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Urząd Gminy Bartniczka -  maj 2019 



 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Bartniczka w roku 2018.  

Ogólne informacje o gminie. 

Gmina Bartniczka położona jest we wschodniej części województwa Kujawsko - 

Pomorskiego w powiecie brodnickim. Ma kształt wydłużony /łukowy/ z kierunku południowo - 

zachodniego na wschód. Maksymalna szerokość obszaru gminy wynosi ok. 6 km, a długość ok. 

21 km. Sąsiaduje od północy z gminą Brzozie, od południowego zachodu z gminą Brodnica, od 

południa z gminą Świedziebnia i od południowego wschodu z gmina Górzno. Niewielki 

odcinek granicy wschodniej jest zarazem granicą województw : Kujawsko - Pomorskiego 

i Warmińsko - Mazurskiego. Według podziału fizyczno - geograficznego Polski obszar gminy 

leży na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, zaś jej północny fragment 

leży w granicach Doliny Drwęcy. Dwudzielny charakter obszaru gminy /wysoczyzna 

morenowa - dolina rzeczna/ unaoczniać się będzie w charakterze zasobów środowiska, stanu 

środowiska i problemów ekologicznych. 

Bartniczka to gmina wybitnie rolnicza, o mało dogodnych warunkach fizjograficznych dla 

rolnictwa. Natomiast bogactwo walorów przyrodniczych i niewielki stopień degradacji 

środowiska zadecydowały, że gmina Bartniczka znalazła się w Granicach Górznieńsko - 

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu "Doliny Drwęcy" oraz 

w granicach Zielonych Płuc Polski.  

Gmina Bartniczka w całości leży w dorzeczu Drwęcy, przy czym sama Drwęca stanowi 

północny fragment jej granicy. Przez teren gminy przepływają rzeki Brynica, Pissa i Samionka. 

Największym zbiornikiem wodnym gminy jest jezioro Samińskie, którego obszar sięga około 

50,0 ha oraz jezioro Gutowo o obszarze ponad 4,00 ha. 

 

Gmina Bartniczka zajmuje obszar 8.335 ha w tym: 

- użytki rolne 6401 ha   

w tym: - grunty orne 5134 ha 

  - sady 43 ha 

  - łąki 747 ha 

  - pastwiska 257 ha 

  - grunty zabudowane 151 ha 



  - pod stawami 22 ha 

  - pod rowami 47 ha 

- grunty leśne 1399 ha   

w tym: - lasy 1338 ha 

  - grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha 

- tereny komunikacyjne 238 ha   

w tym: - drogi 190 ha 

  - tereny kolejowe 35 ha 

  - tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 2 ha 

  - tereny przemysłowe 6 ha 

  - tereny mieszkaniowe 5 ha 

- grunty po wodami 76 ha   

w tym: - wody stojące 66 ha 

  - wody płynące 10 ha 

- nieużytki 218 ha   

- tereny różne 3 ha   

 

Obszar gminy zamieszkały jest przez 4.742 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 13 sołectw 

/15 wsi/. 

SOŁECTWA 

Nazwa miejscowości 

(sołectwa) 
Imię i nazwisko sołtysa 

Bartniczka Lichocki Kazimierz 

Radoszki Henryk Domżalski 

Samin Małgorzata Bloch 

Gutowo Jolanta Seroczyńska 

Grążawy Jan Zgliński 



Łaszewo Janina Zielińska 

Świerczynki Zbigniew Kucharski 

Koziary Roman Filipski 

Stare Świerczyny Marzena Sikorska 

Nowe Świerczyny Stanisław Kotewicz 

Jastrzębie Łucja Gołębiewska 

Komorowo Katarzyna Knieć 

Igliczyzna Leszek Walczak 

W gminie ogółem: 13 

 

DEMOGRAFIA 

   Liczba stałych i czasowych  mieszkańców gminy Bartniczka, według stanu na dzień 31 

grudnia 2018 r., na podstawie prowadzonego przez gminę  rejestru mieszkańców, kształtowała 

się  następująco : 

                                                    Wykaz ludności                                      

Miejscowość Liczba osób zameldowanych 

na pobyt stały i czasowy 

   Pobyt stały Pobyt czasowy 

Bartniczka            744             730              14 

Gołkówko                 96               96  

Grążawy            514             512                2 

Gutowo            343             339                4 

Igliczyzna            112             112  

Jastrzębie            522             515                7 

Komorowo            376             371                5 

Koziary              68               68  

Łaszewo            353             344                9 

Nowe Świerczyny            314             314  

Radoszki            701             698                3 

Samin            135             131                4 

Sokołowo              48               48  

Stare Świerczyny            250             247                3 



Świerczynki            124             122                2 

Zdroje             99               99  

RAZEM         4799           4746              53 

  

                            Dynamika zmian ludności na przestrzeni lat 

    2015     2016      2017        2018 

Gmina Bartniczka     4847      4848        4852          4799 

 

                                    Urodzenia w gminie Bartniczka 

Rok     Chłopcy  Dziewczynki    Razem 

2015         27         24         51 

2016         34         30         64 

2017         32         30         62 

2018         35         27         62 

 

                                       Zgony w gminie Bartniczka 

      Rok    Mężczyźni     Kobiety   Razem 

    2015          24         17      41 

    2016          21          15      36 

    2017         16          22      38 

    2018         32         22      54 

         

                                             Przyrost naturalny 

 2015 2016 2017 2018 

Urodzenia 51 64 62 62 

Zgony 41 36 38 54 

 

                                     Seniorzy (stan na 31 grudnia 2018 r.)             

                                           kobiety mężczyźni   Razem 

60+ 471 327 798 

        



 

CZĘŚĆ I. WÓJT, URZĄD GMINY I SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE  

Urząd jest aparatem pomocniczym do wykonywania zadań organów Gminy. 

1. Urząd Gminy jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu 

gminy i działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe.   

2. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy. 

3. W przypadku nieobecności Wójta obowiązki Wójta wykonuje na Sekretarza Gminy. 

4. Wójt czuwa nad prawidłową organizacją realizacji uchwał oraz aktów prawnych naczelnych 

i centralnych organów władzy administracji państwowej. 

5. Wójt sprawuje nadzór nad Urzędem Gminy oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi. 

6. Sekretarz Gminy organizuje pracę i zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu w zakresie 

powierzonym przez Wójta. 

7. Skarbnik Gminy jest głównym  księgowym budżetu gminy, który w zakresie ustalonym 

przez Wójta zapewnia prawidłową realizację zadań związanych z gospodarką finansową 

gminy. 

 

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Wydział organizacyjno – prawny. 

b) Sekretarz Gminy, 

c) Sekretariat, obrona cywilna, sprawy wojskowe, obronne i zarządzania kryzysowego, 

ochrony informacji niejawnych, stypendia uczniowskie, 

d) Obsługa Rady Gminy, sprawy kadrowe i organizacyjne, archiwum zakładowe, 

e) Radca Prawny, 

f) Informatyk, administrator systemów informatycznych; 

 

2) Wydział finansowy. 

a) Skarbnik Gminy 

b) Księgowość budżetowa, 

 Płeć            Przedział wiekowy 

0-14 15-59 15-64 

kobiety 431 1427  

mężczyźni 503  1695 



c) Podatki i opłaty lokalne, działalność gospodarcza, podatek od środków 

transportowych, 

d) Windykacja podatkowa, 

e) Kasa Urzędu; 

 

3)  Wydział infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa. 

a)  Kierownik Wydziału 

b)  zagospodarowanie przestrzennego, ochrona środowiska, 

c)  Zaopatrzenie wsi w wodę, gospodarka ściekowa, rolnictwo, BHP i p-poż, 

d)  Drogi, melioracja i ochrona przeciwpożarowa, 

e)  Gospodarki gruntami, leśnictwo i  gospodarki mieszkaniowej, 

f) Zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków pomocowych oraz współpraca z 

organizacjami pozarządowymi, 

g) Utrzymania czystości i porządku w gminie, ochrona zdrowia; 

 

4)  Wydział oświaty kultury i sportu. 

a) Kierownik wydziału; 

b) Księgowość wydziału; 

c) Specjalista ds płac w oświacie; 

d) Animator sportu „Orlik”. 

 

5)  Urząd Stanu Cywilnego. 

a) Kierownik USC, ewidencja ludności, dowody osobiste. 

b) Zastępca kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste. 

 

6)  Stanowisko do spraw świadczeń  rodzinnych; 

7)  Stanowisko do spraw świadczeń  wychowawczych; 

8) Stanowisko do spraw świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków 

mieszkaniowych i dodatków energetycznych 

9)  Pracownicy obsługi; 

10) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

2.  Wydziały i komórki organizacyjne prowadzą sprawy związane z  realizacją zadań i 

kompetencji Wójta. 



 

3.  Do wspólnych zadań wydziałów, samodzielnych  stanowisk i innych jednostek 

organizacyjnych należą w szczególności: 

1) posiadanie znajomości przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu 

postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych; 

2) ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach. 

Znajomość orzecznictwa; 

3) umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz administracją rządową 

i samorządową; 

4) przygotowywanie przetargów w zakresie realizowanych zadań; 

5) opracowywanie projektów uchwał aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy 

oraz organizowanie ich wykonania; 

6) opracowywanie prognoz, analiz, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych 

spraw; 

7) współdziałanie w zakresie wykonywania zadań z innymi komórkami Urzędu oraz 

innymi jednostkami i instytucjami; 

8) rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków 

interesantów wg właściwości; 

9) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania 

administracyjnego; 

10) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań; 

11) współdziałanie z inspektorem Obrony Cywilnej w sprawie obrony cywilnej; 

12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad należytym funkcjonowaniem gminnych 

jednostek organizacyjnych zgodnie z zakresem działania . 

4. Wielkość zatrudnienia Urzędu Gminy wynosi wg stanu na dzień 31,12,2018 r. 30,6 etatu. 

5. Koszty działalności – wydatki poniesione na realizację zadań Urzędu Gminy w 2018 r. 

wyniosły: 13.102.594,35 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi: 

2.129.154,73 zł. 

6. Wykorzystywany majątek – wartość brutto - wraz z podstawa prawną jego wykorzystywania 

na dzień 31.12.2018 r. : 

- Środki trwałe –-35.033.248,02 zł. 

- Pozostałe środki trwałe -1.028.321,83 zł - własność Gminy 

- Wartości niematerialne i prawne – 140.110,34 zł. 

 



Do jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej gminy należą: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce; 

2. Przedszkole Publiczne w Łaszewie; 

3. Szkoła Podstawowa w Radoszkach; 

4. Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach z siedzibą w Jastrzębiu; 

 

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARTNICZCE  

1. Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników: 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce – Urszula Krzykalska 

2. Zakres wykonywanych zadań: 

1) Świadczenie pomocy społecznej przez Ośrodek obejmuje w szczególności: 

- udzielanie pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom oraz 

umożliwienie ich bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka; 

-  udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

2) Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej, a w szczególności jego zadaniem jest: 

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzenia psychicznymi, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną, 

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, 

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę  poziomu życia osób,  rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

3) Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze 

obowiązkowym: 

- przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej; 



- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego; 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia; 

- przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowanego; 

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem; 

- praca socjalna; 

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

-  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

-  dożywianie dzieci; 

-  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

-  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu; 

-  pomoc osobom mającym  trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 



-  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w 

wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. 

4) Ośrodek realizuje zadania gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze 

fakultatywnym: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłku, 

pożyczek oraz pomocy w naturze; 

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i kierowanie do nich osób 

wymagających opieki; 

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania informacji o 

usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach. 

5) Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych: 

- przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące przyznawania dodatków mieszkaniowych; 

- wydaje decyzje w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych; 

- prowadzi ewidencję księgowo – merytoryczną; 

- sporządza sprawozdania i rozliczenia wydatków w zakresie realizacji ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych. 

6) Ośrodek realizuje zadania gminy z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą o 

świadczeniach rodzinnych: 

- przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące przyznania świadczeń rodzinnych; 

- prowadzi ewidencję księgowo – merytoryczną świadczeń rodzinnych; 

- wydaje decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

- rejestruje, ewidencjonuje i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób 

uprawnionych ustawą o świadczeniach rodzinnych; 

- opracowuje plan potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych; 

- opracowuje i przedkłada sprawozdania z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach 

rodzinnych. 

7) Ośrodek realizuje zadania gminy z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów: 

- przyjmuje i weryfikuje wnioski dotyczące przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;  

- prowadzi ewidencję księgowo – merytoryczną świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 



- wydaje decyzje z zakresu ustawy  świadczeń alimentacyjnych; 

- przeprowadza wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych; 

- prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych; 

- opracowuje plan potrzeb finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów; 

- opracowuje i przedkłada sprawozdania z realizacji zadań określonych ustawą o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. 

8) Ośrodek realizuje zadania gminy w sprawie ustalania uprawnień i wypłacania dodatku 

energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

9) Ośrodek realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, w następującym zakresie: 

- opracowania i realizacji 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

- tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

- tworzenia oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych przez: 

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

- finansowania: kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez 

asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 

2, ww. ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

- sporządzania sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ww. ustawy; 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zamieszkałego na terenie 

gminy; 

- przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 

ww. ustawy; 



- prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych 

sprawach decyzji; 

- przeprowadzania wywiadów środowiskowych w rodzinach przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

- przydzielania rodzinie asystentów rodziny. 

10) Ośrodek wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę wynikające z programów rządowych z zakresu wspierania rodziny. 

3. Wielkość zatrudnienia – stan zatrudnienia w dniu 31.12. 2018 roku wyniósł 17,85 etatu (w 

tym 1 osoba w wymiarze 1 etatu przebywająca na urlopie wychowawczym). 

4. Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

pracowników 

W 2018 roku na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce 

wydatkowano 7.440.078,13 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 

876.349,47 zł. 

5. Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania 

- środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 139.401,12 zł – własność Gmina 

Bartniczka; 

- pozostałe środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 190.739,79 zł – własność 

Gmina Bartniczka, 

- wartości niematerialne i prawne: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 5.534,38 zł – własność 

Gmina Bartniczka, 

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 2021 m² zabudowana kompleksem trzech budynków 

(22 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 440,90 m²) w miejscowości Grążawy 

wykorzystywana na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu - użytkowanie na podstawie 

umowy użyczenia z dnia 29 maja 2018 roku zawartej z Gminą Bartniczka;  

- terminal mobilny –  użytkowanie na podstawie umowy użyczenia nt 19/04/EMP/2013 z dnia 

23 grudnia 2013 roku zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

- zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz UPS – użytkowanie na 

podstawie umowy użyczenia nr 289/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15 września 2015 roku zawartej 

z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Karta Dużej Rodziny; 

2. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „BAJKA” W ŁASZEWIE 

 

W 2018r. funkcjonowało 1 przedszkole publiczne. 

1)   Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników: 



Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łaszewie – Iwona Cackowska 

2)   Zakres wykonywanych zadań: 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy  prawo oświatowe oraz ustawy        

o systemie oświaty, a w szczególności: 

1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie- uczenia się  w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa; 

1) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz 

fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach 

godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka; 

2) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej                        

w oparciu o program wychowania przedszkolnego;   

3) zapewnia rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

1) zapewnia zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone 

  w odrębnych przepisach; 

4) zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności 

  potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci; 

5) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy 

poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka; 

6) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu 

do nauki w szkole; 

8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej poprzez: 

a) indywidualną opiekę  pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka rodziców  

tego potrzebujących, 

b) udzielanie dzieciom  pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania 

przedszkolnego, 

c) udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i 

środowiskowych, 

d) objęcie dzieci  specjalistyczną pomocą np. logopedyczną,   terapeutyczną, 

e) współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami 

działającymi na rzecz dzieci, 

f) prowadzenie obserwacji  pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną 



gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych; 

9) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach; 

10) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki; w 

sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu 

na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom; 

11) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez: 

a)  wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

a) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu wychowanków z powodu ich 

przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

b) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych 

wyznań, 

c) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, 

d) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie 

naruszających dobra innych osób. 

2. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje 

określone zadania: 

1) organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, 

społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka; 

1) wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne 

potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 

bezpieczeństwa; 

3) umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu 

dziecko orientuje się co jest dobre,  a co złe; 

4) kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w 

nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

5) wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

6) rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach   

z innymi dziećmi i dorosłymi; 



7) stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

8) zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń 

oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy 

lub przyspieszony; 

9) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

10) wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

11) kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne; 

12) zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, 

które są ważne w edukacji szkolnej; 

13) wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;   

14) rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania  

o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym; 

15) wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć 

własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

16)  buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 

zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym 

wrażliwość estetyczną; 

17) umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do 

środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

18)  tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy; 

19) współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości; 

20) tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;   



21) umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 

w przedszkolu, inne dorosłe osoby;   

22) rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach  

z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze; 

23)  za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się  

w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa  

i harmonijnego rozwoju;   

24) rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu 

umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;    

25) kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do 

racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego 

znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach  

i w dalszej edukacji; 

26) wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem 

obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur. 

3.  Wielkość zatrudnienia – stan zatrudnienia w dniu 31.12. 2018 roku wyniósł 13,16 etatu. 

4. Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia  

pracowników: 

W 2018 roku na działalność bieżącą Przedszkola Publicznego w Łaszewie wydatkowano 

873.177,17 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 618.618,85 zł. 

5.  Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania: 

- środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 1.072.042,41 zł – trwały zarząd – 

własność Gmina Bartniczka; 

- pozostałe środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 52.028,47 zł – własność 

Przedszkole Publiczne w Łaszewie, 

Do przedszkola uczęszczało : 

 w I półroczu 2018 r. - 90 dzieci w tym 43 dziewczynki i 47 chłopców. 

Roczniki: 

2015 – 7  w tym 4 dziewczynki 3 chłopców 

2104 -18 w tym 5 dziewczynek i 13 chłopców 

2013 – 23 w tym 13 dziewczynek i 10 chłopców 

2012 – 25 w tym 14  dziewczynek i 11 chłopców 

2011 i wcześniej – 17 w tym 7  dziewczynek i 10 chłopców 

II półrocze 2018 r. 



2016 – 1 chłopiec 

2015 – 20  w tym 11 dziewczynki 9 chłopców 

2104 - 21w tym 8 dziewczynek i 13 chłopców 

2013 – 26 w tym 15 dziewczynek i 11 chłopców 

2012 – 23 w tym 14  dziewczynek i 9 chłopców 

2011 i wcześniej – 2 w tym 1 dziewczynka i 1chłopiec 

 

3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W RADOSZKACH . 

Szkoła  jest szkołą publiczną dla, której organem prowadzącym jest Gmina Bartniczka. 

1) Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników: 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach – Hanna Szymańska 

2) Zakres wykonywanych zadań: 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz przepisach wydanych na jej postawie oraz uwzgledniające program 

wychowawczo- profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

środowiska, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, 

2) ocenie podlega wiedza, umiejętności, sprawności, osiągnięcia i zachowanie uczniów; 

szczegółowe zasady oceny określa wewnątrzszkolny system oceniania (WSO): 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w 

ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

5) umożliwia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości indywidualnej, narodowej; 

2. Szkoła, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje naukę religii 

(etyki) na życzenie rodziców w ramach zajęć organizowanych w szkole na warunkach 

określonych w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

3. W pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoła zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji 

regionalnej. 

4. Szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły 

poprzez prowadzenie nauczania w systemie zindywidualizowanym i indywidualnym. 

6. O objęciu systemu nauczania, o którym mowa w punkcie 5 decyduje szkoła w oparciu o 

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz za zgoda rodziców (opiekunów) 



ucznia. 

7. Szkoła organizuje, w miarę posiadanych środków finansowych, indywidualne programy 

nauczania  oraz ukończenia szkoły w trybie indywidualnym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Kształcenie i wychowanie w systemie indywidualnym i zindywidualizowanym oraz przy 

zmianie kształcenia na specjalne, odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. W szkole mogą się uczyć uczniowie, którym zmieniono system kształcenia na specjalny. 

10. W szkole organizuje się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne lub 

zespołowe dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami. Indywidualny program zajęć 

opracowuje nauczyciel. 

11. Szkoła daje możliwości wydłużenia okresu nauki uczniom niepełnosprawnym na każdym 

etapie edukacyjnym, co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych. Wydłużenie okresu nauki może nastąpić na wniosek lub za zgodą rodziców 

(opiekunów prawnych). 

12. Zasady wydłużenia okresu nauki: 

1) stan zdrowia ucznia; 

2) potrzeby edukacyjne ucznia wynikające z ograniczonych możliwości percepcyjnych lub 

nieharmonijnego tempa rozwoju; 

3) potrzeby wyrównania skutków niepowodzeń szkolnych. 

13. Na zajęcia nauczania indywidualnego realizuje się program dostosowany do możliwości 

potrzeb dziecka. 

14. Szkoła umożliwia, w miarę posiadanych środków i możliwości realizację zainteresowań 

uczniów poprzez tworzenie: kół przedmiotowych, kół. zainteresowań, udział w pracach 

organizacji szkoły. 

15. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym. 

16. Szkoła zapewnia sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem 

obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz zasad ochrony i promocji 

zdrowia. 

W przypadku losowym, kiedy nauczyciel prowadzący zajęcia musi wyjść z klasy opiekę 

przejmuje powiadomiony przez niego nauczyciel z klasy obok, który powiadamia dyrektora. 

17. Podczas zajęć poza teren szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, 



dyrektor szkoły wyznacza opiekuna bądź opiekunów odpowiadających za bezpieczeństwo 

powierzonych im dzieci. 

18. Liczbę opiekunów, o których mowa w punkcie 17 określają odrębne przepisy. 

19. Na terenie obiektu szkolnego pełnione są dyżury nauczycielskie. Sposób i zasady 

organizacyjno– porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa „Regulamin 

dyżurów nauczycielskich” uchwalonych przez radę pedagogiczną. 

20. Rodzice (opiekunowie) dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia, zobowiązani są do ich 

przyprowadzania za zajęcia szkolne i odbieranie po zakończeniu zajęć w szkole. Do odbierania 

dziecka przez osoby trzecie wymagane jest pisemne upoważnienie. Dzieci dojeżdżające, które 

nie ukończyły7 roku życia odbierane są przez rodziców na przystanku autobusu szkolnego od 

opiekuna dowozu. W przypadku nie odebrania, dziecko wraca autobusem do szkoły gdzie 

oczekuje na rodzica. Osobom pod wpływem alkoholu nie wydaje się dziecka. 

21. Zobowiązania pisemne, o których mowa w poprzednim punkcie, rodzice (opiekunowie) 

składają w pierwszym miesiącu roku szkolnego do wychowawcy oddziału, do którego 

uczęszcza ich dziecko. 

22. Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku 

otoczeni będą indywidualną opieką nauczycieli. 

23. W szkole działa zespół planujący i koordynujący zasady udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

24. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie Urzędu Gminy Bartniczka. 

1) pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny; 

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a) stypendium szkole; 

b) zasiłek szkolny. 

25. Z wnioskiem o udzielenie pomocy materialnej zwrócić się mogą bezpośrednio do dyrektora 

szkół: uczeń, jego rodzice oraz wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza. 

26. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

27. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi 

swój oddział przez rok nauczania od kl. I do kl. III i od kl. IV do kl. VIII włącznie. 

28. Rodzice i uczniowie maja prawo wnioskować do dyrektora szkoły o powołanie na 

stanowisko wychowawcy wskazanego przez siebie nauczyciela bądź zmianę nauczyciela, 

któremu dyrektor powierzył bądź powierzy zadania wychowawcy. 



29. W wypadku nie uwzględnienia powyższego wniosku, dyrektor szkoły winien w terminie 14 

dni od daty złożenia wniosku przekazać wnioskodawcy pisemną odpowiedź z uzasadnieniem 

swojej decyzji. 

30. Szkoła posiada program wychowawczo- profilaktyczny uchwalony przez radę 

pedagogiczną po zaciągnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

31. Uczniom mieszkającym w obwodzie Szkoły Podstawowej w Radoszkach, Gmina 

Bartniczka zapewnia dowożenie autobusem szkolny. 

1) dowożenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Dowozu Uczniów w Gminie Bartniczka 

oraz z REGULAMINEM DOWOŻENIA w Szkole Podstawowej w Radoszkach, 

akceptowanym i podpisywanym przez dzieci dowożone i ich rodziców; 

2) autobus szkolny kursuje zgodnie z rozkładem jazdy; 

3) autobus szkolny zatrzymuje się na przystankach odpowiednio oznakowanych, 

przeznaczonych do zatrzymywania się autobusu szkolnego; 

4) podczas dojazdów uczniowie znajdują się pod opieką opiekuna dowozu, który jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania  do lub wysiadania z 

autobusu szkolnego oraz w trakcie przejazdu ( zgodnie z „Procedurami postanowienia 

opiekuna dowozu”); 

5) dzieci oczekujące w szkole na rozwóz znajdują się pod opieką nauczyciela dyżurującego 

lub nauczyciela świetlicy szkolnej; 

6) za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu w swojej miejscowości, 

oczekujących na przystanku oraz powracających do domu po przywiezieniu do swojej 

miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

32. W każdym roku szkolnym opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. 

1) Doradztwo zawodowe w klasach I-VIII prowadzone jest na obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

2) W klasach VII, VII, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego realizowane sa treści 

programowe określone w Rozporządzeniu MEN dotyczącym doradztwa zawodowego. 

3) Wielkość zatrudnienia – stan zatrudnienia w dniu 31.12.2018 roku wyniósł 23,89 etatu. 

4) Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

pracowników 

W 2018 roku na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w Radoszkach wydatkowano 

1.696.859,29 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.265.428,38 zł. 

5) Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania 



- środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 2.596.724,59 zł – trwały zarząd – 

własność Gmina Bartniczka; 

- pozostałe środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 296.446,06 zł – własność 

Szkoła Podstawowa w Radoszkach. 

We wrześniu 2018r. naukę w szkole rozpoczęło 203  uczniów i uczennic. 

Do szkoły uczęszcza 5 uczniów z orzeczeniami w związku z następującymi 

niepełnosprawnościami: 

- 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

- 1 uczeń z zespołem Aspergera; 

- 1 uczennica niedowidząca; 

- 1 uczeń niedosłyszący. 

Wymienieni uczniowie i uczennice uczęszczają do oddziałów ogólnodostępnych oraz 3 z nich 

dojeżdża do szkoły autobusem szkolnym. 

W szkole odbywa się obowiązkowo nauka języka angielskiego dla wszystkich 203 uczniów 

szkoły i 18 uczniów z oddziału przedszkolnego, a dodatkowo 51 uczniów z klas VII, VIII uczy 

się języka niemieckiego. 

Do jednej klasy uczęszcza średnio 25 uczniów. 

Najwięcej w szkole liczy klasa 27 uczniów. 

Najmniej liczą klasy 19 uczniów. 

W szkole zatrudniono 24 nauczycieli. W przeliczeniu na pełne etaty 16,81 oraz 1 nauczyciel 

dopełnia etat z innej szkoły. 

Nauczycieli stażystów - 2 

Nauczycieli kontraktowych  - 6 

Nauczycieli mianowanych   -  8 

Nauczycieli dyplomowanych   -  9 

W ciągu roku szkolnego zwolniono jednego nauczyciela mianowanego pracującego na pełen 

etat, a zatrudniono jednego nauczyciela kontraktowego na 0,39 etatu. 

Na jednego nauczyciela przypada średnio  9 uczniów. 

W 2018r. nie było absolwentów w szkole podstawowej. 

Nie otrzymało promocji 3 uczniów, w tym: 

-z 1 przedmiotu  1 uczeń 

- z 2 przedmiotów 1 uczeń 

- z 3 przedmiotów 1 uczeń 



Wójt Gminy przyznał 1 stypendium uczennicy Szkoły Podstawowej w Radoszkach za wyniki 

w nauce. 

Do szkoły dojeżdżało 158  uczniów organizowanym przez gminę dowozem autobusami 

szkolnymi. 

Przy szkole działa oddział przedszkolny do którego uczęszczają dzieci pięcio-  i sześcioletnie. 

Od września 2018r do oddziału uczęszcza 8 – sześciolatków, 8 – pięciolatków, oraz 2 

odroczonych siedmiolatków.  

Siedmiolatki to uczniowie z orzeczeniami jeden o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

lekkim, drugi z niepełnosprawnościami sprzężonymi dla którego zatrudniono nauczyciela 

wspomagającego na 20 godz.  

13 przedszkolaków korzysta z dowozu autobusem szkolnym. 

W szkole zatrudnione są następujące osoby z administracji i obsługi w pełnym wymiarze 

godzin: 

- 2 sprzątaczki; 

- 1 opiekunka dowozu; 

- 1 konserwator; 

- 1 sekretarka (oraz 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). 

 

4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWYCH 

ŚWIERCZYNACH 

1. Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników: 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach – Marzena Łupińska 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach – Iwona Grzybowska 

2. Zakres wykonywanych zadań: 

1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.  

2. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do 

wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia 

bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne 

możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.  

3. 1.Szkoła realizuje cele i zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:  

1. dostosowanie czasu nauki do potrzeb i możliwości uczniów,  

2. wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,  



3. budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń,  

4. wyrabianie nawyków związanych z ochroną zdrowia i higieną osobistą,  

5. przestrzeganie zasad zawartych w regulaminach i procedurach dotyczących 

bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole i podczas zorganizowanych wyjść.  

6. zapewnienie odpowiednich pomieszczeń do nauki i pracy dla określonej liczby uczniów  

7. utrzymanie budynków, pomieszczeń oraz terenu szkolnego w stanie zapewniającym 

bezpieczne warunki pracy i nauki; 

8. utrzymanie sprzętu i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania i 

zasady ergonomii  

9. przestrzeganie zasad higieny pracy ucznia i nauczyciela,  

10. udział w różnych akcjach, konkursach promujących zdrowy styl życia i świadomość 

ekologiczną, 

11. realizację programu prozdrowotnego,  

12. opiekę pielęgniarską  

13. organizowanie uczniom form spędzania czasu wolnego: wycieczki, biwaki, zawody 

sportowe, konkursy  

14. spotkania z pielęgniarką, psychologiem, przedstawicielem policji, pedagogiem; 

15. prowadzenie monitoring, w  tym przeprowadzenie ankiet i wywiadów w celu 

rozpoznania zagrożeń istniejących w środowisku dziecka przez wychowawców klas,  

pedagoga  i dyrektora szkoły; 

16. tworzenie i przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem psychicznym, 

fizycznym , cyfrowym  

17. posiadanie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego 

18. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi 

przepisami,  

19. pełnienie dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według opracowanego 

harmonogramu,  

20. zapewnienie natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki uczniowi, który uległ 

wypadkowi,  

21. w przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 

18
0
 C oraz w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń zagrażających zdrowiu 

uczniów, możliwość zawieszenia zajęć szkolnych na czas oznaczony przez dyrektora 

szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę,  



22. organizowanie zajęć poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami (karta 

wycieczki i zeszyt wyjść),  

23. kontrolę osób postronnych wchodzących do szkoły. 

3.Wielkość zatrudnienia – stan zatrudnienia w dniu 31.12. 2018 roku wyniósł 34,32 etatu. 

4.Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

pracowników 

W 2018 roku na działalność bieżącą Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach 

wydatkowano 2.610.038,90 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 

1.953.113,03 zł. 

5.Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania 

- środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 2.157.372,21 zł – trwały zarząd – 

własność Gmina Bartniczka; 

- pozostałe środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 416.584,37 zł – własność 

Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach, 

- zbiory biblioteczne: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 128.799,90 zł – własność Szkoła 

Podstawowa w Nowych Świerczynach. 

We wrześniu 2018 r. naukę w Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach              w 

klasach 0 – VIII rozpoczęło 199 uczniów, w tym 94 dziewczęta i 105 chłopców oraz 38 

uczniów w oddziałach gimnazjalnych, w tym 14 dziewcząt i 24 chłopców. 

W Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach odbywała się nauka języka angielskiego – 

237 uczniów i uczennic, a od klasy VII i w oddziałach gimnazjalnych również nauka języka 

niemieckiego – 89 uczniów i uczennic. 

Do jednej klasy uczęszczały średnio 22 osoby. Najwięcej w Szkole Podstawowej w Nowych 

Świerczynach było uczniów w klasie V – 29, a najmniej w oddziale przedszkolnym – 14 oraz  

w klasie III – 15 uczniów i uczennic. 

W Szkole Podstawowej w Nowych Świerczynach zatrudniano 26 nauczycieli, w tym 20 było  

zatrudnionych na cały etat, w przeliczeniu na pełne etaty: 22,54. 

Nauczyciele SP w Nowych Świerczynach według stopni awansu awansowego: 

stażyści: 1 

kontraktowych: 3 

mianowanych: 9 

dyplomowanych: 14 

W ciągu 2018 roku zatrudniono 8 nauczycieli – 4,66 w przeliczeniu na pełne etaty. Zwolniono 

6 nauczycieli – 3,56 w przeliczeniu na pełne etaty. 



Na jedną nauczycielkę/nauczyciela przypada 8,77 uczniów. 

W 2018 r. Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach ukończyło 48 uczniów oddziałów 

gimnazjalnych.  

W klasyfikacji rocznej: 

 Klasyfikowano 87 uczniów klas 2-3 gimnazjum, nie klasyfikowano 0 uczniów, 

promowano 86 uczniów, nie promowano 1 ucznia. 

 Klasyfikowano 165 uczniów klas 1-7, nie klasyfikowano 1 ucznia, promowano 163, nie 

promowano 2 uczniów. 

Uczniowie nie promowani z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu: 0 

Uczniowie nie promowani z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów: 0 

Uczniowie nie promowani z powodu oceny niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów:3. 

Wójt Gminy w 2018 r. przyznał następujące stypendia:  

 za wyniki w nauce z kl. 4-8: 4 osoby w łącznej kwocie 340zł oraz z oddziałów 

gimnazjalnych: 5 osób w łącznej kwocie 650zł 

 za osiągnięcia sportowe: 2 uczniów w kwocie 7 000 zł (płatne co miesiąc przez 10 

miesięcy) 

156 uczniów i uczennic, stanowiących 66 % wszystkich uczniów dojeżdżało do szkoły. 

 

Ponadto zadania własne gminy w zakresie edukacji kultury realizuje Gminna Biblioteka 

Publiczna w Bartniczce jako odrębna osoba prawna posiadająca dwie filie: 

  - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu; 

  - Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszkach; 

1) Imiona i nazwiska kierowników i zastępców kierowników: 

2) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce Ewa Myćka 

3) Zakres wykonywanych zadań: 

a) Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, 

kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Bartniczka oraz uczestniczy 

w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury. 

b) przedmiotem działania Biblioteki jest: 

- zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, 

- wspomaganie systemu edukacji narodowej, 

- pomnażanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy Bartniczka, 



- współpraca z innymi bibliotekami w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych oraz 

z instytucjami kultury w zakresie promocji Gminy, 

c) do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

- zakup, gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

- udostępnienie zbiorów czytelnikom, poprzez ich wypożyczanie oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych, 

- prowadzenie działalności informacyjnej oraz informacyjno - bibliograficznej oraz 

gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentujących dorobek gospodarczy, kulturalny, 

oświatowy i naukowy gminy, 

- popularyzacja książek, czytelnictwa i innych dziedzin kultury, 

- organizacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym, 

starszym i niepełnosprawnym, 

- współpraca z innymi bibliotekami w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami 

i porozumieniami, 

- udzielanie podległym filiom pomocy merytorycznej i organizacyjnej, koordynowanie 

działalności usługowej filii na terenie gminy, 

- archiwizowanie piśmiennictwa i dokumentów życia społecznego gminy, 

- doskonalenie metod i form pracy w bibliotece; 

d) Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska 

w ramach posiadanych środków finansowych. 

1. Wielkość zatrudnienia – stan zatrudnienia w dniu 31.12. 2018 roku wyniósł 2,1 etatu. 

2. Koszty działalności, w tym wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia 

pracowników 

W 2018 roku na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wydatkowano 

157.082,17 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 113.067,89 zł. 

3. Wykorzystywany majątek wraz z podstawą prawną jego wykorzystywania 

- środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 13.006,80 zł – własność GBP w 

Bartniczce; 

- pozostałe środki trwałe: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 61.824,77 zł – własność GBP w 

Bartniczce, 

- wartości niematerialne i prawne: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 22.782,04 zł – 

własność GBP w Barnticzce, 



- zbiory biblioteczne: wartość brutto na dzień 31.12.2018 – 263.888,15 zł – własność GBP w 

Bartniczce, 

- lokal użytkowy o łącznej powierzchni 74 m² - użytkowanie na podstawie umowy użyczenia z 

dnia 2 maja 2017 roku zawartej z Gminą Bartniczka;  

- lokal użytkowy o łącznej powierzchni 40,00 m² - użytkowanie na podstawie umowy 

użyczenia z dnia 12 grudnia 2018 r.; 

-  lokal użytkowy o łącznej powierzchni 80,00 m² - użytkowanie na podstawie umowy 

użyczenia z dnia 12 grudnia 2018 r. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce oraz jej 2 filie: 

w Radoszkach i Jastrzębiu. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 32888 woluminów, zaś na koniec roku 31910 

woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 692,82 na 

dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 675,06 na dzień 31 stycznia 2018 r.. 

Na koniec 2018 r. zarejestrowano 828 czytelniczek i czytelników. W ciągu roku z usług 

poszczególnych bibliotek skorzystało 5444 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali 

łącznie z 8096 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 636 

woluminów. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 9 komputerów, w tym 5 komputerów z dostępem 

do szerokopasmowego Internetu. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w 2018 

roku zrealizowała następujące prace kulturalno-oświatowe: 

- warsztaty dla dzieci ostrzegające przed zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego 

korzystania z Internetu. Celem spotkań była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i 

odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Dzieci oglądały bajki, które 

przestrzegały je przed zagrożeniami jakie może nieść korzystanie z Internetu (Klasa „0” 

Łaszewo – 3 spotkania, Klasa „0” Jastrzębie – 3 spotkania, Klasa”0” Radoszki – 3 spotkania); 

- spotkanie dla dzieci ze szkół Gminy Bartniczka - klas „0” w świetlicy wiejskiej w 

Radoszkach. Dzieci te brały udział w spotkaniach, które edukowały je w zakresie bezpiecznego 

i odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii. Byli to nasi bardzo aktywni 

czytelnicy. Nasi mali czytelnicy otrzymali nagrody w postaci książek i dyplomów. Były też 

liczne atrakcje: artyści z Teatru Lalek „PINOKIO” zaprezentowali  przedstawienie pt.: 

„Zaczarowany las”.  Ponadto dzieci bawiły się przy muzyce oraz brały udział w grach i 

zabawach. Przygotowano także słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy 

(5.06.2018 r.); 



- wystawa na X Jubileuszowe Święto Miodu w Bartniczce w nowo powstałej świetlicy 

wiejskiej w Bartniczce (16 - 17.06.2018 r.); 

- warsztaty komiksowe dla dzieci klas 1- 3 ze Szkoły Podstawowej w Radoszkach; warsztaty 

poprowadził Zbigniew Masternak – pisarz, dziennikarz, scenarzysta filmowy, autor komiksów 

(28.11.2018 r.); 

- warsztaty pisania scenariuszy filmowych dla dzieci klas 4 – 5 ze Szkoły Podstawowej w 

Radoszkach; warsztaty poprowadził Zbigniew Masternak (28.11.2018 r.);  

- zorganizowano wystawy: 

1) styczeń: „Czytać – czy warto?”, „Złote myśli” – wystawy przedstawiające korzyści 

wynikające z czytania książek; 

2) luty: „2018: Rok Praw Kobiet” – Sejm zdecydował o ustanowieniu 2018 Rokiem Praw 

Kobiet. Ma to związek z przypadającą 100 rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych; 

3) kwiecień: „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”: „Twórczość Hansa Christiana 

Andersena”; „Twórczość Wandy Chotomskiej”; „Antoine de Saint-Exupery” – święto 

obchodzone co roku 2 kwietnia w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana 

Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie 

czytania przez najmłodszych; 

4) maj: „8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” – przygotowano z tej okazji wystawę 

prezentującą historię bibliotek oraz ich rolę w budowaniu dziedzictwa kulturowego; 

5) lipiec: 19 lipca Dzień Czerwonego Kapturka; 

6) wrzesień: „Efektywna nauka – aktywne powtórki, mapy myśli, notowanie graficzne, 

mnemotechniki, pamięć”; 

„Największe biblioteki w Polsce i na świecie”; 

7) październik: 2018 rok – rokiem jubileuszu 100–lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości; 

„14 Października Dzień Edukacji Narodowej”; 

8) grudzień: „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”; 

- pozostałe działania: 

1) współpraca ze szkołami – gromadzenie i wyszukiwanie materiałów potrzebnych do 

przygotowania uroczystości okolicznościowych, 

2) kontynuacja prac związanych z tworzeniem bazy katalogowej w programie MAK, 

3) REGIONALIA – gromadzenie i opracowanie materiałów tematycznie związanych z Gminą 

Bartniczka.   

Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 2417,49 zł. 



W gminie w 2018 roku funkcjonowały następujące świetlice wiejskie; 

- Świetlica w Igliczyźnie, 

- Świetlica w Komorowie, 

-Świetlica w Jastrzębiu, 

- Świetlica w Nowych Świerczynach, 

- Świetlica w Starych Świerczynach, 

- Świetlica w Łaszewie, 

- Świetlica w Grążawach, 

- Świetlica w Bartniczce, 

- Świetlica w Radoszkach, 

- Świetlica w Saminie. 

 

W 2018 r. Zorganizowano niżej wymienione wydarzenia artystyczne; 

-X Święto Miodu , 

-Biesiada Bartnicka, 

-koncert Roberta Moskwy,  

Święto Niepodległości, 

-Wigilijne Prezentacje Kulinarne,  

-Dzień Papieski . 

Odbyły się 2 festyny zorganizowane przez Stowarzyszenie  Społeczno-Kulturalne „Nasza Mała 

Ojczyzna Jastrzębie” oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Jastrzębie” (otrzymane 

dofinansowanie na łączną kwotę 5 000,00 zł). 

Łączny koszt przedsięwzięć kulturalnych w 2018 r. wyniósł :  120 753,49 zł. 

 

CZEŚĆ II: ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA 

 Do spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta należy: 

1) sprawowanie ogólnego kierownictwa bieżącymi sprawami Gminy; 

2) przedkładanie Radzie  Gminy projektów uchwał oraz  sprawozdań z wykonywania 

uchwał, a także odpowiedzi na   wnioski i interpelacje radnych; 

3) podejmowanie czynności  w sprawach nie cierpiących  zwłoki, związanych z 

bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego; 

4) sprawowanie funkcji kierownika Urzędu i zwierzchnika  służbowego w stosunku do 

pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

5)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 

6) reprezentowanie gminy na zewnątrz; 



7) wydawanie przepisów gminnych w granicach przewidzianych prawem; 

8) zatwierdzanie planów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli zewnętrznej 

prowadzonych przez Urząd; 

9) wydawanie zarządzeń pokontrolnych  i porewizyjnych; 

10) udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej; 

11) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków; 

12) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej; 

13) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wykonywania decyzji o których mowa 

w punkcie 12; 

14) powoływanie komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych; 

15) powoływanie pełnomocników do wykonywania określonych zadań; 

16) zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych 

upoważnień; 

17) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania; 

18) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców; 

19) podejmowanie decyzji w sprawach obronności i obrony cywilnej stosownie do 

odrębnych  przepisów; 

20) planowanie gospodarcze i współpraca z zagranicą; 

21) polityka kadrowa Urzędu; 

22) nadzór nad wykonywaniem obsługi prawnej organów gminy; 

23) przeciwdziałanie zagrożeniom klęsk żywiołowych oraz usuwanie skutków tych klęsk; 

24) kontakty z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi i 

organizacjami społecznymi; 

25) finansowanie i egzekucja administracyjna; 

26) edukacja, kultura, sport i turystyka; 

27) zdrowie i pomoc społeczna; 

28) organizowanie robót publicznych; 

29) zabezpieczenie porządku publicznego. 

 

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

1. Strategia rozwoju gminy. 

Rada Gminy Bartniczka przyjęła „Strategię Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016 – 

2020” uchwałą Nr XV/92/16 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia. Do głównych celów 

Strategii należą: 



1) w obszarze działania: SPOŁECZEŃSTWO . 

a) stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-zawodowego miejscowej ludności, 

realizowanej przez takie działania jak:  

 budowa, rozbudowa i wyposażenie świetlic wiejskich,  

 budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartniczka i jej wyposażenie, 

 budowa placu zabaw w Łaszewie dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną 

nawierzchnią, 

 budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych,  

 tworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa mieszkańców Gminy 

w życiu kulturalnym i sportowym (np. poprzez organizację kursów, wydarzeń 

artystycznych), 

 współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek oświaty w celu 

tworzenia i realizowania zadań z zakresu edukacji kulturalnej wszystkich grup 

wiekowych mieszkańców Gminy,  

 promocja jednostki w regionie,  

 organizacja cyklicznych wydarzeń o zasięgu regionalnym (np. Święto Miodu).  

b) poprawa obsługi mieszkańców w zakresie edukacji , ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

poprzez:  

 rozwój specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców,  

 zapewnienie wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych i starszych, 

 rozwój bazy oświaty i doskonalenie pracowników oświaty,  

 zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na 

budynki służące realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób starszych (SENIOR WIGOR), 

 zwiększenie współpracy Urzędu Gminy Bartniczka z mieszkańcami poprzez rozbudowę 

strony www jako narzędzia przekazu informacji i promocji Gminy Bartniczka. 

2) w obszarze działania: GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.  

a) poprawa warunków dla inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą na terenie 

Gminy, 

b) rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków rozwoju dla rolnictwa poprzez:  

 dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,  

 wspieranie lokalnych przedsiębiorców w szkoleniu młodych pracowników, 

 wspieranie powstawania grup kapitałowych w ramach rozwoju przetwórstwa rolno – 

spożywczego (wyroby regionalne) metodami ekologicznymi,  



 rozwój rolnictwa w kierunku produkcji i promocji produktu regionalnego,  

 wspieranie rozwoju agroturystyki,  

 utworzenie bazy informacji turystycznej. 

c) rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w celu zaspokojenia podstawowych 

potrzeb ludności, dzięki takim działaniom jak:  

 modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce, 

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej,  

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (oświetlenie, chodniki, itp.),  

 rozbudowa, modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych,  

 budowa infrastruktury pieszo – rowerowej,  

 modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych,  

  rozwój gospodarki odpadami,  

 zwiększenie zasięgu sieci internet i sieci telefonii komórkowej,  

 poprawa dostępu do nowoczesnych technologii,  

 modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bartniczce,  

 budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębiu lub 

Komorowie,  

 poprawa dostępu do nowoczesnych technologii.  

3) w obszarze działania: PRZYJAZNE ŚRODOWISKO. 

a) wykorzystanie potencjału przyrodniczego Gminy Bartniczka, poprzez realizację m.in. takich 

działań jak:  

 pielęgnacja zieleni i obszarów chronionych w celu zachowania ich wartości 

przyrodniczych,  

 zagospodarowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym do celów rekreacji: 

zagospodarowanie jezior, wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjną oraz sanitarną, 

 budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej przy wykorzystaniu 

lamp zasilanych energią słoneczną lub wiatrową,  

 zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne części działki 84/1 – obręb Bartniczka, 

b) inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawa sprawności energetycznej budynków, 

dzięki realizacji takich inwestycji jak:  

 inwestycje w odnawialne źródła energii (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, 



 poprawa parametrów energetycznych budynków poprzez prowadzenie kompleksowej 

termomodernizacji,  

 wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole Podstawowej w 

Radoszkach,  

 modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka poprzez docieplenie 

dachu, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych, 

 termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gutowie,  

 termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, 

Jastrzębie, Nowe Świerczyny i Samin,  

 system edukacji społeczeństwa i promocji efektywności energetycznej, odnawialnych 

źródeł energii i ekologicznego trybu życia. 

Realizując cele Strategii w 2018r. były podejmowane działania w obszarze społeczeństwo 

oraz gospodarka i infrastruktura techniczna w szczególności w niżej opisanym zakresie.  

Ukończono rozpoczętą w 2017r. budowę świetlicy wiejskiej w Bartniczce oraz dokonano 

zakupu jej wyposażenia, w szczególności w zakresie stołów, krzeseł oraz elementów zaplecza 

socjalno - kuchennego. Na realizację ww. przedsięwzięcia z budżetu gminy wydatkowano 

kwotę - 721 556,99zł.  

Zrealizowano także przedsięwzięcia w zakresie budowy placu zabaw "MALUCH" w 

miejscowości Łaszewo oraz czterech siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Gutowo, 

Łaszewo, Nowe Świerczyny i Radoszki. Koszt budowy placu zabaw wyniósł - 172 407,62zł, a 

czterech siłowni zewnętrznych 84 476,40 zł. Zarówno na budowę placu zabaw "MALUCH",  

jak i na budowę siłowni zewnętrznych zostały pozyskane środki finansowe z UE z PROW 2014 

- 2020 w łącznej kwocie 147 707,88zł, w tym na budowę placu zabaw „MALUCH” – 

94 487,88 zł, a na budowę czterech siłowni zewnętrznych 53 220,00 zł.  

Wykonano termomodernizacji budynku o funkcji garażowo-gospodarczej, położonego 

w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka. Inwestycja została zrealizowane przy udziale 

środków pochodzących z UE z  PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 69 998,13 zł. 

Całkowity koszt termomodernizacji ww. obiektu wyniósł - 146 297,21 zł.   

Ponadto realizując cele strategii w obszarze „społeczeństwo” udzielano organizacjom 

pożytku publicznego dotacji na realizację zadań publicznych. Dotacje zostały przyznane:   

1)  W celu osiągnięcia założeń Strategii, w zakresie rozwoju specjalistycznych usług 

Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Jastrzębie” z siedzibą w Komorowie 26/6, na 

zadanie pn. :„Festyn rekreacyjny „Dzień Komorowa” – w wysokości 2 500,00 zł,  



2) Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu  „Nasza Mała Ojczyzna Jastrzębie” z siedzibą w 

Jastrzębiu 7;  87-322 Jastrzębie, na zadanie pn.: „Spotkanie rodzin z sołectwa Jastrzębie „Nasza 

Mała Ojczyzna Jastrzębie” – w wysokości 2.500,00 zł. 

medycznych dla mieszkańców, Gmina realizowała w 2018r. "Program Profilaktyki Zdrowotnej 

- WZW B i C". Program finansowany był z dotacji Wojewódzkiego Funduszu w Toruniu w 

wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz ze środków własnych 

budżetu Gminy Bartniczka w wysokości do 50%. W celu wykonania programu zawarto umowę 

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie, przy ul. 3 

Maja 2. Wykonawca wykonał badania diagnostyczne krwi w kierunku HBsAg i badania 

diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV dla 30 mieszkańców Gminy 

Bartniczka. Badania odbyły się w Urzędzie Gminy Bartniczka. Całkowity koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 1 800,00 zł, w tym koszt dofinansowania z Funduszu - 900,00 zł.  

Na osiągnięcie celów strategii w zakresie z rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

technicznej wydatkowano z budżetu Gminy w 2018r. łącznie – 6 072 908,95 zł, w tym na 

modernizacji dróg, budowy i przebudowę chodników, modernizację infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowę oświetlenia ulicznego i gospodarkę odpadami.  

 W ramach infrastruktury drogowej wykonano modernizację dróg gminnych poprzez 

czterokrotne powierzchniowe utrwalenia za kwotę – 3 951 965,50 zł. Modernizacją w ww. 

systemie zostały objęte niżej wymienione drogi:  

Nazwa i nr drogi  Koszt w zł 

Droga gminna Nowe Świerczyny Igliczyzna 080602C i 080650C 555 592,91 

Droga gminna Jastrzębie Bachor 080610C 639 413,02 

Droga gminna Łaszewo nr 080612C 337 602,46 

Droga gminna Grążawy Bachor 080613C 496 576,92 

Droga gminna Grążawy 080615C 433 052,29 

Droga gminna Radoszki 080617C 71 228,28 

Droga gminna Samin 080620C 97 549,52 

Droga gminna Radoszki 080631C 57 213,99 

Droga gminna Radoszki 080633C 83 086,91 

Droga gminna Łaszewo 080643C 160 824,49 

Droga gminna Komorowo080652C 286 328,18 



Droga gminna wewnętrzna na działce nr 99/1 obręb Świerczynki  101 582,71 

Droga gminna 080634C Gutowo 133 480,13 

Droga gminna wewnętrzna Samin 93 i 96/8 68 257,67 

Droga gminna Bartniczka ul. Cicha 39 066,00 

Droga gminna Bartniczka ul. Ustronna 26 829,46 

Droga gminna Radoszki tzw. Nowe Osiedle  - kostka brukowa 364 280,56 

Ponadto przebudowano drogę w Grążawach poprzez budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej w 

kierunku długiego mostu za kwotę 12 500,00zł.  

Zgodnie z Umową  zawartą pomiędzy Gminą Bartniczka a Urzędem Marszałkowskim 

z dnia 24 maja 2018r nr UM_RW.7152.172.2018, Gmina Bartniczka otrzymała dofinansowanie 

na modernizacje drogi w obrębie geodezyjnym Jastrzębie dz.nr 180/1 w kwocie 75.200,00 zł. 

Zmodernizowaną drogę przedstawia poniższe zdjęcie. 

 

 

 Wybudowano chodniki w miejscowościach: Radoszki, Saminie i Bartniczce.                         

Na budowę chodników została wydana kwota 99 635,60 zł.  

 Został zakończony I etap robót związanych z przebudową i rozbudową gminnej 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Bartnicze. Na realizację I etapu robót została 

wydana kwota - 1 661 408,44 zł. Cześć kosztów poniesionych na ww. roboty została 

sfinansowana z UE z PROW na lata 2014 - 2020. Wysokość pozyskanej dotacji to kwota - 

661 798,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2019r.  



 W analizowanym okresie zmodernizowano, wyremontowano i rozbudowano sieć 

kanalizacyjną za łączną kwotę 70 030,54zł. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej była prowadzona               

w niżej wymienionych miejscowościach:                            

 Jastrzębie w kierunku Gortatowa -  130m, kwota poniesionych wydatków - 11 107,18zł, 

 Komorowo na terenie działek inwestycyjnych zabudowy mieszkaniowej 90 m, kwota 

poniesionych wydatków -  9 919,81zł, 

 Stare Świerczyny w kierunku (Belford) 120m, kwota poniesionych wydatków -11 

276,91zł,  

 Radoszki - 30m, kwota poniesionych wydatków - 3 444,00 zł. 

W Jastrzębiu, Gutowie, Grążawach i Łaszewie wykonano piaskowniki i remont 

przepompowni, za kwotę 28 459,95zł. Została zakończona budowa przepompowni                          

w Bartniczce za kwotę 5 084,69zł, a także rozbudowano sieć wodociągowa za kwotę                      

36 042,26 zł. W ramach rozbudowy sieci wodociągowej została przedłużona linia 

wodociągowa w miejscowościach: Jastrzębie, Komorowo, Gutowo, Radoszki, Bartniczka                

o łącznej długość 1 090m.  

 Realizując cele strategii w 2018r. wykonano także:  

  kablową linię oświetlenia ulicznego dł. 0,356km – Komorowo gmina Bartniczka na 

działkach nr 23/1,14/35, 14/22 i15/1 wartość wykonanych robót – 34 995,50 zł,  

  kablową linię oświetlenia ulicznego dł. 0,173km – Jastrzębie gmina Bartniczka na 

działce nr  237/3,wartość wykonanych robót – 21 634,01zł,  

  kablową linię oświetlenia ulicznego dł. 0,248km – Jastrzębie gmina Bartniczka na 

działce nr  233,wartość wykonanych robót – 29 513,19zł,  

 oświetlenie przejścia dla pieszych przy mostku na rzece Brynica, wartość wykonania 

zadania 8 533,80 zł. 

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) na terenie Gminy Bartniczka 

w miejscowości Bartniczka przy ul. Łąkowej 3, funkcjonuj Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK, do którego mieszkańcy mogą dostarczać takie 

odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone), chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. W systemie 

zbiórki PSZOK odpady komunalne są przyjmowane w każdy roboczy piątek, w godzinach              

od 7.30 do 14.00. W 2018 roku PSZOK został poddany modernizacji. Wykonano utwardzenie 



terenu poprzez ułożenie kostki oraz wykonano ogrodzenie. Łączny koszt modernizacji wyniósł 

37 605,47 zł.    

 Realizując cele z zakresu rozbudowy i modernizacja infrastruktury technicznej                   

w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, Gmina w 2018r. dofinansowywała 

przedsięwzięcia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Na ternie Gminy 

w analizowanym okresie wybudowano łącznie 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Z 

budżetu Gminy przekazano na ten cel wnioskodawcom kwotę w wysokości                   31 

500,00zł.  Ponadto Gmina udzielała dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła niespełniających 

wymogów określonych w przepisach prawa. Łącznie na wymianę źródeł ciepła przekazano 

wnioskodawcom dotację w wysokości - 44 000,00zł. Na realizację przedmiotowego zadania 

Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości - 20 000,00zł. Dotacja została udzielona 12 

osobom.  

 

2. Ład przestrzenny: 

 Planowanie przestrzenne na ternie Gminy Bartniczka jest realizowane w szczególności 

na podstawie niżej wymienionych obowiązujących dokumentów planistycznych:    

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Bartniczka, przyjętego uchwałą Nr XXVI/171/17 Rady Gminy Bartniczka z dnia 

27 września 2017 roku,  

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą uchwała              

Nr VII/39/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 września 2003 r., który obejmuje 

część działkę nr  62 położonej w Bartniczce,  

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Uchwała  

Nr VII/40/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 września 2003r., który obejmuje 

działki nr 223; 225 położone w Bartniczce,  

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą                          

Nr VII/41/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 09 września 2003 r., który obejmuje 

działki nr 357/2; 357/3; 357/4; 357/5 i 357/6 położone w Radoszkach,  

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą                            

Nr XXXVI/189/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2014 r., który obejmuje 

działki nr 241/1; 241/3; 241/5; 241/6; 241/8; 241/9; 241/10; 241/11; 238/26, położone                        

w Jastrzębiu.  

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie 

z przepisem art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest aktem prawa miejscowego, co oznacza,  

że nie należy do źródeł powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej. Studium jest wyłącznie aktem wewnętrznie obowiązującym w gminie, a jego 

ustalenia są wiążące dla organów gminy na etapie sporządzania planów miejscowych. Na mocy 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego władze gminy 

podejmują działania w zakresie polityki przestrzennej, przede wszystkim poprzez wskazanie 

terenów przeznaczonych pod zabudowę (gdzie zamierza się sporządzić plany miejscowe), 

obszarów lokalizacji infrastruktury technicznej, obszarów rozmieszczenia 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obszarów chronionych i innych. Ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz przy wykonywaniu działań związanych z realizacją 

polityki przestrzennej gminy. Studium nie może jednak stanowić podstawy prawnej dla decyzji 

administracyjnych. W szczególności ustalenia studium nie mogą być podstawą do wydania 

decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to akty prawa miejscowego, które 

określą przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także 

rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Plany miejscowe stanowią podstawę planowania 

przestrzennego na terenie gminy. Określają także przepisy powszechnie obowiązujące  

na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych  

(w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie 

miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne. Rada Gminy w Bartniczka w latach 2003-2017 uchwaliła  4 miejscowe 

plany  zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni ok. 417 ha (ok. 0,05% 

powierzchni gminy).  

Przepisem art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), nakłada na 

organy wykonawcze gmin obowiązek przeprowadzenia oceny aktualności studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  Wyniki analizy, co najmniej raz w kadencji przekazywane 

są radzie gminy.  Konieczność przeprowadzenia analizy aktualności aktów planowania 

miejscowego wynika nie tylko z dyspozycji ww. przepisu prawa, ale przede wszystkim z 
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potrzeby uzyskania aktualnej wiedzy na temat stanu przestrzeni. Dokonanie analizy daje 

możliwość spojrzenia na zmiany jakie zaszły w przestrzeni gminnej w ostatnim czasie (podczas 

kadencji rady) oraz na aktualność zapisów obowiązujących na obszarze gminy aktów 

planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz planów miejscowych. 

 Ocena aktualności ww. aktów planowania przestrzennego została przeprowadzona   

przez Wójta Gminy Bartniczka w 2018r. Rad Gminy Bartniczka uchwałą Nr XXXIII/216/18 z 

dnia 18 kwietnia 2018r. stwierdziła aktualność  przedmiotowych dokumentów.  

 

3. Zasoby materialne Gminy.  

1) Mieszkaniowy zasób gminny:  

Zasób mieszkaniowy Gminy Bartniczka obejmuje mieszkania komunalne w ilości                   

31 mieszkań - stan na dzień  31 grudnia 2018 r. Są to mieszkania w miejscowościach: 

1)  Gutowo pałac 13 mieszkań, 

2)  Gutowo mały budynek - 4 mieszkania, 

3) mieszkania w budynkach szkół - 9 mieszkań, w tym: w Radoszkach - 3 mieszkania,                                

w Bartniczce - 1 mieszkanie, w Nowych Świerczynach - 3 mieszkania, w Jastrzębiu - 1 

mieszkanie, 

4)  Łaszewo - 6 mieszkań,  

5)   jedno mieszkanie socjalne w budynku w miejscowości Łaszewo. 

Przeciętna średnia powierzchnia lokalu mieszkaniowego wynosi około 49,0 m
2
. 

 Zasady przyznawania mieszkań określa uchwała Nr XXIX/188/17 Rady Gminy 

Bartniczka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bartniczka w latach 2018 - 2022.                            

W przypadku zwolnienia mieszkania, wnioski o przydzielenie mieszkania rozpatruje                           

i opiniuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.  

 Na początku  2018 r. było 8 wniosków o przydzielenie lokalu mieszkalnego.                                 

W 2018 r. zostały złożone kolejne 2 wnioski o przydzielenie mieszkania. Wnioski te oczekują 

na rozpatrzenie.  

 Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą: 

1)  czynsz - 1.660,00 zł - miesięcznie, 

2)  oplata za centralne ogrzewanie - 4.583,00 zł miesięcznie. 

Jednakże są zaległości w opłatach z tytułu najmu lokali mieszkalnych. W okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2018 r. zaległości wynosiły: 



1)  za czynsz wynosiły - 3.755,00 zł., dotyczy to 10 mieszkań, 

2)   za centralne ogrzewanie - 5.720,00 zł., dotyczy to 3 mieszkań. 

Były prowadzone postępowania egzekucyjne, w toku których część zaległości została 

uregulowana. 

2) Zabytki:   

 W 2018r. w Gminie Bartniczka obowiązywał Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

przyjęty uchwałą NR XLIV/223/14 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 października 

2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Bartniczka. 

 Główne cele Programu to w szczególności:  

1) zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania,  

2) podejmowanie działań mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego,                             

z uwzględnieniem walorów kulturowych,  

3) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,  

4) korzystanie z nowoczesnych technik informatycznych do promocji dziedzictwa 

kulturowego, 

5) zwiększenie świadomości kulturowej społeczności lokalnej przez włączenie jej przez 

różne formy aktywności. 

 W analizowanym okresie Program był realizowany poprzez prowadzenie gminnej 

ewidencji zabytków, przyjętej zarządzenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 22 grudnia 2014r.  

 

4. Środowisko:  

1) Plan gospodarki niskoemisyjnej:  

 Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka został przyjęty uchwał Nr 

IX/49/15 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 października 2015 roku. w sprawie przyjęcia 

„Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bartniczka” opracowanego w ramach projektu 

pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka”, nr POIS.09.03.00-00-433/13, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zwanym dalej PGN to dokument strategiczny 

tworzony na poziomie gminy, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych 

w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów 



cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, czyli 

zagadnień determinujących kierunki rozwoju zarówno Polski jak i Europy).  

Celem PGN jest zainicjowanie procesu redukcji niskich emisji oraz doprowadzenie do 

znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, a co za tym idzie poprawienie jakość powietrza w gminie Bartniczka. 

PGN to także dokument dający większe szanse na uzyskanie dofinansowania na działania 

proekologiczne w perspektywie finansowej UE 2014-2020. 

 Realizując zadania określone w PGN Gmina Bartniczka zakończyła w 2018r.  

przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej 

położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka". Inwestycja została zrealizowane 

przy udziale środków pochodzących z UE w wysokości 69 998,13 zł. Koszt termomodernizacji 

ww. obiektu wyniósł 146 297,31 zł.  

2) Program ochrony środowiska: 

 Programu ochrony środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2016 - 2020 z perspektywą 

do 2021r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XIII/79/16                    z dnia 10 

lutego 2016r. 

Zgodnie z ww. Programem "najważniejszymi kwestiami dla gminy Bartniczka                      

w ramach prowadzonych działań są inwestycje w zakresie sieci infrastruktury w tym rozwój 

energii odnawialnej. Wszelkie inne działania, już pozainwestycyjne, związane są                                

z prowadzeniem rejestrów, ewidencji, kontrolami oraz prowadzeniem postępowań 

administracyjnych i edukacją ekologiczną". 

W 2018r. realizowano w szczególności niżej wymienione zadania określone                         

w programie:  

1) w zakresie priorytetu zachowanie zasobów wodnych:  

a) rozbudowywano, modernizowano i na bieżąco utrzymywano sieć kanalizacyjną, 

b) rozbudowywano, modernizowano i na bieżąco utrzymywano sieć wodociągową,  

c) kontynuowano przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków,  

d) dofinansowano budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,  

2) w zakresie priorytetu zachowanie zasobów przyrody – prowadzono kontrolę realizacji     

wydawanych pozwoleń na wycinkę drzew przez mieszkańców (wizja lokalna),  

3) w zakresie priorytetu zachowanie zasobów powierzchni ziemi – zmodernizowano Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bartniczce.  
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