia i reklama, sprzątanie obiektów,
opieka nad zielenią.
7. Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w Pile – cele działalności stowarzyszenia to:
a) zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności,
b) udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy
potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek
charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób oczekujących tej pomocy,
c) zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu.
Organizacje pozarządowe
Samorząd jest najbliższym partnerem organizacji pozarządowych, nie tylko poprzez działanie w
społeczności lokalnej, ale przede wszystkim poprzez wspólnotę celu, jakim jest zaspokajanie
potrzeb mieszkańców. Fundamentem współpracy obywateli i władz lokalnych jest dobro wspólne
obywateli. Wyrazem dążenia władz samorządowych Gminy i Miasta Krajenka do szerokiej
współpracy i działania na rzecz społeczności lokalnej jest uchwalany corocznie „Program
współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
Organizacjami współpracującymi z gminą w ramach programu są: Gminne Zrzeszenie LZS w
Krajence, LZS ISKRA Krajenka, Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w Skórce, Towarzystwo
Miłośników Krajenki, Stowarzyszenie SATORI z Jastrowia, Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w
Pile, Caritas Parafii pw. św. Anny w Krajence, OSP Krajenka – Orkiestra Dęta.

Powiatowa Rada Rynku Pracy
Burmistrz Stefan Kitela jest również członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy- organu
opiniodawczo-doradczego Starosty Złotowskiego w sprawach polityki rynku pracy w powiecie
złotowskim.
Współpraca z OSP
Ochotnicze Straże Pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży
Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli na terenie gminy. Samorząd Krajenki zabezpiecza środki na bieżące utrzymanie OSP
w całej gminie i jest to kwota około 120 tys. zł. Dzięki działaniom Rady Miejskiej i Burmistrza w
2018 roku zakupiono m.in.:
1. OSP Augustowo-Głubczyn – 3 komplety ubrań koszarowych i 11 koszulek OSP,
defibrylator AED,
2. OSP Podróżna – sprzęt na doposażenie jednostki ( węże tłoczne, węże ssawne, rozdzielacz
smok ssawny, przełączniki, hełmy MDP, pasy MDP, prądownica), sprzęt ochrony dróg
oddechowych aparat powietrzny Fenzy AERIS II, defibrylator AED,
3. OSP Śmiardowo Krajeńskie – kombinezon ochronny (do zwalczania owadów
błonkoskrzydłych), defibrylator AED,
str. 67

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA KRAJENKA
ZA 2018 ROK
4. OSP Krajenka – ubrania specjalne 2 kpl., defibrylator AED.
Współpraca z Policją
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego. Gmina podejmuje nie tylko bezpośrednie działania o charakterze
interwencyjnym. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa wpływa także realizacja innych zadań
samorządu, których celem jest ograniczenie pośrednich przyczyn stanowiących podłoże
przestępczości lub patologii społecznych, są to np. działania w obszarze edukacji, wychowania,
ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii,
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy
burmistrz prowadzi wspólne działania z Komendą Policji w Krajence. Gmina w ramach współpracy
w 2018 roku przekazała Powiatowej Komendzie Policji w Złotowie kwotę 30 000 zł w ramach
funduszu wsparcia na zakup samochodu.
Współpraca z sołectwami
Sołectwo odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu gminy. Jego mieszkańcy tworzą między sobą
więź nie tylko kulturalną i społeczną, ale przede wszystkim gospodarczą. Mogą wpływać na losy i
zadania swojej jednostki pomocniczej i współdecydować o nich. W świetle przepisów prawa,
sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminie, a jego
organy dbają o zbiorowe potrzeby całej wspólnoty mieszkańców. Przyjęcie przez Sejm RP w dniu
20 lutego 2009 r. ustawy o funduszu sołeckim znacznie wpłynęło na funkcjonowanie jednostek
pomocniczych. Fundusz sołecki to środki, które służą poprawie warunków życia mieszkańców
gminy. Jest on wyodrębniony w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O
przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach
wiejskich. Za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada burmistrz. O tym,
czy w gminie zostanie wyodrębniony fundusz sołecki, decyduje rada gminy. Najczęstszymi
wydatkami ponoszonymi w ramach funduszu sołeckiego są wydatki związane z poprawą stanu
dróg lokalnych, budową lub doposażeniem placów integracyjnych – placów zabaw, kulturą i
porządkiem.

XVIII. DZIALALNOŚĆ KULTURALNO-ROZRYWKOWA
Jednostką działającą na płaszczyźnie udostępniania, upowszechniania i animacji kultury
na terenie gminy i miasta Krajenka jest Krajeński Ośrodek Kultury. Organizuje on większość
imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie gminy. Ważnym elementem jego działalności jest
rozwijanie zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców Naszej Gminy.
W Krajeńskim Ośrodku Kultury działają koła zainteresowań, zespoły muzyczne oraz biblioteka.
Działają również pracownie tematyczne takie jak; pracownia muzyczna i pracownia plastyczna i
pracownia taneczna. Każdy chętny może nabyć nowe bądź też rozwijać swoje umiejętności. W
strukturach KOK funkcjonuje biblioteka z ponad 20-tysięcznym księgozbiorem i czytelnią
internetową.
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Zestawienie imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Krajeński Ośrodek
Kultury w 2018 roku
LP DATA
1
2
3
4
5
6
7

12.01.2018
14.01.2018
21.01.2018
25.01.2018
3.02.2018
7.02.2018
12.02-23.02.2018

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

14.02.2018
21.02.2018
4.03.2018
7.03.2018
9.03.2018
27.03.2018
25.04.2018
3.05.2018
11.03.2018
18.05.2018
23.05.2018
27.05.2018
2.06.2018
3.06.2018
6.06.2018
9.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
26.06.2018
30.06.2018
20-22.07.2018
28.07.2018
25.08.2018
1.09.2018
16.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
13.10.2018

36
37
38
39
40
41

19.10.2018
30.10.2018
24.11.2018
25.11.2018
1.12.2018
6.12.2018

NAZWA IMPREZY
Busem do kultury, Piła RCK "Koncert Noworoczny- Wielka Gala OperetkowoMusicalowa"
Finał WOŚP
Jasełka
Karnawał Seniorów w KOK
Busem do Kultury, Gdynia- Teatr Muzyczny "Notre Dame de Paris"
Mini Playback Show
Ferie Zimowe w KOK
Busem do Kultury, Sala Ziemi MPT w Poznaniu "Tribute to Dirty Dancing- music and
dance show"
Pokaz iluzji dla dzieci
10 lecie kabaretu Nowaki
Walne zebranie Krajeńskiego Koła Emerytów i Rencistów
Objazdowe Kino Visa w KOK
Przedstawienie "Misterium męki Pańskiej"
Miejsko- Gminny Konkurs Recytatorski
Święto Konstytucji 3 maja w Krajence
"Przedszkolak portafi" w Krajeńskim Ośrodku Kultury
Busem do Kultury, Hala Arena Poznań, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"
XV Przegląd Teatrów Dziecięcych "ZŁOTE MASKI"
Andropauza 3 czyli jak żyć i nie zwariować
Miejsko- Gminny Dzień Dziecka
Zakończenie sezonu ARA
Busem do Kultury, Opera Nova w Bydgoszczy "Operowe Rande Vous"
Sportowy Festyn Rodzinny w Śmiardowie Krajeńskim
II Krajeński Magiel Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
Akademia Seniora- warsztaty twórcze
Pożegnanie Przedszkola
Busem do Kultury- zakończenie sezonu
Dni Krajenki
Zabawa wiejska w Podróżnej
Kulturalne Zakończenie Lata
Powiatowo- Gminno- Parafialne Dożynki w Głubczynie
XII Przegląd Orkiestr Dętych
Busem do kultury, Bydgoszcz Opera Nova "Wesele Figara"
Busem do Kultury, Bydgoszcz Hala Łuczniczki "Zniewolony umysł"
Dzień Seniora
Wernisaż wystawy Agnieszki Witkowskiej "Gęby", koncert zespołu "Piramidy",
rozpoczęcie sezonu "Busem do Kultury"
Haft Krajeński- tradycja ludowa i tradycja wytworzona
Objazdowe Kino Visa w KOK
Busem do Kultury, Bydgoszcz Hala Łuczniczki "Metro"
Busem do Kultury, Gdynia Teatr Muzyczny "Chłopi"
Mikołajki - "Bałwankowa Opowieść"
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42
43
44
45
46

9.12.2018
15.12.2018
17.12.2018
20.12.2018
31.12.2018

Kiermasz Świąteczny WTZ
Spotkanie uczestników BUSEM DO KULTURY
Jarmark Bożonarodzeniowy w Krajence
Spotkanie Wigilijne Krajeńskich Seniorów
Powitanie Nowego Roku

XIX. Podsumowanie
Jestem przekonany, że pieniądze zainwestowane w oświatę, kulturę, sport, budownictwo, drogi,
ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo, pozwolą nam ze spokojem patrzeć w przyszłość, wierząc, że
wspólnie stworzyliśmy miejsce, które daje mieszkańcom szansę na rozwój. To dzięki współpracy z
Państwem mogliśmy tak wiele osiągnąć!
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