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Szanowni Mieszkańcy Gminy Brodnica! 

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2020 r. poz. 713) przedstawiam Raport o stanie Gminy Brodnica za 2019 r. 

Dokument ten stanowi drugą w historii Gminy Brodnica próbę podsumowania działalności 

Wójta Gminy Brodnica w 2019 r. poprzez wskazanie realizacji polityk, programów, strategii 

oraz uchwał Rady Gminy Brodnica. W celu przybliżenia sytuacji społeczno-gospodarczej 

mieszkańców naszej gminy, w poniższym raporcie wyszczególnione zostały również 

informacje demograficzne. Mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości  

raportu, informacje w nim zawarte zgrupowane zostały w dziedziny obejmujące: gospodarkę 

finansową, gospodarkę komunalną, gospodarkę przestrzenną, informacje o realizowanych 

inwestycjach, informacje o funkcjonowaniu oświaty, o realizacji zadań z zakresu kultury, 

pomocy społecznej, ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej oraz współpracy gminy z 

podmiotami zewnętrznymi (organizacjami pozarządowymi, samorządami, stowarzyszeniami 

jednostek samorządu terytorialnego).  

Niniejszy Raport jest rezultatem współpracy pracowników Urzędu Gminy Brodnica 

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Brodnica. Zachęcam do lektury oraz wspólnej debaty 

nad raportem. 

 

 

Z poważaniem 

 

Wójt Gminy Brodnica 

(-) mgr inż. Marek Pakowski 
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1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

 

1. 1. Dane o sytuacji demograficznej (wg. Stanu na dzień 31.XII.2019)
1
 

 

 

 

Gmina Brodnica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Źródło: dane z Ewidencji Ludności wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy 

Brodnica (wg. stanu na dzieo 31.12.2019 r.)
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Struktura wiekowa osób zameldowanych na terenie Gminy Brodnica 

w 2019 r.
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Zestawienie osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach na 

terenie Gminy Brodnicaw 2019 r.
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1. 2. Charakterystyka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Brodnica
2
 

 

Podział zarejestrowanych działalności gospodarczych według sekcji PKD 2007

0 10 20 30 40 50 60 70

A.Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
C.Przetwórstwo przemysłowe
E.Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F.Budownictwo
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H.Transport i gospodarka magazynowa
I.Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J.Informacja i komunikacja
K.Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M.Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
P.Edukacja
Q.Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R.Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S.Pozostała działalność usługowa

 

 W 2019 roku w Gminie Brodnica działalność gospodarczą prowadziło 251 

podmiotów gospodarczych (z tego 204 przedsiębiorców z aktywnym statusem wpisu do 

CEIDG), 5 podmiotów prowadziło działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki 

cywilnej. Wskazana wcześniej grupa podmiotów gospodarczych wpisanych do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie obejmuje przedsiębiorców 

                                                
2 Źródło: dane z CEIDG 
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prowadzących działalność w formie spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. Dane ze wspomnianego rejestru wskazują, że w Gminie Brodnica funkcjonowało 

30 przedsiębiorstw w formie spółek prawa handlowego. W przeważającej mierze - biorąc 

pod uwagę liczbę zatrudnionych osób - były to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

zajmujące się głównie handlem i usługami. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności 

gospodarczej (wg PKD 2007) podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Brodnica 

wykazywały duże zróżnicowanie. 

 Bazując na danych CEIDG zaobserwować można, że działalność gospodarcza 

prowadzona na terenie Gminy Brodnica w 2019 roku w znacznej mierze związana była z 

branżą budownictwa (61 zarejestrowanych działalności gospodarczych) oraz handlem 

hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów samochodowych (57 zarejestrowanych 

działalności). Zauważalna jest również obecność działalności związanych z szeroko pojętym 

przetwórstwem przemysłowym (28), pod pojęciem którym mieści się m.in. produkcja 

wyrobów tartacznych, mebli, wyrobów metalowych. W 2019 zarejestrowanych zostało 41 

podmiotów gospodarczych (w tym 15 podmiotów z sekcji obejmujących przemysł i 

budownictwo) 

 

 

Informacja o sytuacji na rynku pracy 

 

 Od kilku lat poziom bezrobocia w Powiecie Śremskim, w tym również w Gminie 

Brodnica jest stosunkowo niski. Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2019 roku 

liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu Gminy Brodnica wynosiła 53 (w tym 

kobiet: 37, mężczyźni: 16). Większość z nich stanowiła grupa osób długotrwale 

bezrobotnych (30 osób), w wieku powyżej 25 do 30 roku życia). Stopa bezrobocia w 

powiecie śremskim w 2019 roku oscylowała granicach od 2% w miesiącu styczniu do 1,9% 

w grudniu. 
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Bezrobocie w gminach powiatu śremskiego w latach 2017 – 2019 

Nazwa gminy 

Stan w dniu 

31.12.2017 r. 

Stan w dniu 

31.12.2018 r. 

Stan w dniu 

31.12.2019 r. 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

Brodnica 70 50 62 43 53 37 

Dolsk 48 29 51 39 40 28 

Książ Wlkp. 107 69 78 48 77 47 

Śrem 369 234 254 170 292 171 

Razem 594 382 445 300 462 283 

 

 

Poziom bezrobocia w Gminie Brodnica w latach 2017–2019 na tle Gmin z Powiatu Śremskiego 

 

 

 

1. 3. Syntetyczne przedstawienie Strategii Rozwoju Gminy Brodnica na lata 2014-2024 

 

 Strategia Rozwoju Gminy Brodnica na lata 2014-2024, przyjęta uchwałą Rady Gminy 

Brodnica Nr II/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku, określa priorytety strategiczne, cele oraz 

kierunki działań dla obszarów życia społeczno – gospodarczego (przestrzeń, gospodarka, 

infrastruktura, społeczność, ekologia). Priorytety zawarte w Strategii wykazują bezpośrednie 

powiązanie z priorytetami Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku. Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło 

na stworzenie celów operacyjnych oraz kierunków działań. 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/BIURO%20RADY/Raport%20o%20stanie%20gminy%20Brodnica%20za%202018%20r..doc#_TOC_250011#_TOC_250011
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 Przyjęta przez ten dokument strategiczny, wizja Gminy Brodnica, brzmi: „Gmina 

Brodnica – gmina efektywnie wykorzystująca posiadany potencjał, mieszkańcami wspólnie 

wypracowującymi kierunki działań, przyjaznymi inwestorom i gościom, Gmina, w której 

mieszka się, pracuje i wypoczywa w dobrych jakościowo warunkach (w tym 

infrastrukturalnych) z poszanowaniem środowiska i z myślą o swoich następnych 

pokoleniach.” 

 Strategia Rozwoju Gminy Brodnica na lata 2014-2024 wskazuje następujące 

priorytety: 

1) Wykorzystanie renty położenia i walorów środowiska w planowym zagospodarowaniu 

przestrzeni celem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Brodnica; 

2) Rozwój infrastruktury technicznej, jako warunek efektywnego wykorzystania 

naturalnych zasobów gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców; 

3) Budowa konkurencyjnej gospodarki w partnerstwie i z wykorzystaniem własnych 

zasobów; 

4) Zrównoważony rozwój Gminy Brodnica z poszanowaniem środowiska; 

5) Rozwój infrastruktury społecznej Gminy dostosowany do potrzeb gospodarki i 

zmieniających się standardów życia. 

 Ze względu na fakt, iż gmina funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, założono 

prowadzenie bieżących działań monitorujących, mających na celu przegląd uwarunkowań, 

ograniczeń i identyfikacji potencjalnego ryzyka. Strategia zakłada możliwość aktualizacji, 

czyli wprowadzania zmian, uzupełnień i pomysłów uzasadnionych potrzebami społeczności 

lokalnej, a wynikających z pojawiania się wcześniej niezidentyfikowanych szans. Poniższe 

zestawienie wskazuje działania podejmowane w celu realizacji priorytetów Strategii, 

uwzględniając obszary newralgiczne. 

 W 2019 r. nie stwierdzono potrzeby ewaluacji, bądź aktualizacji przyjętej Strategii. Z 

pewnością duże znaczenie dla takiego stanu rzeczy miało szerokie spojrzenie na cele rozwoju 

gminy w trakcie tworzenia dokumentu. Kreowane działania i realizacja komplementarnych 

przedsięwzięć wpisują się w poszczególne wyzwania, pozwalają osiągnąć założone cele i 

przyczyniają się do ziszczenia przyjętej wizji rozwoju. 
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2. INFORMACJE FINANSOWE 

 

 

2. 1. Wykonanie budżetu Gminy Brodnica 

 

 Budżet Gminy Brodnica na 2019 rok został przyjęty 20 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady 

Gminy Brodnica Nr III/16/2018. Na przestrzeni roku budżet zmieniany był 8 uchwałami 

Rady Gminy Brodnica oraz 15 zarządzeniami Wójta Gminy Brodnica. Budżet Gminy 

Brodnica na dzień 31.12.2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 556.767,43 zł. 

 Poniżej przedstawione zostało zestawienie dochodów i wydatków Gminy Brodnica 

w latach 2015 – 2019 (w zł). 

 
Wykonanie 

dochodów i 

wydatków 

Gminy 

Brodnica 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

Wykonanie 

dochodów wg 

stanu na 

31.XII 

 
17.264.527,81 

 
21.005.331,87 

 
22.004.301,65 

 
22.470.053,51 

 

24.587.206,46 

Wykonanie 

wydatków 

wg stanu 

na 31.XII 

 
16.755.690,90 

 
20.318.242,45 

 
23.060.948,94 

 
21.889.742,46 

 

24.030.439,03 

Nadwyżka/ 

Deficyt 
+ 508.836,91 + 687.089,42 - 1.056.647,29 + 580.311,05 + 556.767,43 

 

 

Porównanie dochodów i wydatków budżetowych w latach 2015 – 2019 
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Zestawienie bilansów dochodów i wydatków budżetowych 

w latach 2015 – 2019 (zł)
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Wykonanie wydatków w 2019 r. według jednostek budżetowych 

 

Lp.  Nazwa jednostki 

 
Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 

 1.  Urząd Gminy w Brodnicy 7.048.156,86 6.658.778,17 94,48 

 2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Brodnicy  

8.371.733,00 8.290.269,77 99,03 

 3.  Szkoła Podstawowa im. 

Hymnu Narodowego w 

Brodnicy 

 

2.936.615,45 

 

2.934.537,66 

 

99,93 

 4.  Szkoła Podstawowa im. gen. 

Dezyderego Chłapowskiego w 

Iłówcu 

 

1.851.729,85 

 

1.851.017,28 

 

99,96 

 5.  Szkoła Podstawowa im. gen. 

Józefa Wybickiego w 

Manieczkach 

 

2.895.900,00 

 

2.889.272,77 

 

99,77 

 6.  Przedszkole w Manieczkach  1.406.569,00 1.406.563,38 100 

 Razem:  24.510.704,16 24.030.439,03 98,04 
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Dochody własne w latach 2015 – 2019 (zł)
3
 

 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019
Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z udziału w podatku

dochodowym od osób

prawnych

Wpływy z udziału w podatku

dochodowym od osób

fizycznych 

Pozostałe dochody

 

 

Struktura % dochodów budżetu Gminy Brodnica w 2019 r.  
 

33%

34%

32%

1%
Subwencje 

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 

Dochody własne

Dochody majątkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Szczegółowe wykazy „pozostałych dochodów” zawarte zostały w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu Gminy 
Brodnica. Sprawozdania dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica: http://www.biuletyn.net/nt-
in/start.asp?podmiot=brodnica/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=244&podmenu=109&str=1 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=brodnica/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=244&podmenu=109&str=1
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=brodnica/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=244&podmenu=109&str=1
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Struktura wydatków budżetu Gminy Brodnica w 2019 r.(zł)  
 

1090365,59

54432,32

614870,01

144152,83

14040,00

1832110,79

43141,60

346450,44

70715,70

0,00

9781725,95

66637,34

1044506,51

30791,37

7278210,79

781921,34

549785,36

286581,09

010 Rolnictwo i łowiectwo 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę

600 Transport i łączność

700 Gospodarka mieszkaniowa

710 Działalność usługowa

750 Administracja publiczna

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

757 Obsługa długu publicznego

758 Różne rozliczenia

801 Oświata i wychowanie

851 Ochrona zdrowia

852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

855 Rodzina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 Kultura fizyczna

 

 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Brodnica posiada zobowiązania z tytułu kredytów 

i pożyczek oraz obligacji w wysokości 2.234.750,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe 

wynoszą 679.561,15 zł. 
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Poziom zadłużenia Gminy Brodnica na przestrzeni lat 2015-2019 z tytułu zaciągniętych 

kredytów, pożyczek oraz obligacji (zł) 
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 Analiza rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Brodnica obrazuje stabilną 

sytuację finansową gminy. Poziom zadłużenia wykazuje tendencję spadkową. Wzrost 

zadłużenia Gminy Brodnica w 2017 r. wynika z przeprowadzonej emisji obligacji. 

Szczegółowe sprawozdanie Wójta Gminy Brodnica z dnia 25 marca 2020 r. z wykonania 

budżetu Gminy Brodnica za 2019 rok zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Brodnica. 

 

 

2. 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2019 – 2025 

 

Zadania realizowane w 2019 r ujęte w WPF Gminy Brodnica na lata 2019 – 2025 

 
L.p. Nazwa zadania Wartość 

zadania 

ogółem (zł) 

Planowany 
okres 

realizacji 

zadania 

Działania podjęte w 2019 r. 

1. Opracowanie miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego i zmiana 

studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

35.100,00 2018-2020 Wykonano wydatki w 

wysokości 14.040,00 zł, 

 

2. Dowóz uczniów do placówek 
oświatowych gminy Brodnica 

698.751,00 01.09.2018  - 
31.12.2019 

Wydatkowano 474.991,46 
zł na dowóz uczniów 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/BIURO%20RADY/Raport%20o%20stanie%20gminy%20Brodnica%20za%202018%20r..doc#_TOC_250012#_TOC_250012
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3. Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej im. 

Hymnu Narodowego w 

Brodnicy 

404.288,30  2014-2019 Wykonanie aktualizacji 
dokumentacji technicznej 

w kwocie 6.765,00 

4. Przedsięwzięcie pn.: 
„Szlakiem nauki w Gminie 

Brodnica” realizowane w 

ramach WRPO na lata 2014 - 
2020 

141.551,43 zł 2017-2019 Zadanie zrealizowane. 
Poniesiono wydatki w 

wysokości 9.361,27 zł 

5. Dowóz uczniów do jednostek 

oświatowych na terenie 

Gminy Brodnica 

961.282,00 01.01.2020 - 

30.06.2021 

Wyłonienie dostawcy 

usługi w drodze przetargu 

nieograniczonego, 
podpisanie umowy 

6. Pomoc finansowa w formie 

dotacji celowej na 

współfinansowanie przez 
Powiat Śremski realizacji 

zadania organizacji 

przewozów pasażerskich w 
zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w 

powiatowych przewozach 
pasażerskich na obszarze 

gminy Brodnica 

211.100,00 2019 -2020, Przekazanie dotacji 

celowej Powiatowi 

Śremskiemu w kwocie 
49.600,00 zł 



Raport o stanie Gminy Brodnica za 2019 rok 

18 

3. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

 

3. 1. Charakterystyka gospodarki odpadami komunalnymi
4
 

 

 

 Gmina Brodnica, na mocy uchwały Rady Gminy Brodnica nr X/56/2003 z dnia 9 

września 2003 r. przystąpiła do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania 

Odpadów –SELEKT”. Celem działania związku jest „wspólne wykonywanie zadań 

publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku 

na terenach gmin tworzących związek, w dziedzinie gospodarki odpadami”. W pierwszych 

latach funkcjonowania związku uczestniczyło w nim 8 gmin (Brodnica, Czempiń, Dolsk, 

Grodzisk Wlkp., Kościan, Mosina, Stęszew, Śrem) oraz miasta Kościan, Luboń, 

Puszczykowo. 

 W skład ZM CZO „Selekt” w Czempiniu w 2019 r. wchodziło 17 gmin 

członkowskich, tj. Gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wlkp., 

Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, Kościan, Opalenica, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, 

Zbąszyń oraz Miasta: Kościan i Puszczykowo. Realizując postanowienia statutu ZM CZO 

„Selekt” Wójt Gminy Brodnica, jako przedstawiciel Gminy, uczestniczył w 2019 r. w 

czterech posiedzeniach Zgromadzenia Związku.  

 Z tytułu udziału w ZM CZO „Selekt” Gmina Brodnica, podobnie jak pozostałe 

podmioty uczestniczące w związku, wnosi składkę członkowską. Wysokość składki 

członkowskiej wynosi 2 zł od zameldowanego mieszkańca gminy. W 2019 r. Gmina Brodnica 

wniosła składke członkowska w wysokości 9.724,00 zł. 

   

Dane z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

 

 W 2019 r. ogólna liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, złożonych przez mieszkańców Gminy Brodnica wynosiła 1275, z czego 

deklaracji aktywnych było 1058. Na tę sumę składały się deklaracje dotyczące nieruchomości 

zamieszkałych (w liczbie 972), niezamieszkałych (79 deklaracji), mieszanych (6) oraz 1 

deklaracji dotyczącej domku letniskowego. 

                                                
4 Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi „Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” za 2019 r. 
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 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. wykazuje ponadto , że 

większość mieszkańców Gminy Brodnica (ponad 93%)  deklaruje segregację śmieci.  

Statystyczny mieszkaniec (biorąc pod uwagę dane wynikające z ewidencji ludności) 

wytworzył w 2019 r. ponad 269 kg odpadów zmieszanych (w skali całej gminy było to około 

1315,850 Mg odpadów zmieszanych). Z terenu Gminy Brodnica zebrano 432,084 Mg 

odpadów selektywnie zbieranych. Na terenie działania Związku odpady zbierane 

selektywnie stanowiły 26,12% wszystkich odpadów komunalnych. 

 

 

Odpady komunalne zebrane selektywnie przez PSZOK Brodnica w 2019 r. (Mg) 
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3. 2. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Brodnica  

 

 

 
 Punkt zbiórki elektro-odpadów przed 

Urzędem Gminy w Brodnicy 

 

 Obowiązujący „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy” (przyjęty uchwałą nr 

XVI/110/2016 Rady Gminy Brodnica  

z dnia 13 czerwca 2016 r.) określa: 

a) wymagania w zakresie utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

nieruchomości, 

b) rodzaje i minimalną pojemność 

pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, warunki rozmieszczenia 

tych pojemników i ich utrzymanie  

w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowymi technicznym, 

c) częstotliwość i sposoby pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, 

d) obowiązki osób utrzymujących 

zwierzęta domowe, 

e) wymagania utrzymywania zwierząt 

gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na 

określonych obszarach lub  

w poszczególnych nieruchomościach, 

f) obszary podlegające obowiązkowej 

deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzani. 

 Z uwagi na uczestnictwo Gminy 

Brodnica w Związku Międzygminnym 

„Centrum Zagospodarowania Odpadów –

SELEKT” w Czempiniu, Regulamin nie



 określa zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy dotyczących: 

1) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania  i odbierania odpadów 

komunalnych stałych, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości (warunków rozmieszczania tych pojemników i 

ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym), 

3) częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki; 

- odsyłając w tym zakresie do postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT”  

w Czempiniu. 

 

 

Utrzymanie w czystości terenów gminnych w 2019 r. 

  

 Gmina Brodnica odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na swoim terytorium 

przy jednoczesnym obowiązku stworzenia warunków niezbędnych do utrzymania tego 

porządku. Do prawidłowej realizacji polityki utrzymania czystości, konieczne jest 

podejmowanie działań zapobiegających zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych 

oraz ich regularnej pielęgnacji. Działania takie powinny polegać m. in. na likwidacji odpadów 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ustawianiu koszy ulicznych na odpady w rejonach 

intensywnego ruchu pieszych.  

 W 2019 r. na działania związane z utrzymaniem czystości w Gminie Brodnica 

wydatkowane zostały środki pieniężne w kwocie: 39.037,22 zł, z czego 11.003,82 zł 

wydatkowane zostało w ramach dyspozycji przysługujących jednostkom pomocniczym oraz 

1.033,62 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki w wysokości 26.999,78 zł przeznaczono 

na opłacenie usługi utrzymania czystości na terenie gminy, która realizowane były na 

podstawie wystawionych zleceń.  

 Na utrzymanie zieleni na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 46.848,02 zł (w 

tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.500,00 zł). W zakresie powyższego 

podejmowane były działania polegające na wycince drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni i 
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koron drzew, koszenie poboczy dróg gminnych. Powyższe zadania realizowane były na 

podstawie wystawionych zleceń.  

 

 

3. 3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica na 

lata 2019-2024 

 

 Program przyjęty został uchwałą Rady Gminy Brodnica nr IV/23/2019 z dnia 4 lutego 

2019 r. Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w 

gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.  Program zawiera propozycje działań gminy 

zmierzające do realizacji zapisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 W skład zasobu mieszkaniowego Gminy Brodnica wchodzą: jeden budynek 

mieszkalny stanowiący własność komunalną (w m. Iłówiec) oraz lokale z podziałem na lokale 

socjalne i lokale mieszkalne. Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 

miary 

Prognoza na rok 2019 

zawarta w WPGMZGB 

na lata 2019-2024 

Stan w 

2019 r. 

1. Ilość budynków szt. 1 1 

2. Ilość lokali: 

- - socjalnych 

- - pozostałych mieszkalnych 

 20 

6 

14 

20 

6 

14 

3. Powierzchnia lokali 
m

2 1139,78 1139,78 

 

Poniższa tabela przedstawia z kolei, zestawienie ilości lokali na terenie poszczególnych 

miejscowości: 

 

Lp. Siedziby lokali Ilość lokali Uwagi 

1. Manieczki 2  

2. Szołdry 3 
 

3. Piotrowo 2  

4. Grabianowo 6  

5. Ogieniowo 1  
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6. Żabno 1  

7. 
Iłówiec 

1 
 

8. Szołdry 1 Udział w nieruchomości wspólnej (517/911) 

przejęcie nieodpłatne od Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. 

9. Sulejewo Folwark 1 Udział w nieruchomości wspólnej (638/2304) 

przejęcie nieodpłatne od Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. 

10. Boreczek 1 Udział w nieruchomości wspólnej 917/3516) 

przejęcie nieodpłatnie od Agencji 

Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, 

11. Brodnica 
1 Dz. 117/17 o powierzchni ogółem 2,6833 ha, 

udział gminy wynosi 1/141. 

 

 Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali określona w programie zakłada, obok konieczności ponoszenia typowych 

nakładów w zakresie konserwacji dachów, rynien, obróbek blacharskich, przewodów 

kominowych, klatek schodowych, stolarki okiennej zewnętrznej, również nakłady wewnątrz 

lokali. Plan zakładał również termomodernizację oraz naprawę tynków. 

W 2019 r. wydatki poniesione w celu utrzymania i remontów komunalnych 

budynków i lokali mieszkalnych wyniosły: 81.651,25 zł. 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brodnica na lata 2019 - 

2024 dopuszcza sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Brodnica, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz według zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady Gminy Brodnica. W 2019 nie 

dokonano sprzedaży żadnego z posiadanych lokali mieszkalnych. 

 

 

Stawki czynszu obowiązujące w 2019 r. na tle polityki czynszowej 

 

Stawki czynszu za 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Wójt Gminy Brodnica w oparciu o zasady 

określone obowiązującymi przepisami i niniejszą uchwałą. W 2019 obowiązywały 

następujące stawki, zgodnie  z wydanymi przez Wójta Gminy Brodnica zarządzeniami: 

- Nr 19/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., określające wysokość czynszu w wysokości 2,25 zł 
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za 1 m
2
 

- Nr 26/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., w którym wysokość czynszu za 1 m
2
 określona 

została w wysokości 2,32 zł; (zarządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2019 r.).  

Dodatkowo podkreślić należy, że na ww. stawki wpływ miały następujące czynniki: 

a) położenie budynku lub położenie lokalu w budynku, 

b) ogólny stan techniczny budynku, 

c) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan, 

d) ogólny stan techniczny budynku. 

 

 

Wpływy z najmów budynków oraz lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy w latach 2015 – 2019 r. (zł) 

 

Rok analizy Wpływy z czynszów 

(z uwzględnieniem uzyskanych 

zaległości za rok poprzedni) 

2015 37.478,29 zł 

2016 41.565,03 zł 

2017 31.728,46 zł 

2018 34.438,67 zł 

2019 12.154,46 zł 

 

 

3. 4. Korzystanie ze świetlic wiejskich 

 

 Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Brodnica, określony uchwałą 

nr XXV/160/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 maja 2017 r. przewiduje zarówno 

nieodpłatne jak i odpłatne ich udostępnienie. Pierwszy z powyższych wariantów znajduje 

zastosowanie w celu realizacji celów ustawowych i statutowych sołectw z terenu Gminy 

Brodnica. Przykładem mogą być np. organizacja zebrań wiejskich, działania podejmowane w 

celu ochrony życia, zdrowia czy bezpieczeństwa publicznego. 

 Odpłatne wynajmowanie świetlic wiejskich znajduje zastosowanie wobec osób 

fizycznych, prawnych i innych podmiotów. Stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich 

obowiązujące w 2019 r., określone zostały Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 40/2017  

z dnia  25.10.2017  r. Wspomniane zarządzenie uzależnia wysokość stawki od lokalizacji 

świetlicy oraz od podmiotu, który dokonuje jej rezerwacji.  
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Wysokość stawki dla 

mieszkańca sołectwa (zł/doba) 

Wysokość stawki dla 

pozostałych osób i 

podmiotów (zł/doba) 

Położenie świetlicy 

250,00 zł 350,00 zł Grzybno, Grabianowo, Żabno 

200,00 zł 300,00 zł 
Brodnica, Brodniczka, Górka, 

Iłówiec, Manieczki 

150,00 zł 250,00 zł 
Chaławy, Iłówiec Wielki, 

Szołdry, Sulejewo, Ogieniowo 

 

 W 2019 r. z możliwości odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich skorzystało 17 

wnioskodawców. Najwięcej, 9-krotnie, skorzystano ze świetlicy wiejskiej w Manieczkach.  

W dalszej kolejności były to następujące obiekty: Świetlica w Grabianowie, z której 

skorzystano 5-krotnie, Świetlica w Górce – 2-krotnie oraz Świetlica w Chaławach – 1 raz. 

 Z tytułu odpłatnego najmu świetlic wiejskich do budżetu Gminy Brodnica w 2019 

roku wpłynęło 3.414,60 zł. Odpłatne wynajmowanie miało miejsce na terenie 4 sołectw. 

Świetlica wiejska Sołectwa Manieczki-Boreczek wynajmowana była 9 - krotnie, świetlica  

w Grabianowie 5 - krotnie, świetlica w Górce została wynajęta 2 - krotnie, natomiast świetlica  

w Chaławach wynajmowana była 1 raz. 

 

 

3. 5. Gospodarowanie nieruchomościami 

 

 Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/252/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brodnica, Rada Gminy Brodnica 

upoważniła Wójta Gminy Brodnica do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony. Działania podejmowane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami 

gminnymi uwzględniają istniejące dokumenty planistyczne (mpzp oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica), potrzeby 

zabudowy i rozwoju gminy, a także obowiązek wykonywania zadań publicznych. 

 W 2019 r. na działania związane z utrzymaniem, nabyciem, sprzedażą nieruchomości 

(m. in. ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, podziały, wyceny), zostały 

poniesione wydatki w kwocie 38.885,58 zł. 
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Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami w 2019 r. 

 

U
b

y
ło

 

Oznaczenie 

działki 

Powierzchnia Forma 

sprzedaży/nabycia 

Wartość 

nieruchomości 

Manieczki, dz. nr 

3/4 wraz z 

budynkiem 

0,0478 ha 

Sprzedaż w trybie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

52.924,00 zł 

Szołdry dz. nr 

57/3 
0,1332 ha 

Sprzedaż w trybie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

34.845,00 zł 

Brodnica dz. nr 

253 
0,0521 ha 

Sprzedaż w trybie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

12.120,00 zł 

Razem 99.889,00 zł 

P
rz

y
b

y
ło

 

Żabno dz. nr 134 - 

droga 
0,6500 ha 

Decyzja 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

6.500,00 zł 

Esterpole dz. nr 

72/2 - droga 
0,5968 ha 

Decyzja 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

5.968,00 zł 

Szołdry dz. nr 70 - 

droga 
2,2900 ha 

Decyzja 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

22.900,00 zł, 

Chaławy dz. nr 40 

– droga 
2,0404 ha 

Decyzja 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

20.404,00 zł 

Górka dz. nr 75 -  

droga 
2,1163 ha 

Decyzja 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

21.163,00 zł 

Żabno dz. nr 35/3 

- droga 
0,8439 ha 

Decyzja 

Wojewody 

Wielkopolskiego 

8.439,00 zł 

Jaszkowo dz. nr 

322 - droga 
5598 m² 

Nieodpłatne 

przekazanie 
83.970,00 zł 

Jaszkowo dz. nr 

297/9 - droga 
4936 m ² 

Nieodpłatne 

przekazanie 
74.040,00 zł 

Razem 243.384,00 zł 

 

 Ponadto w 2019 r. dochody Gminy Brodnica tytułu opłaty za użytkowania wieczyste 

nieruchomości wyniosły 2.165,26 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

gminy - 81.302,30 zł. 
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Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Manieczkach oraz uzyskane 

dochody w 2019 r. 

 

 
Wysokość 

opłaty(zł) 

Uzyskane 

dochody w 

2019 r. (kwota 

brutto w zł) 

1. Za miejsce pod groby ziemne, za każde 20 lat: 

1) pojedyncze 
dla dzieci do 7 lat 30,00 30,00 

dla pozostałych 70,00 70,00 

        2) podwójne 120,00 1320,00 

2. Za miejsce pod grobowcem na okres 99 lat:  

       1) podwójne 550,00 - 

       2) potrójne 750,00 - 

3. Ze zezwolenie na budowę nagrobka:  

1) na mogile 
pojedynczej ziemnej 120,00 - 

następnej ziemnej 50,00 50,00 

2) na grobowcu 

podwójnym 120,00 130,00 

na każdym następnym miejscu w 

grobowcu 
50,00 - 

Razem: 1600,00 zł 
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4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
 

 

4. 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica 
 

 

 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Mimo, że studium nie stanowi źródła prawa miejscowego, jest ważnym 

dokumentem o charakterze strategicznym, z którego mieszkańcy oraz potencjalni inwestorzy 

mogą czerpać wiedzę m.in. w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, kierunkach rozwoju systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej i rozdysponowania przestrzeni gminy, a także na temat ograniczeń 

wynikających z przepisów odrębnych. 

 Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Brodnica uchwalone zostało uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXV/113/2000 z dnia 

28 czerwca 2000 r. Zmienione zostało uchwałą Nr XVIII/110/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Następnie uchwałą Nr XXXVI/241/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rada Gminy Brodnica, na 

podstawie przedstawionej przez Wójta Gminy Brodnica analizy, uznała konieczność 

dokonania aktualizacji obszarów uwarunkowań oraz kierunków studium Gminy Brodnica. 

 Realizując postanowienia Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/242/2018 z 

dnia 25 czerwca 2018 r. przystąpiono do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica ze zmianami w obrębach geodezyjnych 

Manieczki, Iłówiec i Grzybno. Celem zmiany studium jest zmiana funkcji: działki nr ewid. 

3/1 ob. Manieczki o pow. 1,0000 ha, działki nr ewid. 26/38 ob. Manieczki o pow. 0,7431 ha, 

działki nr ewid. 26/69 ob. Manieczki o pow. 2,7855 ha, działki nr ewid. 26/70 ob. Manieczki o 

pow. 0,4539 ha, działki nr ewid. 27/2 ob. Iłówiec o pow. 0,9527 ha, działki nr ewid. 22/32 ob. 

Grzybno o pow. 0,4169 ha, działki nr ewid. 150 ob. Grzybno o pow. 2,1000 ha. 

 W 2019 roku kontynuowane były czynności planistyczne związane  

z opracowywaniem projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 
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Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w 2019 r. 

 

 Z uwagi na ustalenia zawarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica, które na przestrzeni ostatnich lat uległy 

dezaktualizacji, na mocy uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 11 czerwca 

2019 r. przystąpiono do sporządzania jego zmiany. Zasadniczym celem zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stało się określenie nowych 

sposobów zagospodarowania, w związku z koniecznością racjonalnej i poprawnej, pod 

względem gospodarki przestrzennej, polityki rozwoju gminy. 

 Zmianą studium objęto działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3/1, 26/38, 

26/69, 26/70 i 5/4 położone w obrębie geodezyjnym Manieczki, 27/2, 41/3 i 43/7 położone w 

obrębie geodezyjnym Iłówiec, 22/32 i 150 położone w obrębie geodezyjnym Grzybno, 5/1, 

5/6, 5/10, 5/12, 5/13 i 7/16 położone w obrębie geodezyjnym Grabianowo oraz 71/4 położoną 

w obrębie geodezyjnym Esterpole. W 2019 r. rozpoczęte zostały niezbędne procedury 

planistyczne.  

 

 

4. 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem 

planistycznym w gminie. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do 

wyłącznej właściwości Rady Gminy. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. uchwalonych 

zostało 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr 

XI/76/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2019 r. przystąpiono do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie 

geodezyjnym Esterpole, gmina Brodnica. 

 

Obowiązujące na dzień 31 grudnia 2019 r. miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Plan Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia planu 

zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowaniu przestrzennego Gminy 

XXXVI/174/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. 
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Brodnica dla obszaru położonego na 

gruntach wsi Żabno 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi 

Szołdry, obejmujący obszar części działki 

o nr ewid.: 57/2 

L/238/2002 z dnia 24 września 2002 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu usług kultury i 

usług pomocniczych na  obszarze części 

działki o nr ewid. 57/2 w miejscowości 

Szołdry 

L/239/2002 z dnia 24 września 2002 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu aktywizacji 

gospodarczej na obszarze części działki o 

nr ewid. 57/2 w miejscowości Szołdry – 

Gmina Brodnica 

L/240/2002 z dnia 24 września 2002 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi 

Iłówiec, obejmujący obszar działki nr 

ewid. 12/13 (częściowa utrata mocy 

obowiązującej) 

L/237/2002 z 24 września 2002 r 

miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Przylepki 

na obszarze działki o nr ewidencyjny 16 – 

Gmina Brodnica. 

IX/52/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. 

zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowaniu przestrzennego Gminy 

Brodnica w miejscowości Żabno na 

terenie działki numer ewidencyjny 288/1 

Nr VI/40/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r 

zmiana miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze działki o numerze ewidencyjnym 

12/10 w miejscowości Iłówiec Gmina 

Brodnica 

Nr X/60/2003 z dnia 9 września 2003 r 

zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze działki o numerze ewid. 12/15 w 

miejscowości Iłówiec Gmina Brodnica 

Nr X/61/2003 z dnia 9 września 2003 r. 

miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej na obszarze działki o nr 

ewid. 77 w miejscowości Jaszkowo – 

Gmina Brodnica 

Nr XI/66/2003 z dnia 28 października 2003 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

Nr XI/67/2003 z dnia 28 października 2003 r. 
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mieszkaniowej na obszarze działek o 

numerach ewidencyjnych 4/7, 4/8, 5 i 6 w 

miejscowości Jaszkowo – Gmina  

Brodnica (częściowa utrata mocy 

obowiązującej) 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w części wsi Esterpole 

Nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy 

mieszkaniowej na obszarze działki o 

numerze ewidencyjnym 300 w 

miejscowości Jaszkowo, Gmina Brodnica 

XX/121/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Cmentarz Parafialny” w 

Iłówcu 

XLI/237/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 

miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr ewid.: 

26/46, 26/47, 26/63, 26/64, 26/41, 26/60, 

26/65, 26/66, 26/68, 26/67, 26/62, 26/58, 

26/59, 26/61 oraz część działki nr 26/51 

w Manieczkach 

XXIV/155/2017 z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się dla nieruchomości, wobec której nie 

obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w przypadku chęci dokonania 

przez wnioskodawcę zmiany sposobu jej zagospodarowania. Zmiana ta może polegać m. in. 

na: 

 budowie, rozbudowie lub „nadbudowie” budynku lub innego obiektu budowlanego lub 

wykonaniu innych robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę; 

 zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 

 budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został 

zaprojektowany; 

 Z kolei decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się dla 

nieruchomości o podobnym statusie prawnym (brak mpzp), na obszarze której wnioskodawca 

planuje zrealizować inwestycję celu publicznego.  
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 Wójt Gminy Brodnica w 2019 r. wydał 83 decyzje o warunkach zabudowy oraz 9 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto na wniosek 

zainteresowanych podmiotów wydano 149 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica. 
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5. INWESTYCJE 

 

Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni lat 2015 – 2019 

 

 Wydatki 

ogółem(zł) 

Wydatki inwestycyjne(zł) Udział inwestycji w 

wydatkach 

budżetowych (%) 

2015 16.755.690,90 2.099.523,37 12,53 

2016 20.318.242,45 1.884.964,62 9,28 

2017 23.060.948,94 2.889.033,66 12,53 

2018 21.889.742,46 1.017.612,68 4,65 

2019 24.030.439,03 1.283.244,84 5,34 

 

 

Działania inwestycyjne realizowane w 2019 r. 

 
Treść zadania Wartość 

inwestycji 
Udział % w 

całości działań 

inwestycyjnych 

Uwagi 

Modernizacja sieci wodociągowej 

na terenie Gminy Brodnica 

116.964,50 zł 9,11%  

Dotacje celowe z budżetu na 

dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

16.000,00 zł 1,25%  

Dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Powiatu Śremskiego 

na przebudowę ciągu pieszego drogi 
powiatowej 2463P na odc. Brodnica 

-Grabianowo 

15.539,71 zł 1,21%  

Dotacja celowa na pomoc 

finansową dla Powiatu Śremskiego 
na przebudowę ciągu pieszego drogi 

powiatowej 4062P na odc. 

Brodnica-Iłówiec 

31.996,80 zł 2,49%  

Dotacja celowa na pomoc 
finansową dla Powiatu Śremskiego 

na przebudowę ciągu pieszego drogi 

powiatowej 4065P w miejscowości 
Chaławy 

39.933,89 zł 3,11%  

Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w m. Żurawiec - 

obręb Górka 

148.092,00 zł 11,54% Środki własne: 

52.487,00 zł; 

Środki Samorządu 
Województwa 

Wielkopolskiego:

95.625,00 zł  
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Przebudowa drogi w miejscowości 

Manieczki dz. nr ewid. 26/62 

86.000,27 zł 6,70%  

Rozbudowa ciągów 

komunikacyjnych drogi w 
miejscowości Manieczki dz. nr ew. 

104/1 i 105/2 

33.988,18 zł 2,65%  

Dotacja celowa na dofinansowanie 

budowy 
pomieszczenia dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Manieczkach 

100.000,00 zł 7,79%  

Dotacja celowa na dofinansowanie 
budowy strażnicy w Szołdrach 

30.000,00 zł 2,34%  

Dotacja celowa na dofinansowanie 

zakupu 

samochodu dla OSP Szołdry 

37.908,60 zł 2,95%  

Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej im. Hymnu 

Narodowego w Brodnicy 

6.765,00 zł 0,53%  

Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy sali 

gimnastycznej w Iłówcu 

24.846,00 zł 1,94%  

Zakup i montaż zestawu placu 

zabaw przy przedszkolu w Grzybnie 

15.000,94 zł 1,17%  

Rozbudowa oświetlenia drogowego 

na terenie gminy Brodnica 

152.768,27 zł 11,90%  

Wiata przystankowa z montażem w 

Esterpolu 

5.998,71 zł 0,47%  

Budowa placów zabaw w 

miejscowościach gminy Brodnica, 

tj. w Górce, Grabianowie, Iłówcu, 
Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie 

47.663,32 zł 3,71% Finansowanie z 

PROW na lata 

2014-2020 

Budowa placów zabaw w 

miejscowościach gminy Brodnica, 

tj. w Górce, Grabianowie, Iłówcu, 
Ogieniowie, Sulejewie i Żabnie 

27.243,68 zł 2,12% Finansowanie z 

PROW na lata 

2014-2020 

Dotacja celowa z budżetu na 

dofinansowanie kosztów inwestycji 

w zakresie ochrony środowiska - 
ogrzewanie proekologiczne 

29.950,00 zł 2,33%  

Budowa świetlicy w Jaszkowie 2.500,00 zł 0,19%  

Roboty budowlane w ramach 

zadania: "Zmiana sposobu 
użytkowania istniejącego budynku 

Policji na potrzeby sołectwa 

Brodnica oraz dobudowa wieży z 
garażem i salą przyjęć z zapleczem 

na potrzeby straży 

i sołectwa Brodnica 

72.434,70 zł 5,64%  

Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej w Iłówcu 

25.830,00 zł 2,01%  

Budowa pomnika ku czci 20.000,00 zł 1,56%  
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Powstańców Wielkopolskich z 

terenu Gminy Brodnica 

Oświetlenie boiska w Manieczkach 40.038,48 zł 3,12%  

Zakup i montaż elementów placu 
zabaw w Sucharzewie 

9.999,90 zł 0,78%  

Budowa siłowni zewnętrznych w 

miejscowościach gminy Brodnica, 

tj. w Brodnicy, Szołdrach, 
Grzybnie, Iłówcu Wielkim i 

Manieczkach 

2.739,27 zł 0,21% Finansowanie z 

PROW na lata 

2014-2020 

Budowa siłowni zewnętrznych w 

miejscowościach gminy Brodnica, 
tj. w Brodnicy, Szołdrach, 

Grzybnie, Iłówcu Wielkim i 

Manieczkach 

1.565,73 zł 0,12% Finansowanie z 

PROW na lata 
2014-2020 

Szafa do pomieszczenia USC w 

budynku Urzędu Gminy 

4.797,00 zł 0,37%  

 

 

Inwestycje zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. 

 
Treść zadania Wartość 

inwestycji 

Udział % w 

całości działań 
inwestycyjnych 

Uwagi 

Zakup kontenera magazynowego dla 

Sołectwa Grzybno 

7 999,99 zł 0,62%  

Budowa altanki na boisku w 
Sołectwie Szołdry - Rogaczewo 

13 837,50 zł 1,08%  

Budowa sceny na boisku w Żabnie 29 999,70 zł 2,34%  

Utwardzenie terenu przy boisku w 

Manieczkach 

12 000,00 zł 0,94%  

Wykonanie i zamontowanie altanki 

ogrodowej w Grabianowie 

13 837,50 zł 1,08%  

Wyłożenie kostki brukowej pod 

altanką i siłownią zewnętrzną w 
Grabianowie 

7 001,16 zł 0,55%  

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 

w Sołectwie Iłówiec Wielki 

5 041,11 zł 0,39%  

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 
w Sołectwie Przylepki 

9 999,90 zł 0,78%  

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 

w Sołectwie Sucharzewo - 

Ogieniowo 

5 499,99 zł 0,43%  

Zakup kosiarki samojezdnej dla 

Sołectwa Grzybno 

12 000,00 zł 0,94%  

Zakup i montaż elementu placu 

zabaw w Sołectwie Brodniczka-
Esterpole 

7 500,00 zł 0,58%  

Dokończenie ogrodzenia świetlicy w 

Sołectwie Sulejewo 

6 000,00 zł 0,47%  
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Położenie kostki brukowej przy 

świetlicy w Sołectwie Sucharzewo - 

Ogieniowo 

5 963,04 zł 0,46%  

 

Plac zabaw w m. Górka 

 

 
 

Altana ogrodowa w Grabianowie 
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Siłownia zewnętrzna w Iłówcu Wielkim 

 

6. 
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6. OŚWIATA
5
 

 

6. 1. Stan organizacji i baza lokalowa 

 
Stan organizacji szkół podstawowych 

 

 Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

1 

Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego w 

Manieczkach 
9 189 

Oddziały Gimnazjalne  2 40 

2 Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy 9 189 

3 
Szkoła Podstawowa im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Iłówcu 
8 101 

 Razem 28 519 

 

 

Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

 

 Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba 

wychowanków 

1. Przedszkole w Manieczkach 6 125 

2. Oddział Przedszkolny w Brodnicy 4 76 

3. Oddział Przedszkolny w Iłówcu 2 35 

 Ogółem: 12 236 

 

W roku szkolnym 2018/2019 r. grupa 25 osób wychowanków przedszkola uczęszczała 

do placówek oświatowych wychowania przedszkolnego w ościennych gminach, należy tutaj 

wspomnieć dzieci, które uczęszczały do przedszkola w Czempiniu i Śremie, co było 

wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców. 

Szczegółowe dane wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. zostały zamieszczone w poniższej 

tabeli:  

 

 Gmina 
Liczba dzieci w 

przedszkolach jst 

Liczba dzieci w 

przedszkolach 

publicznych 

Liczba dzieci w 

przedszkolach 

niepublicznych 

1. Śrem 2 6 9 

2. Czempiń 6 0 2 

Ogółem: 8 6 11 

                                                
5 Dane obejmujące rok szkolny 2018/2019 
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Znacznie liczniejsza (31 dzieci) była grupa dzieci z gmin ościennych, które pobierały 

naukę w przedszkolu publicznym w Manieczkach oraz jego oddziałach oraz w oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W związku z funkcjonującym art. 51 ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych, wiązało się to z wpływami środków do budżetu gminy.   

W związku z funkcjonującym art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka 

samorządu terytorialnego zobowiązana jest podawać do publicznej wiadomości podstawową 

kwotę dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych. W roku 

budżetowym 2019 r. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosiła 724,87 zł  

a dla oddziałów przedszkolnych 407,39 zł. Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy 

Brodnica, uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych, w tabeli poniżej.  

 

Lp. Gmina 

Liczba dzieci w 

Przedszkolu w 

Manieczkach 

Liczba dzieci  

w oddziale 

przedszkolnym w SP w 

Brodnicy 

Liczba dzieci  

w oddziale 

przedszkolnym w 

SP w Iłówcu 

1 Śrem 14 2 0 

2 Czempiń 6 0 6 

3 Mosina 7 0 1 

Ogółem 27 2 7 

 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę naukę pobierało 172 

uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz 11 uczniów z orzeczeniami  

o potrzebie kształcenia specjalnego, co powodowało dodatkowe obowiązki nauczycieli wobec 

tych uczniów, w tym dodatkowe godziny zajęć rewalidacyjnych.  

W roku szkolnym 2018/2019 podejmowano szereg działań dla poprawy substancji 

technicznej i estetycznej budynków oświatowych.  

 

6. 2. Realizacja programów wychowawczych i programów profilaktyki 

 

SZKOŁA WYBRANE PROJEKTY 

WYBRANE PROGRAMY 

PROFILAKTYKI I 

WYCHOWAWCZE 

Przedszkole w Manieczkach 

1. Edu Eko -  projekt 

edukacyjny 
Programy profilaktyki: 

2. Jestem przyjacielem 

przyrody 
1. Mamo Tato co Wy na to 

3. Cała Polska czyta 

dzieciom 

2. Kubusiowi przyjaciele 

Natury  

4. Kuchcikowo 3. Czyste powietrze wokół 
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nas 

 Programy wychowawcze: 

 

1. Nakrętki dla Ady 

2. Karma dla schroniska w 

Gaju 

3. Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury 

4. Przegląd poezji 

patriotycznej 

Szkoła Podstawowa w 

Brodnicy 

1. Aktywna tablica – 

rządowy program rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno – 

komunikacyjnej 

1. Śniadanie daje moc – 

projekt promujący zdrowy 

styl odżywiania 

2. Lepsza szkoła – projekt 

edukacyjny, którego celem 

jest badanie efektywności 

nauczania 

2. Nie pal przy mnie, proszę 

– program edukacji 

antytytoniowej 

przeznaczony dla uczniów 

klas I-III. Program miał 

charakter profilaktyczny. 

3. Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020 – 

podniesienie kompetencji 

ICT nauczycieli i uczniów. 

3. Czyste powietrze wokół 

nas – program przedszkolnej 

edukacji antytytoniowej 

4. Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa – 

rozwijanie zainteresowań 

uczniów przez promocję  

i wspieranie czytelnictwa 

dzieci i młodzieży 

4. Moje dziecko idzie do 

szkoły – celem programu 

jest podniesienie poziomu 

wiedzy rodziców dzieci w 

wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym na temat 

wybranych elementów 

zdrowego stylu życia, ich 

roli w kształtowaniu 

prawidłowych nawyków 

prozdrowotnych u dzieci 

oraz ich przekonanie  

o słuszności 

podejmowanych działań 

profilaktycznych zarówno  

w domu, jak i w środowisku 

szkolnym 

5. LOWE – czyli Lokalny 

Ośrodek Wiedzy i Edukacji 

w Gminie Brodnica – 

rozwijanie kompetencji 

5. Aktywnie po zdrowie – 

program edukacyjny 

Fundacji Banku Ochrony 

Środowiska. Jego celem jest 
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kluczowych osób dorosłych przede wszystkim obszerna i 

kompleksowa edukacja 

dotycząca zdrowego stylu 

życia, a w szczególności 

zdrowego odżywiania i 

aktywności fizycznej. 

6. Sprzątanie świata 

7. „Szklanka mleka” oraz 

„Warzywa i owoce” 

 

8. Trzymaj formę – to 

inicjatywa propagująca 

zdrowy styl życia o 

unikalnym, 

dwukierunkowym podejściu: 

propagującym zbilansowane 

odżywianie połączone z 

regularną aktywnością 

fizyczną 

 

9. Mamo, tato, wolę wodę – 

program edukacyjny dla 

przedszkolaków 

 

10. Muzyczne spotkania z 

Mozaiką – koncerty 

muzyczne 

Szkoła Podstawowa w 

Manieczkach 

1. Klub Młodego Odkrywcy 

– we współpracy z CNK 

Kopernik w Warszawie 

Zbiórki: 

2. „Ja czytam – Dyskusyjny 

Klub Edukacyjny” – 

ogólnopolski 

1. Makulatury 

3. „Jak nie czytam, jak 

czytam?” – ogólnopolski 

czytelniczy 

2. Kasztanów 

4. „Poczytaj Bratkowi” – 

ogólnopolski czytelniczy 

3. Zużytych telefonów i 

tonerów do drukarek 

5. „Ortograffiti” – 

ogólnopolski ortograficzny 
4. Nakrętek dla chorej Ady 

6. „Porcja pozytywnej 

energii” – ogólnopolski 
Programy profilaktyki: 

7. „Śniadanie daje moc” – 

ogólnopolski 
1. W roku 2018/2019  

w szkole funkcjonował 

program wychowaczo – 

profilaktyczny opracowany 

we współpracy z Radą 

Rodziców 

8. „Warzywa i owoce w 

szkole” – ogólnopolski 

9. „Mleko w szkole” – 

ogólnopolski 

10. „Ziarenka dobra” – 

ogólnopolski 
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11. Programy PSSE w 

Śremie  

12. Mały Inżynier  

Szkoła Podstawowa w 

Iłówcu 

1. Mały Inżynier Programy profilaktyki: 

2. KoderJunior 
1. AIDS i HIV – wszystko 

co powinieneś wiedzieć. 

3. Selfie z bohaterem 
2. Bądźmy zdrowi – wiemy, 

więc działamy. 

4. Święto państwowe nie 

musi być nudne 

3. Palić – nie palić – oto jest 

pytanie.  

5. Nie migaj się,  pomigaj 
4. Projekt z klasą – 

Aktywnie Mobilnie 

6. Teatr nie jedno ma imię . 5. Akcja „Mleko w szkole” 

 Programy wychowawcze: 

 
1. Szkolne Koło Miłośników 

Muzyki „Pro-Sinfonika” 

 
2. Projekt Młodz w Akcji – 

Kreatywne wyzwania 

 3. Spotkania z policją 

 
4. UNICEF – wszystkie 

kolory świata 

 

5. Autorski program 

wychowawczy „Owocowe 

Drużyny”, w którym 

realizujemy wszystkie 

zadania szkoły z zakresu 

bezpieczeństwa dzieci, 

profilaktyki oraz zdrowego 

stylu życia 

 

 

6. 3. Realizacja pozostałych zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

 

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano wzorem jat ubiegłych zadania wynikające z 

ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym 

zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie placówkom prowadzonym 

przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 

pracowników i eksploatację budynków komunalnych.  

Realizując obowiązki określone w art. 32 oraz art. 39 prawa oświatowego dowożono 

lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Poniższa tabela 

przedstawia stan realizacji tego obowiązku począwszy od 2014 r. 
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Dowóz uczniów do szkół 

 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 

1. Niepełnosprawni dowożeni 12 12 13 13 

2. 
Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły – 

dowożeni 
435 389 397 362 

Razem dowożeni 447 401 410 375 

 

Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów w roku 

szkolnym 2018/2019 dowożono uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Uczniowie 

niepełnosprawni dowożeni byli transportem organizowanym przez Gminę Brodnica do 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.  

Dojazd części dzieci odbywał się zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 3 ustawy prawo 

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. na podstawie umów zawartych z rodzicami.  

Usługę dowozu uczniów w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą  

ul. Piekary 19 Poznań – Wykonawcę wyłoniono w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, z którego szczegółową dokumentacją można zapoznać się u pracownika 

merytorycznego. Wydatki na dowozy szkolne w roku szkolnym 2018/2019 za okres I – VIII 

2019 wyniosły 282.904,83 zł 

 

 

Stypendia socjalne dla uczniów 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. 1481 z późn. zm.) wspomagano uczniów w formie stypendiów 

szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było  

w kwocie 524,00 zł na osobę w rodzinie. Na powyższe zadanie wykorzystano m.in. dotację  

z budżetu Wojewody. W okresie: styczeń – czerwiec 2019 r. wypłacono stypendia w kwocie 

– 13.597,78 zł.  

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Brodnica za 2019 rok 

44 

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2018/2019 

 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 39 0 

2. 
Liczba wniosków pozytywnie 

rozpatrzonych – ogółem 
32 0 

3. Nakłady finansowe 24 950,10 zł 0 zł 

 

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 

prawa oświatowego wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub 

egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.  

 

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 

 

Liczba pracodawców 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba decyzji 

odmawiających przyznania 

dofinansowania 

Kwota jaką w 2018-2019 r. 

wypłacono pracodawcom w 

ramach dofinansowania z 

Funduszu Pracy 

12 0 67 792,00 zł 
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

7. 1. Program ochrony środowiska dla Gminy Brodnica na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 

lata 2021 - 2024 

 

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brodnica na lata 2017-2020 z perspektywą 

na lata 2021 - 2024” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia przez Gminę nowoczesnej 

polityki ekologicznej. Realizacja programu umożliwia osiągnięcie poprawy stanu środowiska 

naturalnego, efektywne zarządzanie zasobami środowiska, pozwala na wykształcenie 

skutecznych mechanizmów ochrony środowiska przed degradacją, w tym także w zakresie 

wdrożenia wymagań przepisów prawa obowiązującego w zakresie prośrodowiskowym. 

 Program Ochrony Środowiska jest dokumentem nakreślającym założenia gminnej 

polityki środowiskowej, określającym cele i zadania odnoszące się także do aspektów szerze j 

rozumianego zrównoważonego rozwoju gminy, określając hierarchię działań w formie 

przyjętych priorytetów. Gminny Program Ochrony Środowiska zawiera między innymi 

charakterystykę aktualnego stanu środowiska oraz przedstawia propozycje zakresu zadań 

niezbędnych do właściwego rozwiązania problemów wynikających z obowiązku ochrony 

środowiska. Opracowanie Programu daje gminie instrumenty w walce o systematyczne 

ograniczanie procesów niekorzystnych zmian w środowisku, racjonalne korzystanie z jego 

walorów oraz gospodarowanie zasobami środowiska uwzględniające obowiązki jego ochrony. 

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brodnica na lata 2017-2020 z perspektywą 

na lata 2021 - 2024” określa listę celów średniookresowych przeznaczonych do realizacji. 

Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.   Wśród tych celów znajdują się przedsięwzięcia 

dotyczące: 

- Opracowania i wdrażania kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie 

Gminy Brodnica, 

- Podniesienia poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Brodnica, 

- Minimalizacji skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska, 

- Poprawy stanu i jakości zasobów przyrodniczych Gminy Brodnica, 

- Rozwoju zasobów leśnych na terenie Gminy Brodnica (zadania własne i koordynowane) 

- Ochrony naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi i gleb przed degradacją. Ochrona 

zasobów kopalin (zadania własne i koordynowane) 
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- Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, usprawnienia systemu 

zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Brodnica 

- Spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza na terenie Gminy Brodnica 

(zadania własne i koordynowane) 

- Zmniejszania narażenia mieszkańców na ponadnormatywny poziom hałasu na terenie 

Gminy Brodnica (zadania własne i koordynowane) 

- Stałej kontroli potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych, minimalizacja ich 

oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko na terenie Gminy Brodnica 

- Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko (zadania własne i 

koordynowane) 

- Zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Brodnica 

 

 

Dotacje udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej 

 

 Zgodnie z Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Brodnica z 20 grudnia 2018 r. Wójt 

Gminy Brodnica upoważniony został do udzielania dotacji celowych na realizacje 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska obejmujących wymianę następujących źródeł 

ciepła: kotłów na paliwo stałe, kotłów olejowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, 

węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, powietrznych pomp ciepła, pomp 

ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji 

była budowa ogrzewania proekologicznego, bądź trwała likwidacja w budynku systemu 

ogrzewania opartego na paliwie węglowym niespełniającym wymogów technicznych dla 

źródeł ciepła i instalacji określonych w Uchwale Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze 

województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw.  

 Zgodnie z trybem postępowania wnioski o dofinansowanie inwestycji realizowanej w 

2019 r. należało składać do 31 marca 2019 r. Kwota dofinansowania dla danego źródła ciepła 

wyniosła 50% kosztów kwalifikowanych (wydatki poniesione na zakup oraz montaż źródeł 

ciepła) i nie więcej niż 3.000,00 zł. Z uwagi na możliwość wyczerpania środków finansowych 
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Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Brodnica przewiduje możliwość rozpatrywania 

niezrealizowanych wniosków o udzielenie dotacji z poprzednich lat.  

 W 2019 r. w budżecie Gminy Brodnica na dofinansowanie tego typu inwestycji 

zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł. Plan wydatków został 

wykonany w 99,83%. Udzielono 10 dotacji, w wysokości 3.000,00 zł każda. Łącznie w 2019 

r. zostały złożone 54 wnioski. Łączna ilość wniosków pozostałych bez rozpatrzenia na dzień 

31.12.2019 r. wynosiła – 39. 

 

 

Dotacje udzielone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnia ścieków 

 

 Dofinansowaniu podlega budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o 

rozproszonej zabudowie, w miejscu gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych bądź podłączenia do istniejącego lub projektowanego systemu 

kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. 

 Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości płynne iw zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących 

budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji 

budowy nowego budynku mieszkalnego. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

mogła być dofinansowana w wysokości do 50% wartości inwestycji brutto, nie więcej jednak 

niż 3.000,00 zł brutto. Wnioski o dofinansowanie w 2019 r. należało składać do 30 września 

2018 r. Decydowała kolejność składanych wniosków.  

 W budżecie Gminy Brodnica na 2019 r. na dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalnia ścieków przewidziana została kwota w wysokości 16.000,00 zł. Plan wydatków 

został wykonany w 100%. Realizując postanowienia Uchwały Nr  XIV/89/2011 Rady Gminy 

Brodnica z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dofinansowania 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ( Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r., poz. 319 oraz z 

2015 r., poz. 5664) Wójt Gminy Brodnica udzielił 4 dotacji. Każda z nich opiewała na kwotę: 

4.000,00 zł. Z uwagi na ograniczoną wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie 

budowy w budżecie gminy na 2019 r. wnioski niezrealizowane w 2019 r. przeszły na rok 

kolejny, wg. kolejności ich wpływu. Łącznie w 2019 r. zostało złożonych 12 wniosków. 
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7. 2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brodnica 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) przyjęty został uchwałą  z  dnia  21  marca  

2016  r. Nr  XIII/97/2016.  Podstawowym  celem  Planu  jest  umożliwienie  osiągnięcia  

celów  określonych w „Strategii Europa 2020”, w szczególności: 

 zmniejszenie emisji CO
2
 o 20% do roku 2020 w stosunku do roku 2010, 

 zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 w stosunku do roku 2010, 

 osiągnięcie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym do  

poziomu  15 %. 

 W celu realizacji PGN niezbędne jest współdziałanie z interesariuszami, tj. podmiotami 

działającymi na terenie objętym planem. W procesie jego przygotowywania Gmina Brodnica 

podjęła współpracę z Powiatem Śremskim, Zarządcami spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy, a także z 

mieszkańcami Gminy. 

Poniżej przedstawiono zestawienie działań podjętych oraz planowanych przez 

interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brodnica wraz ze wskazaniem 

dotychczasowych działań. 

 

 

Działanie 

 

Adres 
Szacunkowy 

koszt [zł] 

Lata 

realizacji 

Informacje nt. 

podjętych działań w 

2019 

Podmiot 

odpowiedzialny 

Termomodernizacja 

budynków 
wielorodzinnych 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej w 

Manieczkach 

 

Manieczki 

 

600 0000,00 

 

2016-2020 

 

Przedsięwzięcie w trakcie 
realizacji 

 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w 

Manieczkach 

Budowa ścieżek 
rowerowych na 
terenie Gminy 

Brodnica 

Gmina 

Brodnica 

1 500 000,00 2016-2020 
Przedsięwzięcie w trakcie 

realizacji 
 
Zarządcy dróg 

Budowa i 
modernizacja dróg 

gminnych i 

pozostałych kategorii 
w odcinkach do 1km 

 
Gmina 

Brodnica 

 
5 000 000,00 

 
2016-2020 

- Dotacje celowe udzielone 
Powiatowi Śremskiemu na 

przebudowę ciągów 

pieszych dróg 

powiatowych: 2463P na 

odc. Brodnica-

Grabianowo, 4062P na 

odc. Brodnica-Iłówiec, 

4065P w m. Chaławy. 

- Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w m. Żurawiec - 

obręb Górka 

Gmina 
Brodnica, 

zarządcy dróg 
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oraz drogi w miejscowości 

Manieczki dz. nr ewid. 

26/62. 

- Rozbudowa ciągów 

komunikacyjnych drogi w 

miejscowości Manieczki 

dz. nr ew. 104/1 i 105/2. 

Instalacje 

odnawialnych 

źródeł energii i 

instalacje 
niskoemisyjne 

 

Gmina 
Brodnica 

 

19 000 000,00 

 

2016-2020 

 

Przedsięwzięcie w 
trakcie realizacji 

Gmina 

Brodnica, 

przedsiębiorcy,

właściciele 

nieruchomości 

Gazyfikacja przez 

PGNiG - rozbudowa 

sieci o ciśnieniu do 

0,5MPa miejscowości 

Manieczki-Grabianowo 

 

Gmina 
Brodnica 

 

1 200 000,00 

 

2016-2020 

 

Przedsięwzięcie w trakcie 

realizacji 

 

PGNIiG 

Zmniejszenie 

emisyjności 

transportu (zakup 

taboru 

niskoemisyjnego i 

wyposażenia 

ograniczającego 
emisję) 

 

Gmina 

Brodnica 

 

2 000 000,00 

 

2016-2020 

 

Przedsięwzięcie w trakcie 

realizacji 

 

Przedsiębiorcy 

transportowi 

 

 

W ramach przeprowadzanych termomodernizacji szacowano spadek zużycia energii 

szacunkowo o 15390,23 GJ i redukcja emisji CO2 szacunkowo o 22033,3 t. Oznaczałoby to 

redukcję emisji CO2 o w stosunku do roku 2015 5,1% i łącznie o 10,2% między rokiem 2010 a 

2020. Ponadto realizacja wszystkich przewidzianych zadań spowoduje zmniejszenie zużycia 

energii o 5,1% w roku 2020 w stosunku do roku 2015 i o 9,3% między rokiem 2010 a 2020. 
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8. ROLNICTWO 

 

 

8. 1. Ochrona urządzeń melioracji wodnych 

 

 Wójt Gminy Brodnica, realizując postanowienia uchwały Nr XXXIV/221/2018 Rady 

Gminy Brodnica z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i 

sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4075), 

udzielił w 2019 r. dotacji „na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie 

lub dofinansowanie inwestycji” Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Śremie.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel określona została w 

uchwale nr III/16/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwały budżetowej na 2019 r. i wynosiła 20.000,00 zł. Zgodnie z w § 4 ust. 3 uchwały z 30 

kwietnia 2018 r. stanowiła ona maksymalną kwotę dotacji. 

  

Zakres wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej w 2019 r. 

(z uwzględnieniem dofinansowania przez Gminę Brodnica) 

 

L.p. Lokalizacja urządzenia Wykonanie 

rzeczowe(m) 

Wykoszenie 

porostów(m
2
) 

Odmulanie 

mechaniczne(m) 

ręczne mechaniczne 

1. Brodnica-Sulejewo 1000 800 5400 500 

2. Brodniczka-Esterpole 500 400 2700 300 

3. Górka-Żurawiec 550 440 2970 400 

4. Grzybno 800 640 4320 500 

5. Iłówiec Wielki 700 560 3780 600 

6. Ludwikowo-Jaszkowo 1050 840 5670 500 

7. Żabno 1000 800 5400 600 

Razem 5600 4480 30240 3400 
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8. 2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Brodnica w 2019 roku 

 

 Uchwała Nr IV/26/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Brodnica w 2019 roku przewiduje następujące formy realizacji: zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, edukację mieszkańców gminy w zakresie opieki nad 

zwierzętami. 

 Realizacja zadań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt oraz opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi dokonywała się przy współpracy następujących podmiotów: 

1) Gminy Brodnica – jako koordynatora, 

2) Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, 

3) placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę, 

4) organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą, których statutowym celem 

działania jest ochrona zwierząt, 

5) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie. 

 Na realizację zadań objętych programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 r. zostały przeznaczone środki finansowe w 

wysokości 35.176,40 zł, w tym 27.176,40 zł przeznaczone zostało na prowadzenie 

Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Gaju, które to zadanie wykonuje 

Fundacja „Schronisko dla Zwierząt w Gaju”. Kwota 8.000,00 zł przeznaczona została 

natomiast na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt w przypadkach 

zdarzeń drogowych z ich udziałem. W ramach tego zadania zawarta została umowa z 

Przychodnią Weterynaryjną Jan Blumczyński z Mosiny.  W 2019 r. przeprowadzono 1 

interwencje w związku z udziałem zwierzęcia w zdarzeniu drogowym. 
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Zwierzęta z terenu gminy Brodnica przyjęte do schroniska w 2019r.
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9. POMOC SPOŁECZNA 

 

 

9. 1. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

 

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy 

Brodnica funkcjonuje na podstawie: Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, Uchwały Nr XXVII/173/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 

2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzenia Nr 

26/2011 Wójta Gminy Brodnica z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu 

interdyscyplinarnego- zmienionego Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Brodnica z dnia 

10 kwietnia 2015 r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 14 osób (stan na 31 

grudnia 2019 r.) wśród nich . m.in. :Kierownik OPS w Brodnicy (Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego);, Przewodnicząca GKRPA w Brodnicy (zastępca przewodniczącej ZI); 

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku omawiano: 

1) Zadania i obowiązki członków Zespołu Interdyscyplinarnego wynikające z ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 2) Realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy działania w ramach 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Brodnica. 

3) Dane statystyczne oraz przypadki rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty.  

4) Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

3. W ramach upowszechnienia informacji i edukacji mieszkańców Gminy Brodnica w 

zakresie możliwości i form wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, członkowie ZI 

otrzymali harmonogramy bezpłatnych spotkań z psychologiem oraz ze specjalistą Poradni 

Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Urzędzie Gminy Brodnica (celem dalszego 

rozdystrybuowania wśród mieszkańców Gminy Brodnica). 
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Realizacja procedury niebieskich kart 

 

W 2019 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 11 Niebieskich Kart, z czego 6 

Niebieskich  Kart założyła Komenda Powiatowa Policji w Śremie, 4 Niebieskie Karty założył 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, 1 Niebieską Kartę założył Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Śremie. Łączna liczba NK czynnych w 2019 r. (założonych w 2019 r. oraz z 

poprzednich lat) była równa liczbie 8. Natomiast liczba zamkniętych Niebieskich Kart w 2019 r. 

wyniosła 8. Powodem, jakim kierowano się przy tym był brak zasadności działań 

spowodowany ustaniem przemocy domowej, wyprowadzeniem się ofiary lub sprawcy 

przemocy. 

 

Liczba założonych Niebieskich Kart w 2019 r. w poszczególnych sołectwach 

 

Lp. Sołectwo Liczba Niebieskich Kart 

1 Iłówiec Wielki 1 

2 Iłówiec 2 

3 Grzybno 2 

4 Chaławy – Kopyta - Piotrowo 1 

5 Sulejewo - Sulejewo Folwark 1 

6 Sucharzewo - Ogieniowo 1 

7 Manieczki - Boreczek 3 

 

 

Grupy robocze 

 

 W 2019 r. odbyło się 13 spotkań grup roboczych. Specjaliści wchodzący w skład grup 

roboczych zapraszani byli w zależności od specyfiki problemów rodzinnych oraz od składu 

członków rodziny. W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brodnicy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Brodnicy, Komendy Powiatowej Policji w Śremie, Placówek Oświatowych (nauczyciele, 

pedagodzy), Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie (kuratorzy zawodowi i 

społeczni), Asystent Rodziny 
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Pomoc udzielona mieszkańcom Gminy Brodnica z różnymi problemami społecznymi oraz z 

problemami przemocy 

 

Jednym z ważniejszych zadań w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w 2019 r. było objęcie szczególną troską grupy osób, których przemoc 

dotyka najbardziej, czyli dzieci i młodzież, oraz wskazanie im miejsc, w których otrzymają 

pomoc i wsparcie. 

W 2019 r. na terenie Gminy Brodnica funkcjonowały trzy świetlice opiekuńczo – 

wychowawcze (w Brodnicy, w Iłówcu, w Manieczkach). W 2019 r. w ramach Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano półkolonie dla dzieci z 

terenu Gminy Brodnica. Półkolonie odbywały się w „Klubie Relax” w Śremie. W roku 

bazowym pięcioro dzieci z terenu Gminy Brodnica, spełniających kryteria ustawy o pomocy 

społecznej, uczestniczyło w bezpłatnej kolonii. Mieszkańcy Gminy Brodnica mogli korzystać 

z bezpłatnych porad prawnych oraz z bezpłatnych konsultacji terapeuty uzależnień. Porady 

prawne były udzielane dwa razy w tygodniu w Urzędzie Gminy w Brodnicy. Spotkania z 

terapeutą uzależnień odbywały się dwa razy w miesiącu w Urzędzie Gminy w Brodnicy. 

Mieszkańcy Gminy Brodnica, będący rodzicami, mogli skorzystać z bezpłatnego spotkania 

edukacyjnego dla rodziców „Cyberzagrożenia i agresja w sieci – co powinni wiedzieć 

rodzice. Profilaktyka zagrożeń na poziomie rodziny”. 

Osoby korzystające ze wsparcia tut. Ośrodka w wieku od 18 do 64 lat, bierne 

zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne oraz osoby 

powyżej 30 roku życia, bezrobotne, bierne zawodowo) w 2019 r. mogły skorzystać z oferty 

bezpłatnych szkoleń (m. in.: „Sprzedawca – florysta”) oraz z kursów zawodowych („Kurs 

specjalista ds. finansowo – księgowych”, „Kurs sprzedawca – florysta z obsługą kasy 

fiskalnej, terminali płatniczych”, „Kursy operatorów maszyn budowlano – drogowych”). 

Mieszkańcy Gminy Brodnica (osoby niepracujące w wieku 30+) mieli możliwość 

skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych („Pracownik administracyjno – biurowy z 

elementami sprzedaży”, „Opiekun osoby zależnej z terapią zajęciową”, „Kurs kosmetyczny 

ze stylizacją paznokci”, „Kurs kroju i szycia”). 
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9. 2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 

 

Głównym realizatorem Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.  

W dotychczasową realizację Programu zaangażowane były również podmioty, które poprzez 

swoją pracę z dzieckiem, rodziną oraz środowiskiem lokalnym tworzą we współpracy  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną: Urząd 

Gminy w Brodnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Śremie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Brodnicy, Komenda Powiatowa Policji w Śremie, Sąd Rejonowy w Śremie, w tym  Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej, Placówki Oświatowe, Placówka Wsparcia Dziennego „Klub 

Aktywności Rozmaitych w Brodnicy”, Zakłady Opieki Zdrowotnej, w tym Poradnia Leczenia 

Uzależnień w Śremie, Parafie, Organizacje pozarządowe. 

Program zakładał następujący cel główny: „Wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz działania profilaktyczne 

na rzecz wzmacniania rodziny”. Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe, tj.: 

1. Propagowanie i inicjowanie działań na rzecz wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci. 

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz umożliwianie wyjścia  

z zaistniałego kryzysu. 

3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka. 

4. Współpraca i wspieranie organizacji różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci  

i młodzieży. 

Głównym realizatorem Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, który  

we współpracy z ww. podmiotami podejmował działania mające na celu pomoc rodzinom  

w wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do właściwego wypełniania funkcji rodzicielskich 

oraz odpowiedniego pełnienia ról rodzicielskich. 

 

Realizacja postawionych celów przebiegała poprzez: 

 

1. Rozeznanie środowiska lokalnego w formie diagnozowania potrzeb społecznych. 

Pracownicy socjalni OPS w Brodnicy systematycznie rozeznawali i nadal rozeznają 

środowisko lokalne i rodzinne w formie diagnozowania potrzeb społecznych rodzin.  
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Na bieżąco prowadzona jest praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom 

wzmocnić lub odzyskać zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych jak również tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 

poprzez wykorzystywanie posiadanych zasobów przez rodziny. Trafnie postawiona diagnoza 

jest niezbędna do podjęcia decyzji objęcia rodziny właściwą formą pomocy mającą na celu 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny. 

 

2. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialno-bytowej, w tym objęcie dożywianiem wszystkich dzieci, które tego wymagały. 

 

3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wieloproblemowych. 

W 2019 r. pięcioro dzieci z terenu Gminy Brodnica, spełniających kryteria ustawy o 

pomocy społecznej, uczestniczyło w bezpłatnej kolonii. W 2019 r. w ramach Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano półkolonie dla dzieci z 

terenu Gminy Brodnica. Półkolonie odbywały się  

w „Klubie Relax” w Śremie.  

 

4. Wspieranie rodzin zagrożonych kryzysem, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez pomoc asystenta rodziny i pracownika socjalnego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zatrudnia jednego asystenta rodziny. W 2019 

r. asystent rodziny pracował (łącznie, w przeciągu całego roku) z 12 rodzinami. W rodzinach 

tych wychowywało się 30 dzieci. Asystent rodziny prowadził pracę z rodziną poprzez 

opracowywanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i  

w konsultacji z pracownikami socjalnymi. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej asystent współpracował z koordynatorem pieczy zastępczej, jak również z innymi 

podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.  

 

5. Wspieranie działań prowadzonych przez instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne 

na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. 

W 2019 r. na terenie Gminy Brodnica funkcjonowały trzy świetlice opiekuńczo - 

wychowawcze  (w Brodnicy, w Iłówcu, w Manieczkach). 
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6. Realizacja programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodziny. 

 

7. Udział pracowników instytucji wspierających rodzinę w szkoleniach, prelekcjach, 

konferencjach z zakresu problematyki rodzinnej. 

Aby móc skutecznie pomagać trzeba stale podnosić swoje kwalifikacje i nabywać 

nowe umiejętności, w związku z tym kadra Ośrodka Pomocy Społecznej systematycznie 

uzupełnia swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach.  

  

8. Informowanie o możliwości i dostępie w uzyskiwaniu pomocy dla rodziców przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 

9. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz grupy wsparcia. 

W 2019 r. mieszkańcy Gminy Brodnica, będący rodzicami, mogli skorzystać z 

bezpłatnego spotkania edukacyjnego dla rodziców „Cyberzagrożenia i agresja w sieci – co 

powinni wiedzieć rodzice. Profilaktyka zagrożeń na poziomie rodziny”. 

 

10. Dostęp do poradnictwa specjalistycznego, w tym bezpłatne konsultacje psychologiczne 

oraz prawne dla rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych oraz dostęp 

do terapii i mediacji rodzinnych. 

W 2019 r. mieszkańcy Gminy Brodnica mogli korzystać z bezpłatnych porad 

prawnych oraz z bezpłatnych konsultacji terapeuty uzależnień. Porady prawne były udzielane 

dwa razy w tygodniu w Urzędzie Gminy w Brodnicy. Spotkania z terapeutą uzależnień 

odbywały się dwa razy w miesiącu w Urzędzie Gminy w Brodnicy.  

OPS w Brodnicy współpracował z PCPR w Śremie w celu wypracowania kompleksowej 

pomocy interdyscyplinarnej, w tym możliwości skorzystania mieszkańców gminy Brodnica z 

terapii i mediacji rodzinnej.  

 

11. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem. 

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali i nadal monitorują sytuację dzieci w 

rodzinach zagrożonych kryzysem oraz podejmują działania w celu zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym. W tym celu występują do Sądu w wioskami o wgląd w sytuację rodziny i 

dziecka.  
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12. Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Koszt pobytu w pieczy zastępczej dzieci, za które ponoszona była odpłatność 10%, 

30%, 50% całkowitych kosztów utrzymania wyniósł w 2019 r. : 93.064,47 zł (w tym rodziny 

zastępcze 26.328,86 zł, placówki 66.735,61 zł). 

 

13. Podejmowanie wszechstronnych działań w kierunku powrotu dziecka do rodziny 

naturalnej. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2019 r. uczestniczyli w 

posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, w domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Celem spotkań 

było omówienie sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich rodzin 

biologicznych.  W 2019 r. trzy rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. W 2019 r. 

asystent rodziny pracował (łącznie, w przeciągu całego roku) z 12 rodzinami. W rodzinach 

tych wychowywało się 30 dzieci. W 2019 r. asystent rodziny zakończył pracę z dwoma 

rodzinami z uwagi na osiągnięte efekty. Z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania rodziny 

asystent rodziny w 2019 r. zakończył współpracę z jedną rodziną. 

 

14. Pozyskiwanie środków na zadanie związane z realizacją programu w formie dotacji z 

budżetu państwa, dotacji na realizację rządowych programów wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej.   

Realizacja Programu odbywała się na zasadach współpracy z partnerami 

wyszczególnionymi w Programie. Zadania były i nadal będą realizowane w sposób ciągły i 

systematyczny w ramach czasowych objętych Programem. 

 

W efekcie przeprowadzonych działań: 

1) nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

2) zminimalizowana została  liczba dzieci kierowanych do pieczy zastępczej; 

3) zwiększono dostępność rodzin do poradnictwa specjalistycznego; 

4) wzmocniono więzi rodzinne; 

5) rodziny nabyły umiejętności i zdobyły wiedzę na temat właściwego rozwiązywania 

konfliktów emocjonalnych, wewnątrzrodzinnych; 
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6) Nastąpiła integracja społeczności lokalnej. 

 

 

9. 3. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 – 2023 

 

W 2019 r. z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie gminy 

Brodnica korzystało 79 rodzin. Korzystanie z programu w takiej skali umożliwiła Uchwała Nr 

III/20/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2018 r. podwyższająca do 150 % 

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  

uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. 

Łączy koszt programu w 2019 r. wyniósł 199.789,44 zł, z tego środki własne 

44.048,08 zł, dotacje  155.741,36 zł. 

Z programu pokryto koszt zakupu 12.204 posiłków o łącznej wartości 47.716,44 zł.  

Z ciepłych posiłków korzystały 2 osoby dorosłe, 58 dzieci w wieku szkolnym ( w tym 

5 dzieci poza terenem gminy) oraz 24 dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci korzystały z 

ciepłego posiłku w szkołach i przedszkolach w trakcie nauki szkolnej.  

Podwyższone kryterium do 150% umożliwiło 79 rodzinom korzystanie z pomocy w formie 

zasiłku celowego na zakup żywności. W 2019 r. udzielono pomocy 240 osobom, o łącznej 

wysokości 152.073,00 zł. 

 

 

9. 4. Pozostałe działania 

 

Działania podejmowane przez wobec dłużników alimentacyjnych 

 

W 2019 r. zarejestrowanych mieliśmy 70 dłużników alimentacyjnych, w tym 15 

dłużników z terenu naszej gminy w stosunku, co do których podejmowane są działania, 

między innymi: 

- przeprowadzane są wywiady alimentacyjne oraz odbierane są oświadczenia majątkowe od 

dłużnika alimentacyjnego mające na celu ustalenia sytuacji dochodowej,  

- w razie uchylania się dłużnika od płacenia alimentów wystawiane są decyzje uznające 

dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 
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- Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy składa do Komendy Powiatowej Policji wniosek o 

ściganie dłużnika alimentacyjnego, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej składa wniosek do Starostwa Powiatowego o odebranie 

dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy. 

W 2019 r. przeprowadzono 7 wywiadów alimentacyjnych. 

W 2019 r. wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych oraz złożono 2 wnioski do Komendy Powiatowej Policji o 

ściganie dłużnika alimentacyjnego. 

Ściągalność alimentów dla naszych wierzycielek wyniosła w 2019 r. 109.652,11 zł. W tym 

kwota 38.630,42 zł to odsetki od niepłaconych alimentów, która jest dochodem Budżetu 

Państwa. 60 % pozostałej kwoty, tj. 42,572,86 zł stanowi również dochód Budżetu Państwa, 

40% ,tj. 28.448,83 zł jest dochodem własnym gminy. 

 

Informacja na temat liczby dłużników alimentacyjnych oraz liczby podejmowanych działań 

wobec dłużników alimentacyjnych 

 

Lp. Rodzaj działania Liczba 

1. Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego, w stosunku do których: 15 

2. - podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych 15 

3. - w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy 9 

4. 
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie 

działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy) 
19 

5. 
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiadu 

alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego 
7 

6. 

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na 

egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego 

6 

7. 
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w 

urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy 
1 

8. 
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 

zawodowej dłużnika alimentacyjnego 
3 

9. 

Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika 

alimentacyjnego czynności, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 

ustawy 

0 

10. 
Wszczęcie postępowania o uznania dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
2 

11. 
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 

Kodeksu karnego 
2 
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Informacja na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Lp. Wyszczególnienie  

1. 
Liczba rodzin, w których jest pobierane świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
27 

2. 
Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
41 

 

 

 

Świadczenia wychowawcze 

 

Wójt Gminy Brodnica upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brodnicy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do 

wydawania w tych sprawach decyzji. 

W 2019 r. liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych wyniosła ogółem: 9326. 

Kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2019 r. ogółem: 4.655.851,00 zł. 
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 Liczba wypłaconych świadczeo wychowawczych w 2019 r. z podziałem 

na poszczególne miesiące

 

Dodatek energetyczny 

 

Zgodnie z dyspozycją uchwały Nr XXXVIII/218/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rada 

Gminy Brodnica udzieliła upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brodnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  
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W 2019 r. zostało złożonych 18 wniosków o wypłatę dodatku energetycznego. 

Wydano 18 decyzji administracyjnych (w tym 18 decyzji przyznających). W sumie w całym 

2019 r. wypłacono 1260,46 zł. 
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roku 2019

 

 

Dodatek mieszkaniowy 

 

 Ilość wniosków złożonych w 2019 r.:  60 

 Ilość wydanych decyzji administracyjnych: 60,  w tym:  

 decyzje przyznające: 57, 

 decyzje odmowne: 3 

 Kwota  wypłaconych dodatków: 96478,22 zł 

 Łączna ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatek: 57   
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Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych miesiącach 

(zł)
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Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych (zł)
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Świadczenie usług opiekuńczych  

 

Gmina Brodnica reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brodnicy w 2019 r. współpracowała ze Spółdzielnią Socjalną „ATU” w zakresie zapewnienia 

usług opiekuńczych świadczonych w domach osób zamieszkałych na terenie gminy Brodnica.  

W 2019 r. 15 mieszkańców gminy Brodnica (mieszkańcy, którzy z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagali pomocy osób drugich, a byli jej pozbawieni) zostało objętych 

wsparciem w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.   

Osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych ponosiły odpłatność zgodnie z  Uchwałą 

Nr XXIX/187/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyzawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, tj.: 

 a) 0%  odpłatności - 1 osoba samotna, 1 osoba w rodzinie, 

 b) 5% odpłatności - 1 osoba samotna, 

 c) 10% odpłatności - 1 osoba samotna, 

 d) 15% odpłatności - 5 osób samotnych, 1 osoba w rodzinie, 

 e) 20% odpłatności - 1 osoba samotna, 

 f) 25% odpłatności - 2 osoby samotne, 

 g) 30% odpłatności – 0 osób, 

 h) 40% odpłatności - 1 osoba samotna, 1 osoba w rodzinie, 

 i) 50% odpłatności - 2 osoby w rodzinie. 

 j) 70% odpłatności - 1 osoba w rodzinie. 
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W przypadku jednej osoby została ustalona niższa odpłatność za usługi opiekuńcze, 

niższa o jeden przedział odpłatności (zgodnie z § 8 ww. Uchwały). 

W 2019 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy wpłynął jeden wniosek 

pracownika socjalnego o zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze, o których mowa w § 

9 ww. Uchwały.  

 

 

Pomoc osobom bezdomnym 

 

Gmina Brodnica reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Brodnicy w 2019 r. w zakresie zapewnienia schronienia osobom tego pozbawionym 

współpracowała z Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. W ramach podpisanej 

umowy z ww. Fundacją osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt 

stały była gmina Brodnica mogły uzyskać schronienie w Hostelu Socjalnym w Nochowie 

(mężczyźni) oraz w Domu dla Bezdomnych Kobiet w Śremie (kobiety).  

W 2019 r. 2 osoby bezdomne (2 mężczyzn) otrzymały pomoc w postaci schronienia. 

Wydano 4 decyzje administracyjne skierowujące ww. osoby bezdomne do ww. placówki. 

Z uwagi na fakt, iż osoby bezdomne nie posiadały żadnego źródła dochodu, 

odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ponosiła gmina Brodnica w 100% (zgodnie z § 4 

uchwały Nr XXIX/188/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym 

schronienia osobom bezdomnym). 

W związku z tym, iż nie było osób bezdomnych, które ponosiłyby w części lub w 

całości koszty pobytu z własnych środków, nie było również w 2019 r. wniosków osób  

i pracowników socjalnych o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za pobyt w 

ośrodkach wsparcia. 
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10. OCHRONA ZDROWIA I KULTURA FIZYCZNA 

 

 

10. 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2019 

 

 Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2019 planowane dochody z tzw. korkowego, 

czyli opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kształtowały się na poziomie 

64.000,00 zł. Faktyczne wpływy wyniosły 67.331,81 zł, dodatkowo z rozliczenia 

ponadplanowych dochodów i niewykonanych wydatków w roku 2018 w kwocie 5.008,82 zł 

budżet roku 2019 zasiliły środki w kwocie ww. Zatem na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 przeznaczono kwotę 

69.008,82 zł, faktycznie wykorzystano 66.637,34 zł. 

 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty Uchwałą nr 

II/9/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2018 r. i zmieniony Uchwałą nr 

V/32/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 kwietnia 2019 r., ostatecznie został zrealizowany 

zgodnie z przyjętym preliminarzem wydatków i zdań, który przedstawiał się następująco: 

Zadanie nr 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu- Współpraca z placówkami leczenia uzależnień, z których 

korzystają mieszkańcy, finansowanie umowy z Przychodnia Leczenia Uzależnień i 

Współuzależnień – umowa z Przychodnią Leczenia Uzależnień i  Współuzależnięń w Śremie 

realizacja na poziomie 6.000,00 zł; 

Zadanie nr 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

finansowanie działalności świetlic opiekuńczo- wychowawczych i innych struktur dla dzieci z 

rodzin z problemem alkoholowym - umowy zlecenie, usługi, zakupy zlecone - prowadzenie 

świetlic środowiskowo wychowawczych, organizacja wycieczek i półkolonii – realizacja 

zadania na  poziomie 34.302,48 zł; 

Zadanie nr 3: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 

szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenia  pozalekcyjnych zajęć sportowych 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci  uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo- wychowawczych oraz socjoterapeutycznych, promowanie, wspieranie i 

dofinansowanie programów sportowych z elementami profilaktyki w zakresie organizacji 
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czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania napojów 

alkoholowych w Gminie Brodnica- umowa  zlecenie, usługa zlecona, organizacja wyjazdów, 

realizacja na poziomie 3.000,00zł. 

Zadanie nr 4:  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych Spotkania, dofinansowanie półkolonii, wparcie 

klubu Promyk, realizacja na poziomie 1.998,00 zł. 

Zadanie nr 5: Zapewnienie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zabezpieczenie finansowe i lokalowe pracy GKRPA Finansowanie szkoleń 

członków Komisji (obowiązek ustawowy). Opłaty sądowe, opinie specjalistów, Szkolenia 

grup zawodowych - realizacja na poziomie 16.800,00 zł. W ramach tego zadania 

wyszczególnić należy prace komisji, która została powołania Zarządzeniem nr 49 /2018 

Wójta Gminy Brodnica z dnia 10 grudnia 2018 r. Jej prace określa szczegółowo Ustawa z 

dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2137) art. 4 ust. 3. Komisja pracowała podczas 11 posiedzeń. 

 

 Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 zaplanowano łącznie kwotę 64.308,30 zł, wykorzystano 

62.100,48 zł. Biorąc pod uwagę wpływy z tzw. korkowego (realizacja dochodów na 

wysokości 65.825,14 zł, czyli mniejsza niż zakładano) oraz aktualną sytuację całość 

programu zrealizowano na poziomie 67.831,27 zł.  

 

Wydatki na Gminne Programy Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w latach 2015 - 2019 (zł)
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Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obowiązujące w 2019 r. 

(wg. stanu na dzień 31.12.2019) 

Zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych: 

zawierających 

do 4,5% 

zawartości 

alkoholu oraz 

na piwo 

 

zawierających 

powyżej 4,5% 

do 18% 

zawartości 

alkoholu (z 

wyjątkiem 

piwa) 

zawierających 

powyżej 18% 

alkoholu 

- poza miejscem 

sprzedaży(aktywne/limit) 
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13/25 

- w miejscu sprzedaży 

(aktywne/limit) 

3/10 3/10 2/10 

RAZEM 16/35 14/35 15/35 

 

 

 

10. 2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

 

 Przyjmując do realizacji zadania nałożone przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 poz. 852 i 1818) opracowano Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 będący podstawowym wyznacznikiem 

kierunków działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Brodnica. 

Program przyjęty Uchwałą nr II/10/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2018 r. 

zakładał realizację zadań w dwóch podstawowych zakresach finansowych: 

Zadanie 1: Realizacja umowy z Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień - 

zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł 

Zadanie 2: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - 

zrealizowano w kwocie 700,00 zł. 
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Wydatki na Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomani w latach 
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10. 3. Funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w 

Brodnicy 

 

 Zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 lutego 

2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO 

ORLIK 2012" w Brodnicy (zmienionej uchwałą nr XLI/234/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.) 

Kompleks boisk sportowych ,,MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Brodnicy jest obiektem 

ogólnodostępnym, służącym do realizacji zadań własnych Gminy Brodnica w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i pozostałych grup społeczeństwa 

gminy. Kompleks boisk sportowych zarządzany jest przez administratora (Urząd Gminy w 

Brodnicy) i udostępniany użytkownikom nieodpłatnie. Kompleks ten czynny był przez cały 

rok z wyłączeniem miesięcy: stycznia, lutego, grudnia oraz świąt uznanych ustawowo za dni 

wolne od pracy.  

 Nadzór, koordynacja i prowadzenie zajęć sportowych na obiekcie, odbywa się za 

pośrednictwem zatrudnionego animatora. W 2019 r. przeprowadzono łącznie 1080 godzin 

zajęć sportowych, z czego 1291 godzin wydarzeń otwartych i imprez, 16,5 godzin wydarzeń 

„na zapisy” oraz 418 godzin wydarzeń zamkniętych (treningów). W 2019 r. w okresie od 

marca do września z kompleksu skorzystało łącznie 8750 osób. Poniżej zamieszczona została 

tabela obrazująca frekwencję na zajęciach z podziałem na poszczególne miesiące. 
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11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

11. 1. Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica 

 

 Na koniec 2019 r. Biblioteka posiadała 28.529 woluminów. Wypożyczono na 

zewnątrz 18.840 książek, w tym literatury pięknej dla dorosłych 8.949 woluminów, literatury 

dla dzieci 5.184 woluminów. Literatury popularno - naukowej 2.097 woluminów. 

Wypożyczono 2.610 czasopism. Na miejscu (czytelnia) wypożyczono 1.939 książek, 

czasopism - 1.233. W roku 2019 zarejestrowano 672 czytelników. 

 

Książki wypożyczone w latach 2018-2019 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2018 2019

Literatura piękna dla dorosłych 

Literatura dla dzieci  

Literatura popularno- naukowa

Czasopisma

 

W roku 2019 Biblioteka zorganizowała następujące imprezy: 

1) Koncert świąteczno – noworoczny. Śpiewanie kolęd z zespołem „Away” dla 

mieszkańców Gminy Brodnica; 

2) Pomoc przy organizacji 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

3) Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych; 

4) Konkurs plastyczny „Zaprojektuj kartkę na Święta Wielkanocne” dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Brodnica i przedszkoli; 

5) Lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkoli w „Kąciku Malucha”, czytanie bajek, 

układanie puzzli, zabawy ruchowe itp.; 

6) Udział w Kiermaszu Wielkanocnym- sprzedaż książek; 

7) W Tygodniu Bibliotek od 6-10 maja biblioteka zorganizowała: 
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 - spektakle edukacyjno – profilaktyczne promujące czytelnictwo oraz świadome 

 korzystanie z internetu w Szkole Podstawowej w Brodnicy i Manieczkach, 

 - spektakl edukacyjny ”Co w trawie piszczy” w Szkole Podstawowej w Iłówcu, 

 - czytanie bajek edukacyjnych przez bibliotekarzy w przedszkolach na terenie Gminy 

 Brodnica oraz w szkołach dla dzieci z kl. I-III, 

 - spektakl teatralny dla dzieci „Czerwony kapturek” w przedszkolu w Manieczkach i 

 Brodnicy oraz w szkole w Manieczkach, 

 - Biesiada „Śpiewająca Gmina Brodnica” dla mieszkańców gminy, 

 - spektakl teatralny „Złota kaczka” dla przedszkola i szkoły w Manieczkach, 

 - Gminny konkurs głośnego czytania; 

8) ”Wędkarski piknik z książką”; 

9) Udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam” w 

Szkole Podstawowej w Brodnicy i w Przedszkolu w Manieczkach; 

10)  Narodowe czytanie Nowel Polskich w siedzibie Bibliotece i Filii dla uczniów kl. VII i  

VIII Szkół Podstawowych w Manieczkach i Brodnicy; 

11) Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu dla mieszkańców Gminy 

Brodnica wspólnie z KGW „Aktywne Brodniczanki” na spektakl „Weekend z R”; 

12) Pasowanie uczniów kl. I na czytelników Biblioteki Gminnej w Brodnicy 

13) Zorganizowanie wyjazdu na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia wspólnie z 

KGW „Aktywne Brodniczanki” 

14) Kiermasz bożonarodzeniowy – sprzedaż książek 

15) „Gwiazdka dla czytelnika”- spotkanie opłatkowe dla najlepszych czytelników, dzieci i 

dorosłych w roku 2019 

Wystawki poświęcone ważnym wydarzeniom, rocznicom urodzin lub śmierci sławnych 

 pisarzy i ludzi: 

  Stanisław Wyspiański – 150 rocznica urodzin, 

  Jarosław Iwaszkiewicz- 125 rocznica urodzin, 

   „Sławne Polki”- wystawka poświęcona sławnym kobietom z okazji Dnia Kobiet, 

  Jan Dobraczyński -25 rocznica śmierci, 

  Jan Paweł II – 14 rocznica śmierci, 

  Międzynarodowy Dzień Książek dla dzieci w dzień rocznicy urodzin Hansa, 
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  Christiana Andersena, 

  Światowy Dzień Ziemi, 

  Wystawa kartek świątecznych z konkursu „Zaprojektuj kartkę na Święta 

 Wielkanocne”, 

  Wakacje z przewodnikiem - Co wybierasz? Góry, Mazury czy Morze?, 

  Julian Tuwim - 125 rocznica urodzin, 

  Maria Rodziewiczówna – 75 rocznica śmierci 

  Tadeusz Dołęga Mostowicz- 50 rocznica śmierci 

  Jan Paweł II w rocznice Pontyfikatu 

  11 listopada – Odzyskanie przez Polskę niepodległości 

   
 

 11. 2. Działalność „Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” w Gminie Brodnica
6
 

 

 W dniu 28 listopada 2017 r. na mocy Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy 

Brodnica z dnia 27 listopada 2017 zostało zawarte porozumienie ze Szkołą Podstawową im. 

Hymnu Narodowego w Brodnicy, określające zasady funkcjonowania i organizacji 

„LOWE”. Podstawowym celem działania „LOWE” w Brodnicy jest stworzenie warunków 

dla mieszkanek i mieszkańców Gminy Brodnica do uczenia się, zdobywania wiedzy w 

różnych dziedzinach życia, w zależności od potrzeb indywidualnych, środowiskowych i 

społecznych. Misją LOWE w Gminie Brodnica jest animowanie i podejmowanie 

interdyscyplinarnych, wielotorowych, systemowych działań na rzecz kształcenia 

ustawicznego osób dorosłych (w tym rodziców) oraz propagowanie idei kształcenia przez 

całe życie, celem skupienia uwagi na kompetencjach kluczowych i umiejętnościach 

społecznych, dla realizacji indywidualnych potrzeb dorosłych mieszkańców w lokalnym 

środowisku. 

 W 2019 r. zrealizowano 12 szkoleń/warsztatów o różnym charakterze i zakresach 

tematycznych (odnoszących się do kompetencji kluczowych, zgodnie z Modelem LOWE, w 

których wzięły udział osoby dorosłe, podnosząc swoją wiedzę). W szkoleniach wzięły udział 

łącznie 111 osób, w tym 107 kobiet. 

                                                
6 Źródło: Sprawozdania z działalności merytorycznej LOWE, przedkładane w ramach projektu grantowego pn.: 

„Smart LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Brodnica”. 
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 Dzięki współpracy z organizatorami oraz partnerami przedsięwzięcia pt.: „Historia 

prawdziwa zrywu powstańczego mieszkańców Gminy Brodnica” zorganizowano w dniu 6 

stycznia 2019 r. obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ziemi 

brodnickiej. Program obchodów obejmował m. in. odsłonięcie pomnika ku czci powstańców 

wielkopolskich oraz wręczenie listów gratulacyjnych potomkom powstańców, 

zorganizowaniem warsztatów szydełkowania (w ramach warsztatów LOWE), na których 

powstawały rozetki powstańcze rozdawane uczestnikom w/w obchodów.  

 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji współorganizował 27. Finał WOŚP, który odbył 

się w dniu 13.01.2019 r. w Szkole Podstawowej im. hymnu Narodowego w Brodnicy. W 

wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób - dorosłych, dzieci i młodzieży. Zebrano ponad 

12.000,00 zł. 

 LOWE włączyło się także w powstanie muralu w Brodnicy, którego inicjatorem było 

Sołectwo Brodnica. Finał przedsięwzięcia miał swoje miejsce w dniu 24.09.2019 r.  

 Rok 2019 był okresem, w którym kontynuowano spotkania w ramach „KLUBU 

BRODNICKA PLANSZÓWKA”. (Odbyły się 4 spotkania). W zajęciach 

międzypokoleniowych brało udział średnio 8 - 14 osób.  W okresie przedświątecznym, 

wzorem lat ubiegłych, zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbył się 

8.12.2019 r. 

 Wśród wydarzeń realizowanych przez partnerów LOWE należy wskazać należy 

również spotkania informacyjne i promowanie oferty Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego 

– Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości (spotkanie informacyjne nt. 

dofinansowania szkoleń dla pracowników i pracodawców oraz spotkanie informacyjne nt. 

zmian w podatkach 2019. 

 

 

11. 3. Ochrona zabytków 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U z 2020 r. poz. 282 i 782) do zadań Wójta (burmistrz, prezydent miasta) 

należy prowadzenie gminnej ewidencji zabytków. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru 

kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków, 

poza zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków powinny być ujęte zabytki 

nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków a także zabytki nieruchome 
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wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków. 

 W 2019 roku w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdowało się 180 

obiektów, najwięcej obiektów – 34 położonych było w m. Brodnica, natomiast w m. Iłówiec 

znajdowały się 24 obiekty. Kolejną miejscowością z największą liczbą obiektów, tj. 20 było 

Żabno. W gminnej ewidencji zabytków Gminy Brodnica znajdowały się grupy obiektów 

obejmujące m. in: zespoły kościołów, figury przydrożne, kapliczki, cmentarze, zespoły 

folwarczne, zespoły pałacowo-folwarczne, zespoły dworsko-folwarczne lub ich pozostałości, 

dwory, zagrody. 

 W rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Wielkopolskiego (stan na dzień 

31.12.2019 r.) znajdowały się 24 wpisy dotyczące zabytków z terenu Gminy Brodnica, 

obejmujące 48 obiektów. 

 

 

Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła i Matki Boskiej  

w Iłówcu 

 

 W 2019 r. Wójt Gminy Brodnica, 

realizując postanowienia Uchwały Nr 

V/33/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 

kwietnia 2019 r. w sprawie dotacji na prace 

restauratorskie w budynku kościoła p.w. św. 

Andrzeja Apostoła i Matki Boskiej w 

Iłówcu, wpisanego do rejestru zabytków, 

zawarł umowę dotacji z Parafią p.w. św. 

Andrzeja Apostoła i Matki Boskiej w 

Iłówcu na kwotę 15.000,00 zł na prace 

restauratorskie zabytkowej ambony oraz 

ołtarza i chrzcielnicy w budynku Kościoła. 

Na podstawie przedstawionego rozliczenia 

stwierdzono wykorzystanie środków w 

100% kwocie 15.000,00 zł. Procedura 

związana z przyznaniem dotacji 

realizowana była zgodnie z wymogami 

określonymi w uchwale Nr V/18/2007 

Rady Gminy Brodnica z dnia 20 lutego 

2007 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. 

Woj. Wielk. z 2007 r., nr 51, poz. 1269)
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12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 W 2019 r. na terenie Gminy Brodnica funkcjonowało 6 jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. Były nimi: OSP w Brodnicy, OSP w Grzybnie, OSP w Iłówcu, OSP w 

Manieczkach, OSP w Szołdrach oraz OSP w Żabnie. Dwie spośród wskazanych jednostek tj: 

OSP w Brodnicy oraz OSP w Żabnie, od lat funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym, który stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. Poza 

swoją podstawową działalnością, mającą na celu zapobieganie pożarom poprzez udział w 

akcjach ratowniczych strażacy ochotnicy chętnie brali udział w akcjach charytatywnych, 

imprezach okolicznościowych, spotkaniach połączonych z pokazami z zakresu ratownictwa 

drogowego bądź technicznego. 

 Gmina Brodnica, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie przeciwpożarowej w 

2019 r. ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości 

bojowej OSP. Realizacja zadań gminy z zakresu finansowania kosztów funkcjonowania OSP, 

dokonywana była w 2019 r. poprzez: 

1) bezpośrednie ponoszenie kosztów funkcjonowania OSP z budżetu gminy, m. in. w zakresie 

konserwacji oraz napraw sprzętu, 

2) udzielonych przez gminę dotacji, m.in. zakup paliwa, utrzymanie strażnic czy 

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

 Obok wspomnianego powyżej aspektu Gmina Brodnica finansowała zakupy 

umundurowania dla członków osp, ubezpieczenia członków osp i młodzieżowej drużyny 

pożarniczej, ponosiła koszty okresowych badań lekarskich. 

 W 2019 r. z budżetu Gminy Brodnica na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży 

Pożarnych zostały wydatkowane środki pieniężne w kwocie: 340.607,74 zł, z czego wydatki 

na inwestycje wyniosły 167.908,60 zł. W ramach tych ostatnich wskazać należy dotacje 

celowe na dofinansowanie: budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Manieczkach, budowy strażnicy w Szołdrach, zakupu samochodu dla OSP w Szołdrach. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej członkowi 

ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, przysługuje 

ekwiwalent pieniężny. Wspomniana ustawa nakłada również obowiązek ustalenia wysokości 

ekwiwalentu poprzez uchwałę Rady Gminy. Obowiązująca w 2019 r. uchwała Rady Gminy 
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Brodnica Nr XXIV/150/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. przewidywała następujące 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego: 

1) za 1 godzinę udziału w akcji ratowniczo- gaśniczej: 12,00 zł,  

2) za 1 godzinę udziału w szkoleniu: 6,00 zł.  

 W 2019 r. na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz 

szkoleniach wydatkowano kwotę 44.619,00 zł. W okresie od stycznia do listopada 2019 r. 

największą liczbą wyjazdów (do pożarów, miejscowych zagrożeń, fałszywych alarmów, 

wyjazdów gospodarczych) odnotowała OSP w Żabnie – ponad 70 wyjazdów oraz OSP w 

Brodnicy – ponad 40 wyjazdów.   

 Strażacy ochotnicy uczestniczyli także w szkoleniach organizowanych przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie oraz Gminę Brodnica. W 2019 r. z takiej 

możliwości skorzystało łącznie 22 członków OSP. Przeprowadzone szkolenia obejmowały: 

- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (9 osób objętych szkoleniem) 

- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej (6 osób objętych szkoleniem) 

- kurs Naczelnika OSP (2 osoby objęte szkoleniem) 

- kurs podstawowej pomocy medycznej (2 osoby objęte szkoleniem) 

- egzaminy potwierdzające posiadanie tytułu ratownika (3 osoby objęte szkoleniem) 

 

Lekki samochodu ratowniczo-gaśniczy zakupiony przez OSP w Szołdrach przy udziale 

środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Budżetu Gminy 

Brodnica w 2019 r. 
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Powstająca strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach 
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13. WSPÓŁPRACA GMINY BRODNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, 

SAMORZADAMI ORAZ UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH JST 

 

 

13. 1. Realizacja Programu Współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 Gmina Brodnica od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które skutecznie i 

bez wielkiego rozgłosu odgrywają w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym 

też celu powstał „Program współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” uchwalony 

Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 2018 r. 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi zgodnie z wymogami prawa odbywała 

się w ramach wspierania zadań z zakresu administracji publicznej. W tym celu Wójt Gminy 

ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z obszaru Sport i kultura fizyczna.  

 Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 listopada 

2018 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brodnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019, w budżecie Gminy Brodnica przyjętym Uchwałą 

III/16/2018 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej 

na 2019 rok zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone 

na realizację zadań objętych otwartym konkursem ofert. 

 Wójt Gminy Brodnica ogłosił w roku 2019 jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie i 

realizacje zadań publicznych. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Brodnica w 2019 r. 

na wspieranie zadań publicznych wyniosła 25.000,00 zł. Łącznie w otwartych konkursach 

ofert złożono 1 ofertę. Podczas przeprowadzonych procedur konkursowych komisja 

konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 

2019 r. oceniała oferty pod względem kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzając 

pozytywnie złożone oferty. 

 Współpraca finansowa w ramach Projektu opierała się na wspieraniu realizacji zadań,                

w zakresie sfery publicznej w obszarze sport i kultura fizyczna; 

 wspieranie klubów sportowych, 
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 organizacja zawodów, meczy, i rozgrywek sportowych, 

 upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie gminnym i podczas imprez 

ponadgminnych, 

 upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Wspieranie zadań publicznych odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert, które organizowane były zgodnie z zapisami ustawy. Zarządzeniem Nr 

10/2019 Wójta Gminy Brodnica z dnia 8 lutego 2019 r., został powołany Zespół opiniujący w 

celu rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.  

Przekazano dotacje według zestawienia: 

1.  Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach w kwocie 25.000,00 zł, Organizacja 

złożyła terminowo sprawozdanie z realizacji zadania. 

2. W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2019 roku uczestniczyły głównie dzieci i młodzież 

z terenu Gminy Brodnica, jednakże również znaczna część dorosłych mieszkańców korzystała 

aktywnie z oferty Klubu Sportowego Gminy Brodnica w Manieczkach.  

 Klub w ramach realizacji zadania korzystał z dostępnych lokali na terenie Gminy 

Brodnica m. in. sali sportowych w budynkach szkolnych. W dyspozycji organizacji 

znajdowały się również boiska oraz tereny treningowe.  

 

Oświetlenie boiska sportowego w Manieczkach powstałe w 2019 r. 
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13. 2. Porozumienia z samorządami oraz pozostałymi podmiotami 

 

Działania realizowane w ramach zawartych porozumień 

 

L. p. Cel porozumienia Podmiot 

współuczestniczący 

w porozumieniu 

Działania podejmowane w 2019 r.  

1. Powierzenie Gminie Śrem 

prowadzenia schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w 

Gaju i ochrona przed 

bezdomnymi zwierzętami. 

Gmina Śrem Partycypacja kosztów 

modernizacji i rozbudowy 

schroniska, koszty bieżącej 

eksploatacji - 27.176,40  zł 

2.  Przejęcie realizacji zadania 

publicznego polegającego 

na zapewnieniu 

kształcenia, wychowania i 

opieki uczniom 

zamieszkałym w m. Góra, 

Pucołowo i Szymanowo 

należących do gminy Śrem, 

w Szkole Podstawowej im. 

gen. Józefa Wybickiego w 

Manieczkach. 

Gmina Śrem W Szkole Podstawowej im. gen. 

Józefa Wybickiego w 

Manieczkach naukę pobierało 38 

uczniów; w tym: 

W roku 2018/2019 

a) z m Góra – 20 

b) z m. Pucołowo – 5, 

c) z m. Szymanowo – 13 uczniów. 

natomiast w roku szkolnym 

2019/2020, łącznie 42 uczniów: 

a) z m Góra – 23 

b) z m. Pucołowo – 4, 

c) z m. Szymanowo – 15 uczniów 

3. Współdziałanie w zakresie 

gminnych przewozów 

pasażerskich. 

Gmina Śrem Koszty związane z obsługą linii nr 

8 (2 kursy realizowane w dni 

robocze) i nr 10 (4 kursy 

realizowane w dni robocze) w 

kwocie 28.566,94 zł. 

4.  Projekt "Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez 

pracy w powiecie 

śremskim (IV)". 

Powiat Śremski Urząd Gminy w Brodnicy był 

organizatorem stażu dla 1 osoby. 

Po odbyciu stażu, osoba została 

zatrudniona na podstawie umowy 

o prace na okres 3 miesięcy. 

5. Prowadzenie publicznych 

szkół podstawowych i 

publicznego gimnazjum 

(przejęcie praw i 

obowiązków organu 

prowadzącego w stosunku 

do dzieci podlegających 

obowiązkowi szkolnemu 

zamieszkałych w m, 

Tarnowo Stare od numeru 

9 i wyżej, Donatowo, 

Rakówka). 

Gmina Czempiń - W SP w Iłówcu naukę pobierało 

w roku szkolnym 2018/2019 – 2 

uczniów z miejscowości Stare 

Tarnowo. Natomiast w roku 

szkolnym 2019/2020 jest to 3 

uczniów; 

- W SP w Manieczkach naukę 

pobierało w roku szkolnym 

2018/2019, 15 uczniów z 

miejscowości Donatowo 

- taka sama liczba uczęszcza z 

miejscowości Donatowo w roku 
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szkolnym 2019/2020; 

- W SP w Brodnicy w latach 

szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 

nauki nie pobierał żaden uczeń 

spoza obszaru terytorium Gminy 

Brodnica; 

6. Przejęcie zadania z zakresu 

zarządzania publicznymi 

drogami powiatowymi 

(budowa zjazdów z dróg 

powiatowych na drogi 

gminne oraz ich 

utrzymanie. 

Powiat Śremski Bieżące utrzymywanie dróg 

wskazanych w porozumieniu  

7. Porozumienie partnerskie 

w sprawie współpracy w 

zakresie rewitalizacji 

połączenia kolejowego 

Śrem – Czempiń 

Gmina Śrem, Gmina 

Czempiń, Gmina 

Książ Wlkp. Gmina 

Dolsk, Gmina 

Krzywiń 

Podpisano porozumienie 

partnerskie 

 

 

 

Pozostałe formy współpracy i dodatkowe informacje 

 

 

Pomnik ku czci Powstańców Wielkopolskich z terenu 

Ziemi Brodnickiej 

Wójt Gminy Brodnica oprócz 

współfinansowania zadań publicznych 

realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty uprawnione, 

wspierał sektor pozarządowy także w 

innych formach. Pozafinansowe formy 

współpracy dotyczyły przede wszystkim 

sfery informacyjnej, organizacyjnej oraz 

szkoleniowej. Na stronie internetowej 

Urzędu i w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

zamieszczane były informacje, ogłoszenia 

o otwartych konkursach ofert wraz z 

obowiązującymi formularzami oraz 



informacją o ich rozstrzygnięciu. Również na bieżąco zamieszczane są informacje o 

prowadzonych konsultacjach społecznych 

 Upowszechnianie aktywnej współpraca z organizacjami pozarządowymi i 

środowiskami lokalnymi jest jednym z celów Gminy Brodnica.  Aby osiągnąć ten cel zostało 

podjęte wiele działań w tym kierunku. Dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi jest 

czynnikiem scalającym i aktywizującym społeczność lokalną. 

Gmina Brodnica wspierała liczne inicjatywy lokalne – do niewątpliwych sukcesów tej 

współpracy zaliczyć należy między innymi: 

1) uroczyste odsłonięcie w dniu 6 stycznia 2019 r. Pomnika ku czci Powstańców 

Wielkopolskich z terenu Ziemi Brodnickiej, które wpisywało się w ogólnopolskie obchody 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego– we współpracy z Komitetem budowy Pomnika ku czci 

Powstańców Wielkopolskich z terenu Ziemi Brodnickiej, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 

Brodnickiej „Gniazdo” i Stowarzyszeniem Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. J. 

Wybickiego; 

2) współorganizacja IV Dnia Hymnu Polskiego w Brodnicy we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. J. Wybickiego oraz Unią 

Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremskim Ośrodkiem Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości, 

3) współorganizacja II Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego we współpracy z 

Sołectwem Brodnica oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Aktywne Brodniczanki”

Podstawowym efektem współpracy w roku 2019 r. było umocnienie świadomości 

społecznej i odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej oraz wprowadzenie nowatorskich i 

bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Od kilku 

lat na terenie Gminy Brodnica obserwuje się wzrost świadomości społecznej i coraz częściej 

występujące inicjatywy oddolne. Mieszkańcy aktywnie włączają się w życie lokalnej 

społeczności. Na terenie Gminy Brodnica na podstawie ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o 

kołach gospodyń wiejskich), działa łącznie 5 organizacji tego typu: 

1) KGW w Brodnicy „Aktywne Brodniczanki”, 

2) KGW w Żabnie „Fajne Babki”, 

3) KGW w Jaszkowie „Jaszkowianki”, 
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4) KGW „Józefinka” w Manieczkach, 

5) Koło Gospodyń Wiejskich w Brodniczce - Esterpolu. 

Działalność kół przyczynia się do poszerzenia działalności kulturalnej na terenie 

Gminy Brodnica, sprzyja integracji społecznej oraz jest wartością dodaną również w obszarze 

współpracy Gminy Brodnica z NGO. Organizacje społeczne działające na terenie gminy,

włączają się we wszystkie inicjatywy lokalnego samorządu służąc wsparciem osobowym i 

organizacyjnym, m.in. udział KGW „Fajne Babki” w Dożynkach 2019. 

 

 

13. 3. Udział w stowarzyszeniach 

 

 

Stowarzyszenie „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu” 
 

Gmina Brodnica przystąpiła do Stowarzyszenia na 

mocy Uchwały Nr XXVI/130/1993 Rady Gminy 

Brodnica z dnia 2 marca 1993 r. Podstawowym 

celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz pomoc 

w podnoszeniu efektywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań 

publicznych. Osiągnięcie powyższych celów następuje poprzez: 

1) działania oświatowe i naukowe skierowane do działających na rzecz jednostek 

 samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, w szczególności poprzez 

 osoby piastujące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego, w organach 

 jednostek pomocniczych gmin, osoby zatrudnione w administracji samorządowej, 

2) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi 

 zarządzania; 

3) wsparcie jednostek samorządu terytorialnego przy wprowadzaniu nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie uczestników seminariów organizowanych 

przez „WOKiSS” w 2019 roku, z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne: 

 

Podmiot delegujący na szkolenie Liczba 

szkoleń 

Liczba osób 

delegowanych 

Gmina Brodnica
7
 5 17 

                                                
7 Osobami delegowanymi przez Gminę Brodnica byli Radni Gminy Brodnica. 
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Urząd Gminy w Brodnicy 19 24 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 4 4 

Razem 28 45 

  

 Uczestnictwo w Stowarzyszeniu wiąże się z koniecznością wnoszenia składek 

członkowskich przez Gminę Brodnica. W skali rocznej koszty związane z uczestnictwem w 

stowarzyszeniu wyniosły 8730,00 zł. 

 

 

Stowarzyszenie „Lider Zielonej Wielkopolski” 

 

 
Stowarzyszeniem jest partnerstwem 

trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli 

sektora publicznego, gospodarczego i społecznego 

oraz mieszkańców obszaru LGD (obejmuje on 

gminy: Brodnica, Czempiń, Dominowo, Jaraczewo, 

Jarocin, Kotlin, Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Mosina, Śrem, Środa Wielkopolska, 

Zaniemyśl. Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 

a w szczególności opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

wskazanych gmin (w tym propagowanie działań na rzecz realizacji LSR, udzielanie wsparcia 

mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania 

środków na  ich realizację), a także: promocję obszarów wiejskich położonych w gminach 

członkowskich, mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach 

związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, podejmowanie inicjatyw i działań 

mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów 

ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na 

obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczno-artystyczną, 

aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i cyfrowemu, przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i narkotykowym) i patologiom 

społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia i promocję zdrowia. 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia „LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI”, w skład 

którego desygnowany został Wójt Gminy Brodnica, należy m.in.: przyjmowanie nowych 
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członków, zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie wysokości składek 

członkowskich dla członków wspierających oraz jednorazowej opłaty z tytułu wstąpienia do 

Stowarzyszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, reprezentowanie Stowarzyszenia 

na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

opracowywanie LSR, przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte 

wnioskiem o dofinansowanie.  

 W 2019 r. Gmina Brodnica uzyskała dofinansowanie na operację „Budowa placów 

zabaw w miejscowościach gminy Brodnica”, tj. w Górce, Grabianowie, Iłówcu, Ogieniowie, 

Sulejewie i Żabnie” realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020. 

 

 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 

Przedsiębiorczości 

 

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia 

jest wspieranie rozwoju gospodarczego i integracji 

społeczności lokalnej regionu objętego 

działalnością Stowarzyszenia, wspieranie idei 

samorządu terytorialnego i prowadzenie  działań polegających na obronie wspólnych 

interesów członków Stowarzyszenia, a ponadto czynne uczestniczenie w życiu publicznym 

i społeczno-gospodarczym. W obecnej formie prawnej Stowarzyszenie działa od 2004 roku, 

szczególnie w zakresie promocji, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji gospodarczej 

i integracji społeczności lokalnej, a także obsługi funduszy pożyczkowych oraz 

przeciwdziałania bezrobociu. 

Zadaniem Wójta Gminy Brodnica oraz pozostałych członków Zarządu 

Stowarzyszenia jest m.in. realizacja celów Stowarzyszenia poprzez wykonywanie uchwał, 

określanie szczegółowych kierunków działania, przygotowanie projektu budżetu i jego 

zmian, prowadzenie dokumentacji członkowskiej prowadzenie bieżących spraw 

Stowarzyszenia, wnioskowanie w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 

wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
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powoływanie komisji problemowych, uchwalanie regulaminów związanych z działalnością 

Stowarzyszenia. W 2019 roku Wójt Gminy Brodnica uczestniczył w 2 posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

 

Podstawowym celem stowarzyszenia jest 

działalność na rzecz rozwoju gmin i powiatów 

Wielkopolskich. Osiągniecie powyższego celu mają 

zapewnić działania takie jak: 

a) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec centralnych i wojewódzki 

organów państwowych, 

b) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie aktywności społeczeństwa 

obywatelskiego, 

c) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury, ochrony zdrowia, 

ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 

d) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój gospodarczy wielkopolski, 

e) wspieranie członków stowarzyszenia w korzystaniu z programów Unii Europejskiej, 

f) rozwijanie kontaktów i współdziałanie z wojewodą, samorządem województwa 

wielkopolskiego oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty 

lokalne, 

g) inicjowanie i wspieranie współpracy z innymi regionami w kraju i zagranicą, 

h) popularyzowanie wiedzy nt. Wielkopolski. 

 Wójt Gminy Brodnica, jako przedstawiciel gminy, uczestniczy w Zjazdach 

Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do 

kompetencji Zjazdu należy m. in.: ustalanie kierunków działania stowarzyszenia, uchwalanie 

budżetu Stowarzyszenia, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia czy też określanie wysokości, trybu 

i terminu uiszczania składek członkowskich. 

 W 2019 r. składka członkowska wniesiona przez Gminę Brodnica wynosiła: 1.216,86 zł 
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Związek Gmin Wiejskich RP 

 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska 

organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek 

jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej 

organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest 

integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych 

problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem 

Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW 

RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, 

konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. W Związku Gmin Wiejskich RP 

uczestniczy 637 gmin. Przedstawicielem Gminy Brodnica w Zgromadzeniach Ogólnych 

Związku jest Wójt lub jego pełnomocnik. Składka członkowska w 2019 r. wyniosła 1.709,86 

zł. 

 

 

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego 

 

Stowarzyszenie powstało w 2008 r. i obejmowało tereny siedmiu 

gmin skupionych wokół jednego z najstarszych parków 

narodowych w Polsce, Do stowarzyszenia, obok Gminy Brodnica należały Gminy: Dopiewo, 

Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo i Stęszew. Mikroregion WPN obejmował łącznie 

obszar o powierzchni 821,5km
2
. 

 Celem stowarzyszenia było wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona 

wspólnych interesów gmin. Stowarzyszenie swoje cele realizowało poprzez wspieranie 

realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu 

WPN, wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań w rozwoju 

transportu wewnątrz i zewnątrz gminnego oraz propagowanie nowej kultury mobilności, 

inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury, nauki, sportu, ochrony 

środowiska, w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.  

 W dniu 14 czerwca 2018 r. zgodnie z uchwałą Nr XXXV/228/2918 r. Rada Gminy 
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Brodnica wyraziła zgodę na likwidację Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego 

Parku Narodowego. Wójt Gminy Brodnia uczestniczył w dniu 27 czerwca 2019 r. 

w Zgromadzeniu Ogólnym członków stowarzyszenia, na którym podjęto uchwałę o jego 

likwidacji. W 2019 r. Gmina Brodnica nie wniosła składki członkowskiej. 


