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Szanowni Państwo,  

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym przedkładam Raport o stanie Gminy Brodnica za 2020 rok.  

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia 

się  z nowymi wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju 

ograniczenia. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej 

wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało podporządkowane wielu zakazom                               

i nakazom. Mimo oczywistych utrudnień staraliśmy się utrzymać aktywność 

gminy i pracę Urzędu Gminy bez utrudnień dla mieszkańców. Wszystkie 

zaplanowane zadania staraliśmy się zrealizować, co zostało opisane w Raporcie. 

Myślę, że mimo zaistniałej sytuacji pozytywnie zakończyliśmy rok.  

 

Z poważaniem 

Marek Pakowski 
       Wójt Gminy Brodnica 



 

 

3 

 

Spis treści 
 

I.  Informacje ogólne ……………………………………………………………………………………………… 5 

1. Sytuacja demograficzna ……………………………………………………………………………………………………………………. 5 

2. Charakterystyka podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą na terenie Gminy Brodnica oraz 

sytuacja na rynku pracy ……………………………………………………………………………………………………….……………. 6 

3. Poziom bezrobocia …………………………………………………………………………………………………………………………… 8 

II. Informacje finansowe …………………………………………………………………………….….…….. 9 

1. Dochody …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 

2. Wydatki …………………………………………………………………………………………………………………………..….…………. 10 

3. Wynik budżetu ……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 11 

4. Przychody i rozchody budżetu ………………………………………………………………………………………………………… 11 

5. Zadłużenie Gminy …………………………………………………………………………………………………………………………… 12 

III. Gospodarka komunalna ………………………………………………………………………………… 13 

1. Gospodarka odpadami ………………………………………………………………………………………………………………… 13 

2. Infrastruktura drogowa …………………………………………………………………………………………………………………… 14 

3. Komunikacja publiczna ……………………………………………………………………………………………………………………. 15 

4. Utrzymanie czystości i porządku ……………………………………………………………………………………………………… 16 

5. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym ……………………………………………………………………………………. 17 

6. Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości …………………………………………………………………………………….. 19 

7. Korzystanie ze świetlic wiejskich …………………………………………………………………………………………………. 20 

8. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Manieczkach …………………………………………………………….. 21 

IV. Ochrona środowiska ……………………………………………………………………………………… 22 

1. Charakterystyka Programu ochrony środowiska dla Gminy Brodnica na lata 2017 – 2020 ……………… 22 

2. Charakterystyka planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brodnica ………………………………………….… 23 

3. Dotacje udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków……………………………………………………….……… 23 

4. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania opłat i kar za usuwanie 

drzew ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 

5. Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych ………………………………….……… 25 

6. Ochrona zwierząt ………………………………………………………………………………………………………………………… 26 

7. Ochrona urządzeń melioracji wodnych ………………………………………………………………………………………… 27 

V. Gospodarka przestrzenna ……………………………………………………………………………… 28 

1.    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica ………………. 28 



 

 

4 

 

2.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ………………………………………………………………….…….. 29 

3.  Decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego ………………………………….. 30 

VI. Oświata, Kultura, Sport …………………………………………………………………………………. 32 

1. Wychowanie przedszkolne ……………………………………………………………………………………………………………... 32 

2. Szkoły podstawowe …………………………………………………………………………………………………………………….….. 33 

3. Kadra i system doskonalenia zawodowego w placówkach oświatowych …………………………………………. 35 

4. Realizacja zadań oświatowych ……………………………………………………………………………………………………..... 37 

5. Stypendia socjalne …………………………………………………………………………………………………………………………. 38 

6. Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych ………………………………………………………… 39 

7. Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica …………………………………………………………………………… 40 

8. Wspieranie i upowszczechnianie kultury fizycznej i sportu …………………………………………………………….. 42 

9. Ochrona zabytków …………………………………………………………………………………………………………………………. 43 

10. Fotogaleria …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 

VII. Pomoc Społeczna ………………………………………………………………………………..……… 45 

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy– działalność zespołu 

interdyscyplinarnego ………………………………………………………………………………………………………………….….. 45 

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 ……………………………………………………….………. 46 

3. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 49 

4. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych ………………………………………………………….. 50 

5. Realizacja postepowań z zakresu świadczenia wychowawczego …………………………………………………….  51 

6. Wypłata dodatku energetycznego oraz mieszkaniowego ………………………………………………………….……. 51 

7. Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych …………………………………………. 52 

8. Pomoc osobom bezdomnym …………………………………………………………………………………………………………… 53 

VIII. Ochrona zdrowia ………………………………………………………………….…………………….. 54 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2020 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaniii na rok 2020 ……………………………………. 56 

IX. Ochrona przeciwpożarowa ……………………………………………………………………………. 57 

 

 

  



 

 

5 

 

I. Informacje ogólne 

 
1. Sytuacja demograficzna 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców w dniu 
31.12.2020 r. Gminę Brodnica zamieszkiwało 4841 osób. W strukturze 
mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga mężczyzn (50,2%) nad 
kobietami (49,8%). Najwięcej zameldowanych mieszkańców przebywało na 
terenie miejscowości: Manieczki, następnie zdecydowanie wyróżniały się 
miejscowości: Brodnica oraz Żabno. Miejscowościami z najmniejszą liczbą 
mieszkańców są z kolei wsie: Rogaczewo, Kopyta, Sulejewo Folwark. Poniżej 
przedstawiono wykresy z danymi dotyczącymi liczby ludności z podziałem na: 
mieszkańców „czasowych” oraz „stałych” mieszkańców, uwzględniające płeć 
oraz zestawienie obrazujące zamieszkiwanie w poszczególnych miejscowościach 
Gminy Brodnica. 
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2. Charakterystyka podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą na 
terenie Gminy Brodnica oraz sytuacja na rynku pracy 
 

W 2020 r. pracownicy Urzędu Gminy Brodnica wprowadził do CEIDG 107 
wniosków, dotyczących: 

1) założenia działalności gospodarczej - 10 wniosków,  
2) zmiany wpisu w CEIDG  - 69 wniosków  
3) zawieszenia działalności gospodarczej 12 wniosków,  
4) wznowienia działalności gospodarczej - 8 wniosków,  
5) zakończenia działalności gospodarczej - 8 wniosków.  
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W dniu 31.12.2019 r. w CEIDG znajdowały się 222 wpisy aktywne oraz 37 
wpisów z zawieszoną działalnością gospodarczą dotyczących przedsiębiorców, 
których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdowało się 
na terenie Gminy Brodnica. 

 

 
 
Bazując na danych CEIDG zaobserwować można, że działalność gospodarcza 

prowadzona na terenie Gminy Brodnica w 2020 r. w znacznej mierze związana 
była z handlem hurtowym i detalicznym (67 wpisów) oraz branżą budownictwa 
(62 wpisy). Zauważalna jest również obecność przedsiębiorstw prowadzących 
działalność gospodarczą związaną z szeroko pojętym przetwórstwem 
przemysłowym (32 wpisy), pod pojęciem którym mieści się m.in. produkcja 
wyrobów tartacznych, mebli, wyrobów metalowych. 
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3. Poziom bezrobocia 

 
Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2020 roku 61 mieszkańców 

Gminy Brodnica (w tym kobiet: 39, mężczyzn: 22) zarejestrowanych było jako 
osoby bezrobotne. Większość z nich stanowiła grupa osób długotrwale 
bezrobotnych (34 osoby), powyżej 50-tego roku życia. Stopa bezrobocia                        
w Powiecie Śremskim w 2020 roku oscylowała w granicach od 2,2% w styczniu 
do 2,9% w grudniu. Od kilku lat poziom bezrobocia w Powiecie Śremskim, w tym 
również w Gminie Brodnica jest więc stosunkowo niski. Poniższy wykres 
obrazuje liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Gminy Brodnica                  
w latach 2016-2020.  
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II. Informacje finansowe 

 
Polityka finansowa Gminy Brodnica w 2020 r. realizowana była zgodnie                       
z poniższymi Uchwałami: 
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.                     
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. 
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/65/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodncia na lata 
2020-2025. 
 
 

1. Dochody 

 

   Na zaplanowane dochody w kwocie 25.921.239,73 zł wykonano 
27.483.801,71 zł, tj. 106,03% planu. 
Planowane dochody w trakcie roku zwiększyły się o kwotę 3.437.355,73 zł. 
Podstawową część dochodów budżetowych Gminy stanowiły dotacje i środki 
przeznaczone na cele bieżące 36,29% oraz subwencja ogólna 30,35 %. Z kolei 
dochody własne (m. in. wpływy z podatków i opłat, udziały we wpływach                    
z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w 2020 r.)  stanowiły 
28,23 % dochodów ogółem. 
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2. Wydatki 

 

Na zaplanowane wydatki w kwocie 25.689.844,59 zł wykonano 
24.800.271,54 zł, tj. 96,54% planu. Planowane wydatki budżetu zwiększyły się 
w ciągu roku o 3.355.521,59 zł. 

Podstawową część wydatków budżetowych Gminy Brodnica stanowiły 
wydatki związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania 40,86 % 
oraz w obszarze rodziny (realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych, 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wpierania rodziny 
i rodzin zastępczych) 33,84 %. 
Wydatki majątkowe w 2020 r. wyniosły 410.301,47 zł. 
Wydatki zrealizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wyniosły 
344.390,03 zł, tj. 99,00% planu.  
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3. Wynik budżetu 

 
Wynik budżetu na koniec 2020 r., stanowiący różnicę między dochodami 

i wydatkami jest dodatni i stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości 
2.683.530,17 zł na planowaną 231.395,14 zł. 

Lepsze niż pierwotnie zakładano wykonanie budżetu gminy znalazło 
odzwierciedlenie w poprawie wskaźników finansowych gminy. Wskutek wyższej 
dynamiki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi została wypracowana 
nadwyżka operacyjna o 5,65% wyższa niż w 2019 r. 
 
 
4. Przychody i rozchody budżetu 

 

Planowane przychody uległy zmianie - zmniejszono przychody z tytułu 
wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
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kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 87.530,17 zł do kwoty 123.347,83 zł 
oraz ustalono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach w kwocie 5.696,03 zł. 

Wykonane przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek wyniosły 
3.656,13 zł na planowane 4.811,00 zł. 
Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji 
wykonano w 100% w kwocie 365.250,00 zł. 
 
 
5. Zadłużenie Gminy 
 

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie Gminy Brodnica z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosło 1.869.500,00 zł, co 
stanowiło 6,80% wykonanych dochodów. 

Spłata zadłużenia zaciągniętego na dzień 31.12.2020 r. zgodnie w WPF 
przypada na lata 2021-2025 w oparciu o harmonogram spłaty w poszczególnych 
latach. 
 

 
 

Pomimo ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. stanu 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz związanych z tym 
dużych zagrożeń i niepewności co to rozmiarów kryzysu budżet wykonano 
z nadwyżką.  
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III. Gospodarka komunalna 
 

1. Gospodarka odpadami 
 
Gmina Brodnica od 2003 r. jest członkiem 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 skład ZM CZO „Selekt”                              
w Czempiniu w 2020 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 2020 r. 
w czterech posiedzeniach Zgromadzenia Związku. Z tytułu uczestnictwa w ZM 
CZO „Selekt” Gmina Brodnica, podobnie jak pozostałe podmioty uczestniczące w 
związku, wnosi coroczną składkę członkowską. Wysokość składki członkowskiej 
wynosi 2 zł od zameldowanego mieszkańca gminy. W 2020 r. Gmina Brodnica 
wniosła składkę członkowską w wysokości 9.784,00 zł. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. mieszkańcy gminy złożyli 1325 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                      
z czego liczba deklaracji aktywnych wyniosła 990. Na tę sumę składały się 
deklaracje dotyczące nieruchomości zamieszkałych (w liczbie 1189), 
niezamieszkałych (133 deklaracji), mieszanych (2) oraz 1 deklaracji dotyczącej 
domku letniskowego. 

„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.” 
przygotowana przez  ZM CZO „Selekt” obrazuje, że statystyczny mieszkaniec 
Gminy Brodnica (biorąc pod uwagę dane wynikające z ewidencji ludności) 
wytworzył w 2020 r. ponad 195 kg odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 
Z terenu gminy zebrano natomiast 951,46 Mg tego typu odpadów. Z kolei ilość 
odpadów segregowanych, odebranych i zebranych na terenie Związku,  wyniosła  
ogółem 46927,2264 Mg. Mieszkańcy Gminy Brodnica dostarczyli do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brodnicy odpady selektywnie 
zbierane w ilości 180,801 Mg. Dla porównania w poniższym wykresie 
przedstawiona została ilość niesegregowanych odpadów komunalnych 
zebranych w Gminie Brodnica w  latach 2016 - 2020. 
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2. Infrastruktura drogowa 
 

Długość dróg publicznych na terenie Gminy Brodnica 
 

Kategoria Długość 
Drogi wojewódzkie 9,825 km 

Drogi powiatowe 52,314 km 
Drogi gminne 20,969 km 

 

Na utrzymanie dróg gminnych (remonty dróg i chodników, montaż i zakup 
znaków drogowych i innej infrastruktury drogowej, utrzymania poboczy)                                
w 2020 r. przeznaczona została kwota 77.017,39 zł. 

W ramach środków finansowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne 
wykonano również:  
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno (przy udziale 
środków pochodzących z dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - 
koszt realizacji wyniósł 87.775,00 zł; 
- rozbudowę oświetlenia drogowego w Sucharzewie (1 oprawa), Szołdrach                      
(4 oprawy), Jaszkowie (2 oprawy) oraz w Żabnie (4 oprawy). Łączny koszt 
realizacji tego zadania wyniósł 69.992,19 zł. 
- budowę wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 
Brodnica (zadanie realizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020) – koszt realizacji: 53.283,74 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
obowiązkiem gminy jest m. in. utrzymanie oświetlenia ulicznego na swoim 
terenie. Koszt utrzymania w 2020 r. wyniósł 301.592,77 zł. Na wskazany wydatek 
składają się koszty zakupu energii - 168.919,93 zł oraz konserwacji i naprawy - 
132.672,84 zł. 

Gmina Brodnica uzyskała również dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Stawki określone zostały w Uchwale 
Nr XVIII/177/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Wielk. z 2019 r. poz. 5897). W 2020 r. Wójt Gminy Brodnica wydał 4 decyzje                   
w tym zakresie, w związku z czym do budżetu wypłynęły środki w kwocie  
5.598,27  zł. 
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3. Komunikacja publiczna 
 

Gmina Brodnica udzieliła w 2019 r. pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej Powiatowi Śremskiemu na współfinansowanie przez niego w okresie 
1.09.2019 – 31.12.2020 realizacji zadania organizacji przewozów                                       
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Funkcja organizatora 
publicznego transportu zbiorowego została powierzona Powiatowi 
Poznańskiemu. Na podstawie powyższej umowy w 2020 r. funkcjonowało 13 
linii komunikacyjnych, których łączna długość na terenie Gminy Brodnica 
wynosiła 170,5 km. W 2020 r. na powyższe zadanie wydatkowane były środki 
w wysokości 161.500,00 zł. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz 
linii autobusowych o charakterze ponad powiatowym funkcjonujących na 
terenie Gminy Brodnica. 

 
L. p. Przystanek 

początkowy 
Przystanek 
końcowy 

Przebieg trasy Długość 
linii 
[km] 

Długość 
linii na 
terenie 
gminy 
[km] 

1. POZNAŃ, D.A. ŚREM, D.A. Poznań-Luboń-Łęczyca-Puszczykowo-
Mosina-Żabinko-Żabno-Sulejewo-
Brodnica-Grabianowo-Pucołowo-
Manieczki-Szymanowo-Psarskie-Śrem 

49,0 11,5 

2. ŚREM, D.A. POZNAŃ, D.A. Śrem-Psarskie-Szymanowo-Manieczki-
Pucołowo-Grabianowo-Brodnica-
Sulejewo-Żabno-Żabinko-Mosina-
Puszczykowo-Łęczyca-Luboń-Poznań 

49,0 11,5 

3. MOSINA, D.K. ŚREM, D.A. Mosina-Żabinko-Żabno-Sulejewo-
Brodnica-Grabianowo-Pucołowo-
Manieczki-Szymanowo-Psarskie-Śrem 

25,0 11,5 

4. ŚREM, D.A. MOSINA, D.K. Śrem-Psarskie-Szymanowo-Manieczki-
Pucołowo-Grabianowo-Brodnica-
Sulejewo-Żabno-Żabinko-Mosina 

26,1 11,5 

5. DALEWO POZNAŃ, D.A. Dalewo-Jelenczewo-Mórka-Jelenczewo-
Dalewo-Wyrzeka-Nochowo-Śrem-
Psarskie-Szymanowo-Manieczki-
Pucołowo-Grabianowo-Brodnica-
Sulejewo-Żabno-Grzybno-Żabno-
Żabinko-Mosina-Puszczykowo-Łęczyca-
Luboń-Poznań 

63,3 17,5 

6. POZNAŃ, D.A. ŚREM, D.A. Poznań-Luboń-Łęczyca-Puszczykowo-
Mosina-Żabinko-Żabno-Grzybno-Żabno-
Sulejewo-Brodnica-Grabianowo-
Pucołowo-Manieczki-Szymanowo-
Psarskie-Śrem 

55,0 17,5 

7. ŚREM, D.A. POZNAŃ, D.A. Srem-Psarskie-Szymanowo-Manieczki-
Pucołowo-Grabianowo-Brodnica-
Sulejewo-Grzybno-Żabno-Żabinko-
Mosina-Puszczykowo-Łęczyca-Luboń-
Poznań 

55,0 17,5 
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8. ŚREM, D.A. ŚREM, D.A. Śrem-Psarskie-Szymanowo-Manieczki-
Pucołowo-Krzyżanowo-Błociszewo-Gaj-
Helenki-Śrem 

22,0 2,0 

9. MOSINA, D.K. ŚREM, D.A. Mosina-Żabinko-Żabno-Grzybno-Żabno-
Sulejewo-Brodnica-Przylepki-Boreczek-
Manieczki-Szymanowo-Psarskie-Śrem 

31,0 19,0 

10. ŚREM, D.A. MOSINA, D.K. Śrem-Psarskie-Szymanowo-Manieczki-
Boreczek-Przylepki-Brodnica-Sulejewo-
Żabno-Grzybno-Żabno-Żabinko-Mosina 

25,0 13,0 

11. ŚREM, D.A. CZEMPIŃ, D.K. Śrem-Helenki-Gaj-Błociszewo-
Krzyżanowo-Pucołowo-Grabianowo-
Kopyta-Chaławy-Szołdry-Iłówiec Wielki-
Czempiń 

26,0 8,0 

12. POZNAŃ, D.A. ŚREM, D.A. Poznan-Luboń-Łęczyca-Puszczykowo-
Mosina-Żabinko-Żabno-Grzybno-Żabno-
Sulejewo-Brodnica-Przylepki-Boreczek-
Manieczki-Szymanowo-Psarskie-Śrem 

55,0 19,0 

13. CZEMPIŃ, D.K. ŚREM, D.A. Czempiń-Stare Tarnowo-Iłówiec-
Konstantynowo-Grzybno-Rogaczewo-
Szołdry-Chaławy-kopyta-Grabianowo-
Pucołowo-Krzyżanowo-Błociszewo-Gaj-
Helenki-Śrem 

32,0 11,0 

                                                                                                       RAZEM 513,4 170,5 

 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w Uchwale Rady Gminy Brodnica                                        

Nr XV/101/2016 z dnia 16 maja 2016 r. Wójt Gminy Brodnica zawarł w dniu 29 
czerwca 2016 r. porozumienie „w sprawie współdziałania z gminą Brodnica 
w zakresie gminnych przewozów pasażerskich”. Zgodnie z nim Gmina Brodnica 
od dnia 1 lipca 2016 r. zobowiązała się ponosić koszty związane z obsługą linii nr 
8 (obejmujące 2 kursy w ciągu dnia realizowanych w dni robocze) oraz linii nr 10 
(4 kursy realizowane w dni robocze). W ramach powyższego przedsięwzięcia, 
funkcjonująca na terenie Gminy Śrem,  linia komunikacyjna nr 8 uwzględniała 
w obsłudze przystanek komunikacyjny zlokalizowany w m. Jaszkowo, natomiast 
kursy na linii nr 10 obsługiwały przystanek w m. Manieczki. W 2020 r. na 
funkcjonowanie tego lokalnego transportu publicznego wydano kwotę: 
23.855,87. 
 
 
4. Utrzymanie czystości i porządku 
 

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.  
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 W 2020 r. na działania związane z utrzymaniem czystości w Gminie Brodnica 
wydatkowane zostały środki pieniężne w kwocie: 55.063,66 zł, z czego 10.891,88 
zł wydatkowane zostało w ramach dyspozycji przysługujących jednostkom 
pomocniczym oraz 15.090,89 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki                          
w wysokości 29.080,89 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 
60.521,31 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 14.972,35 zł).                      
W zakresie powyższego podejmowane były działania polegające na wycince 
drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni i koron drzew, koszenie poboczy dróg 
gminnych. Powyższe zadania realizowane były na podstawie wystawionych 
zleceń. 
 
Działania realizowane w obszarze infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej 
  
Rodzaj  
działań 

Opis zadania Koszt realizacji 

In
w

es
ty

cy
jn

e Modernizacja przepompowni ścieków w m. Grzybno (Fot. 5) 35.500,00 zł 

Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody 
wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w 
Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie 
jednostopniowej filtracji 

68.880,00 zł 

Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Żabnie 13.150,00 zł 

B
ie

żą
ce

 

Prowadzenie działań remontowych 28.508,20 zł 

Zakup energii elektrycznej zw. z obsługą kanalizacji w m. Grzybno 12.898,03 zł 

Odprowadzanie ścieków z kanalizacji w m. Grzybno i Iłówiec 158 579,78 zł 

Oczyszczanie kanalizacji sanitarnej w m. Grzybno i Iłówiec 57 044,43 zł 

Opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie 
drogi powiatowej 

1181,70 zł 

 
 

5. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 
 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Brodnica na lata 2019-2024 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. 
 Wg stanu na dzień 31.12.2020 w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 
Brodnica wchodziły: jeden budynek mieszkalny stanowiący własność komunalną 
(w m. Iłówiec) oraz lokale z podziałem na lokale socjalne i lokale mieszkalne. 
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Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy z podziałem na lokale socjalne                                    
i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia się następująco: 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Prognoza na rok 2020 
zawarta w WPGMZGB 

na lata 2019-2024 

Stan  
w 2020 r. 

1. Ilość budynków szt. 1 1 

2. Ilość lokali: 

   - socjalnych 

- - pozostałych 
mieszkalnych 

  21 

6 

15 

21 

6 

15 

3. Powierzchnia 
lokali 

m
2 1178,46 1178,46 

 

 

Zestawienie ilości lokali mieszkalnych z podziałem na poszczególne 

miejscowości 

 

Lp. Siedziby lokali Ilość lokali Uwagi 

1. Manieczki 2   

2. Szołdry 3 
  

3. Piotrowo 2   

4. Grabianowo 6   

5. Ogieniowo 1   

6. Żabno 1   

7. 
Iłówiec 

2 
  

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. 

 
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala Wójt Gminy 
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Brodnica w oparciu o zasady określone obowiązującymi przepisami oraz 
w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Brodnica na lata 2019-2024. W 2020 obowiązywały stawki ustalone 
Zarządzeniem Nr 26/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r., w którym stawka za 1 m2 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego określona została w wysokości 2,32 zł 
oraz Zarządzeniem Nr 35/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., które weszło w życie 
z dniem 1 grudnia 2020 r. W  tym ostatnim akcie prawnym stawka czynszu  
wzrosła do wysokości  2,39 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego. Dodatkowo podkreślić należy, że na ww. stawkę wpływ miały 
czynniki takie jak: położenie budynku lub położenie lokalu w budynku, ogólny 
stan techniczny budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne 
i instalacje oraz ich stan, ogólny stan techniczny budynku. 
 

 
 
 
6. Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości  

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

W 2020 r. odbyły się następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości 
będących własnością gminy Brodnica: 
1) III, IV oraz V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 11 nieruchomości 

niezabudowanych w miejscowości Esterpole (dz. od nr 73/9 do 73/12, dz. od 
nr 73/15 do 73/17 oraz dz. od nr 73/29 do nr 73/31) – we wszystkich 
terminach stwierdzono brak oferentów; 

2) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 6 nieruchomości 
niezabudowanych, położonych w miejscowości Esterpole (dz. 73/18, dz. 
73/19, dz. 73/27, dz. 73/28, dz. 73/41, dz. 73/42) - stwierdzono brak 
oferentów. 
W V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr. 73/8 

położonej w miejscowości Esterpole oferent przestawił najkorzystniejsza ofertę. 
Zawarcie aktu notarialnego miało miejsce w styczniu 2021 r. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące m. in. wykazu nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne Gminy Brodnica wg. stanu na dzień 
31.12.2020 r. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Brodnica pod adresem: 
http://brodnica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5BF4B4BE14217Z/Zarz
adzenie_nr_27_przyjecie_informacji_o_stanie_mienia.pdf . 

 
Działania związane z gospodarowaniem nieruchomościami w 2020 r. 

 
 Oznaczenie działki Powierzchnia Uwagi 

U
b

ył
o

 dz. nr 16/1 obręb Iłówiec (droga) 0,4076 ha 
Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 

dz. nr 263/3 obręb Brodnica (droga) 0,0262 ha 
Sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym 

RAZEM 0,4338 ha  

P
rz

yb
ył

o
 

dz. nr 43/12 obręb Iłówiec wraz z lokalem 
mieszkalnym 

0,5044 ha 
udział cz. 
123/5026 

Iłówiec dz. nr 43/13 obręb Iłówiec (droga) 0,1249 ha udział cz. 1/42 

dz. nr 43/17 obręb Iłówiec (droga) 0,0727 ha udział cz. 1/42 

dz. nr 26/3 obręb Manieczki (droga) 0,0915 ha  

RAZEM 0,7935 ha  

 
 
7. Korzystanie ze świetlic wiejskich 
 

Uchwała Nr XXV/160/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 22 maja 2017 r. 
w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie 

http://brodnica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5BF4B4BE14217Z/Zarzadzenie_nr_27_przyjecie_informacji_o_stanie_mienia.pdf
http://brodnica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5BF4B4BE14217Z/Zarzadzenie_nr_27_przyjecie_informacji_o_stanie_mienia.pdf
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Brodnica" 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 2020 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.  
 

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 2020 r. z możliwości odpłatnego wynajmu świetlic wiejskich skorzystało 8 

wnioskodawców w tym: 4 wnioski dotyczyły wynajmu świetlicy w Manieczkach, 
3 w Grabianowie oraz 1 wniosek  - Iłówiec Wielki. 

Z tytułu odpłatnego najmu świetlic wiejskich do budżetu Gminy Brodnica 
w 2020 roku wpłynęło 1.700,00 zł. Mniejsze wpływy związane są                                                      
z wprowadzonymi na terytorium kraju obostrzeniami, w związku z pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
 
 
8. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Manieczkach 
 

W 2020 r. na działania związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego 
w Manieczkach poniesione zostały wydatki w wysokości 17 903,38 zł. Na 
powyższą sumę składają się koszty związane z założeniem oraz prowadzeniem 
ksiąg cmentarnych - 3.300,00 zł oraz wywozem odpadów – 14.603,38 zł. Usługa 
prowadzenia ksiąg cmentarnych świadczona była umowy zawartej  
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o. o. Dochody 
pochodzące z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego  wyniosły 
3.259,22 zł. Podkreślenia wymaga fakt, że w 2020 r. obowiązywał nowy cennik 
opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, który został ustanowiony na 
mocy Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2019 r. 
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IV. Ochrona środowiska 
 

1. Charakterystyka Programu ochrony środowiska dla Gminy Brodnica na lata 
2017 - 2020 

 
„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 pro-środowiskowym. 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem nakreślającym założenia 
gminnej polityki środowiskowej, określającym cele i zadania odnoszące się także 
do aspektów szerzej 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) 
- 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) 
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- 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 
 
 
2. Charakterystyka planu 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 CO2 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. 
 
 
3. Dotacje udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

 
Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – 
ogrzewanie proekologiczne 
 

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 
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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 
realizowanych w 2020 r. należało składać do 31 marca 2020 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 Uchwała 
Nr III/21/2018 Rady Gminy Brodnica przewiduje możliwość rozpatrywania 
niezrealizowanych wniosków o udzielenie dotacji z poprzednich lat.  

W 2020 r. w budżecie Gminy Brodnica na dofinansowanie tego typu 
inwestycji zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie: 24.000,00 zł. Plan 
wydatków został wykonany w 100%. Udzielono 8 dotacji, w wysokości 
3.000,00 zł każda. Liczba wniosków, które pozostały bez rozpatrzenia na dzień 
31.12.2020 r. wynosiła: 42, z czego 26 wniosków zostało złożonych w 2019 r., 
natomiast w 2020 r. – 16 wniosków. 
 
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/89/2011 Rady Gminy Brodnica z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków (zmieniona uchwałą Nr XXVII/164/2013 
z dnia 22 stycznia 2013 r. oraz uchwałą Nr VIII/48/2015 z dnia 28 września 
2015 r.) 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 i w zamian 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. 

W 2020 r. w budżecie Gminy Brodnica na dofinansowanie tego typu 
inwestycji zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie: 24.000,00 zł. Plan 
wydatków został wykonany w 83,33%. Udzielono 5 dotacji, w wysokości 
4.000,00 zł każda. Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. 
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wyniosła: 10, natomiast liczba wniosków pozostawionych do rozpatrzenia                   
wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła: 16. 
 

 
4. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz zezwoleń na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

 
W 2020 r. wydano 11 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów 

oraz rozpatrzono 22 zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Wydano 3 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na 
terenie Gminy Brodnica. 
 
 

5. Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych 
 

W 2020 r. zakończone zostały postepowania ws. wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących (nowopowstających) 
przedsięwzięć: 
1) Przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 

5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zamierzenie inwestycyjne 
planowane jest do realizacji na terenie obejmującym część terenu działki                 
nr ewid. 53/2, 54/2, obręb geodezyjny Górka, gmina Brodnica, powiat 
śremski, województwo wielkopolskie”, 

2) przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 
10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości 
położonej na działce o nr ewid. 45, obręb geodezyjny Iłówiec, gmina 
Brodnica”, 

3) przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 
5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości 
położonej na działce o nr ewid. 16/2, obręb geodezyjny Iłówiec, gmina 
Brodnica oraz na działce o nr ewid. 46/4, obręb geodezyjny Stare Tarnowo, 
gmina Czempiń”, 

4) przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewid. 70, obręb geodezyjny Brodnica, gmina Brodnica”, 

5) przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewid. 193/4, obręb geodezyjny Grzybno, gmina Brodnica, 
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6) przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewid. 172, obręb geodezyjny Żabno, gmina Brodnica”, 

7) przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewid. 138, obręb geodezyjny Grzybno, gmina Brodnica”, 

8) przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewid. 39/12, obręb geodezyjny Żabno, gmina Brodnica”. 

9) przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej 
o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 
ewid. 177/5 i 177/6, obręb geodezyjny Iłówiec, gmina Brodnica”. 
Ponadto wydanych zostało 6 decyzji „przenoszących” decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz kolejnych inwestorów. 
 

 
6. Ochrona zwierząt 
 
 Uchwała nr XII/83/2020 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2020 r.  
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brodnica w 2020 roku 
przewidywała 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 2020 r. zostały 
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przeznaczone środki finansowe w wysokości 36.696,40 zł., w tym 28.696,40 zł 
przeznaczone zostało na prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla 
Bezdomnych zwierząt w Gaju, które to zadanie wykonuje Fundacja „Schronisko 
dla Zwierząt w Gaju”. Kwota 5832,00 zł przeznaczona została na zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych 
z ich udziałem (Umowa z Przychodnią Weterynaryjną Jan Blumczyński, 62-050 
Mosina, ul. Kanałowa 6B). 
 
Postępowania w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt: 
 

W 2020 r. przeprowadzone zostały 2 postępowania wszczęte odpowiednio na 
wniosek: Fundacji „Schronisko dla Zwierząt w Gaju” oraz Powiatowego 
Inspektora Weterynarii w Śremie w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt 
gospodarskich oraz domowych . Wójt Gminy Brodnica, działając na podstawie 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w obu przypadkach odmówił 
czasowego odbioru tych zwierząt ze względu na brak zagrożenia ich życia                            
i zdrowia. 
 
 
7.  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, 
udzielił w 2020 r. dotacji celowej 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 wynosiła 20.000,00 zł (przy całkowitej wartości 
robót wynoszącej 67 097,92 zł netto). Zgodnie z w § 4 ust. 3 uchwały z 30 
kwietnia 2018 r. stanowiła ona maksymalną kwotę dotacji. W ramach tego 
zadania wykonano prace polegające na mechanicznym odmulaniu, 
mechanicznym oraz ręcznym wykaszaniu porostów w obrębie 7 rowów 
melioracyjnych. Zakres prac obejmował łącznie 4650 mb. 
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V. Gospodarka przestrzenna 

 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Brodnica 

 
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. W 2020 r. kontynuowane były czynności planistyczne związane 
z opracowywaniem projektu studium oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

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 2020 r. kontynuowano niezbędne procedury 
planistyczne.  
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2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące na dzień 31 grudnia 2020 r. miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 

 

L. p. Plan Nr i data uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
planu 

1. zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowaniu przestrzennego Gminy 
Brodnica dla obszaru położonego na 
gruntach wsi Żabno 

XXXVI/174/2001 z dnia 24 
kwietnia 2001 r. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Przylepki na 
obszarze działki o nr ewidencyjny 16 – Gmina 
Brodnica. 

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

7. 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. 

8. 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. 
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9. 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. 

10 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. 

11. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej na obszarze działek o 
numerach ewidencyjnych 4/7, 4/8, 5 i 6 w 
miejscowości Jaszkowo – Gmina  Brodnica 
(częściowa utrata mocy obowiązującej) 

Nr XI/67/2003 z dnia 28 
października 2003 r. 

12. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w części wsi Esterpole 

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

13. 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. 

14. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Cmentarz Parafialny” w 
Iłówcu 

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

15. 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. 

 

 
3. Decyzje o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 
Wójt Gminy Brodnica w 2020 r. wydał 49 decyzji o warunkach zabudowy, 

w tym 31 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 10 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łączna powierzchnia 
terenów, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu wyniosła 204,3 ha. W przypadku decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego powierzchnia ta wyniosła natomiast 173,5 
ha. 

Ponadto na wniosek zainteresowanych podmiotów wydano 146 zaświadczeń 
o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 



 

 

31 

 

   
 
  

  

2%

63%

8%

27%

Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2020 r.

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zabudowa usługowa

Zabudowa inna
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VI. Oświata, Kultura, Sport 

 
1. Wychowanie przedszkolne 

 

Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 
2019/2020 

 

 Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba 

wychowanków 

1. Przedszkole w Manieczkach 6 120 

2. Oddział Przedszkolny w Brodnicy 4 67 

3. Oddział Przedszkolny w Iłówcu 2 32 

 Ogółem: 12 219 

 
 

Stan organizacji przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 
2020/2021 

 

 Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba 

wychowanków 

1. Przedszkole w Manieczkach 3 73 

2. Oddział Przedszkolny w Brodnicy 4 68 

3. Oddział Przedszkolny w Iłówcu 2 39 

4. Punkt Przedszkolny w Grzybnie 1 14 

5. Przedszkole w Żabnie 2 30 

 Ogółem: 12 224 

 
 

W roku szkolnym 2019/2020 grupa 24 dzieci w wieku objętych edukacją 
przedszkolną uczęszczała do placówek oświatowych wychowania 
przedszkolnego w innych gminach. Było to wynikiem przede wszystkim 
uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą rodziców. W okresie od 
czerwca do sierpnia 2020 r. do nie samorządowych przedszkoli na terenie Gminy 
Śrem, uczęszczała trójka dzieci, w związku z brakiem czynnych przedszkoli na 
terenie Gminy Brodnica – stan ten był spowodowany brakiem zainteresowania 
wśród rodziców dzieci z naszej Gminy w okresie epidemii COVID-19. Szczegółowe 
dane wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r. zostały zamieszczone w poniższej 
tabeli:  



 

 

33 

 

 
 
 

Lp. Gmina 

Liczba dzieci w 
przedszkolach 
prowadzonych 

przez JST 

Liczba dzieci  
w przedszkolach prowadzonych przez 

podmioty inne niż JST 

1. Śrem 2 9 (+ 3) 

2. Czempiń 6 1 

3. Mosina 0 3 

4. Luboń 0 1 

Ogółem: 8 14 (+3) 

 
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 18 2 0 

2. Czempiń 6 1 6 

3. Mosina 6 0 2 

Ogółem 30 3 8 

 
 

2. Szkoły podstawowe 

 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
w tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 
Szkoła Podstawowa im. 
Gen. Józefa Wybickiego  

w Manieczkach 
9 182 21 18 17 14 36 29 25 22 

2. 
Szkoła Podstawowa im. 

Hymnu Narodowego  
w Brodnicy 

10 196 37 22 17 10 28 33 25 24 

3. 

Szkoła Podstawowa im. 
Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego  

w Iłówcu 

8 111 21 11 9 7 15 29 6 14 

Razem 27 489 79 51 43 31 79 91 56 60 
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Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 
 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
w tym: 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Gen. Józefa 
Wybickiego  

w Manieczkach 

9 170 18 18 20 17 13 35 27 22 

2. 

Szkoła 
Podstawowa im. 

Hymnu 
Narodowego  
w Brodnicy 

10 195 25 38 21 17 9 27 33 25 

3. 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w 

Iłówcu 

8 111 16 19 11 8 7 15 28 7 

Razem 27 476 59 75 52 42 30 77 88 54 

 

W roku szkolnym  2019/2020 podejmowano szereg działań dla poprawy 
substancji technicznej i estetycznej budynków oświatowych.  

Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych 
oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy w 2019 r., a za 
okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. zostało przedstawione 
w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.  

Zgodnie z treścią Uchwały Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Brodnica z dnia  
27 kwietnia 2021 r. z dniem 1 września 2020 r. rozpoczął swe funkcjonowanie 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy, w skład którego weszły: Szkoła 
Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy oraz Przedszkole w Żabnie, 
utworzone z dniem 1 września 2020 r. na mocy Uchwały Nr XIII/88/2020 Rady 
Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2021 r. Utworzenie zespołu szkolno-
przedszkolnego miało charakter połączenia istniejących jednostek oświatowych 
w celu optymalizacji kosztów zarządzania podmiotem oświatowym oraz 
kwestiami organizacyjnymi. Jednostki posiadają wspólną obsługę 
administracyjną co pozwala na sprawne zarządzanie jednostkami oświatowymi 
z korzyścią dla budżetu Gminy Brodnica.  
Przedszkole w Żabnie, jako nowo utworzona jednostka zostało zlokalizowane 
w budynku dawnej „Małej Szkoły w Żabnie”, która zakończyła swą działalność 
z dniem 31 sierpnia 2018 r. (Fot. 1) Budynek dawnej szkoły przeszedł szereg prac 
adaptacyjnych, w tym m.in.: 
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1) remont i dostosowanie łazienek, celem dostosowania ich do 
obowiązujących przepisów w zakresie wymagań jakie powinny spełniać 
toalety w jednostkach wychowania przedszkolnego; 

2) wydzielenie kuchni na potrzeby wydawania posiłków; 
3) remont sal dydaktycznych za potrzeby sal przedszkolnych (zabezpieczenie 

kaloryferów, wymiana oświetlenia, likwidacja barier architektonicznych 
itd); 

4) montaż kurtyny powietrznej; 
5) wymiana instalacji elektrycznej. 

Dostosowano również teren wokół budynku do potrzeb grupy przedszkolnej: 
1) zabezpieczono teren opłotowaniem; 
2) wydzielono strefę dla parkingu dla samochodów; 
3) wydzielono strefę dla dzieci, gdzie posadowiono nowy plac zabaw ze 

środków sołectwa Żabno; 
4) wyrównano teren; 
5) zabezpieczono zbiorniki bezodpływowe na potrzeby przedszkola.  

 
 
3. Kadra i system doskonalenia zawodowego w placówkach oświatowych 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w gminnym przedszkolu publicznym i szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę pracowało 80 nauczycieli oraz 40 
pracowników administracji i obsługi. 
 

Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 
 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

W tym: 

nauczyciele pozostali 

Etaty osoby Etaty osoby etaty osoby 

1. Przedszkole 18,37 22 9,24 10 9,13 12 

Razem 18,37 22 9,24 10 9,13 12 

1. SP Manieczki 24 30 19 21 5 9 

2. SP Brodnica 38,18 42 27,05 29 11,13 13 

3. SP Iłówiec 25,27 26 19,77 20 5,5 6 

Razem 87,45 98 65,82 70 21,63 28 

Ogółem 105,82 120 75,06 80 30,76 40 

 
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby 

oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolu 
i szkołach. Wzrost zatrudnienia w przypadku Przedszkola w Manieczkach wynikał 
z konieczności zatrudnienia nauczyciela współorganizującego do oddziału 
Przedszkola w Grzybnie, w związku z uczęszczaniem tam dziecka z orzeczeniem 
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o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Dla zabezpieczenia 
odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie 
z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2019/2020 na dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowana została kwota 29 989,03 zł.  
 

 
Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2019/2020 
 

Wyszczególnienie 
 

2019/2020 

1. Przedszkole 4 835,89 zł 

2. Szkoły Podstawowe 

Brodnica 
11 570,00 zł 

Iłówiec 
6 109,00 zł 

Manieczki 
7 474,14 zł 

Razem – nakłady 29 989,03 zł 

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość dofinansowania 
nauczycielom kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. 
Z wskazanych środków finansowano również kursy kwalifikacyjne, szkolenia 
również prowadzone w ramach rad pedagogicznych.  

System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany 
był przez obowiązujący system awansów zawodowych. 
 
 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 
 

 

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO (W OSOBACH) 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2019/2020 
% 

ogółu 
2019/2020 

% 
ogółu 

2019/2020 % ogółu 2019/2020 
% 

ogółu 
2019/2020 

P 1 10 1 10 2 20 6 60 10 

SP B 0 0 5 
17,2

4 
4 13,79 20 68,97 29 

SP M 0 0 0 0 6 28,57 15 71,43 21 

SP I 1 5 0 0 3 15 16 80 20 

Razem 2 2,5 6 7,5 15 18,75 57 71,25 80 
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4. Realizacja zadań oświatowych 

 

W roku szkolnym 2019/2020 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 2015 r.  

 
Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Niepełnosprawni dowożeni 14 12 12 13 13 11 

2. 
Zamieszkujący w znacznym 

oddaleniu od szkoły – dowożeni 
445 435 389 397 362 387 

Razem dowożeni 459 447 401 410 375 398 

 
Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów  

w roku szkolnym 2019/2020 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 oraz Przedszkola 
Integracyjnego nr 3 w Mosinie (od stycznia 2020).  

Dojazd części dzieci odbywał się zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 3 (a po 
nowelizacji ustawy, z dnia 3 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 39a) ustawy prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. na podstawie umów zawartych z rodzicami: 
a) W okresie od IX do XII 2019 zawarto 4 umowy na dowóz pojazdem rodziców 
(do Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Śremie, Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Śremie oraz do SOSW w Mosinie, Przedszkola 
Integracyjnego nr 3 w Mosinie).  
b) W okresie od I do VIII 2020 zawarto 3 umowy na dowóz pojazdem rodziców, 
realizacja umowy trwała do 11 marca 2020 r., gdyż po tym terminie uczniowie 
nie uczęszczali stacjonarnie do jednostek. 

Usługę dowozu uczniów w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka 
Akcyjna z siedzibą ul. Piekary 19 Poznań. Po przeprowadzonym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia na usługę dowozu uczniów do jednostek oświatowych 
w okresie 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021, po raz kolejny przewoźnikiem 
zostało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z siedzibą 
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ul. Piekary 19 Poznań – ze szczegółową dokumentacją postępowania można 
zapoznać się u pracownika merytorycznego.  

Wydatki na dowozy szkolne w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na lata 
budżetowe kształtowały się odpowiednio: 
– okres IX-XII 2019 – 197 884,63 zł; 
-- okres I – VIII 2020 – 117 574,06 zł; 
- okres IX-XII 2020  - 155 594,63 zł  

Łącznie za rok 2020, daje to kwotę 273 168,69 zł. 
 
 

5. Stypendia socjalne 

 
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. Wypłacono stypendiów w kwocie 24 950,10 zł (wrzesień – 
grudzień 2019 r. – 9004,69 zł (stypendia), styczeń – czerwiec 2020 r. – 
4 225,37 zł).  

 
 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. Wyszczególnienie Stypendium szkolne Zasiłek szkolny 

1. Liczba wniosków 37 0 

2. 
Liczba wniosków pozytywnie 

rozpatrzonych – ogółem 
27 0 

3. Nakłady finansowe 13 230,06 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. Poniższa tabela pokazuję liczbę złożonych 
i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu.  
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Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 
 

Liczba pracodawców 
którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba decyzji 
odmawiających 

przyznania 
dofinansowania 

Kwota jaką w 2019-2020 r. 
wypłacono pracodawcom w 

ramach dofinansowania z 
Funduszu Pracy 

9 1 47 752,36 zł 

 

 

6. Realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 

1. W 2020 r. Gmina Brodnica przystąpiła do realizacji dwóch projektów 
grantowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: „Zdalna szkoła” 
i „Zdalna szkoła+”. 

W ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła” Gmina Brodnica pozyskała 
grant w wysokości 55.800,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów. Dzięki temu 
wsparciu zakupiono: 36 laptopów 

Natomiast w ramach rządowego projektu „Zdalna Szkoła+” Gmina Brodnica 
pozyskała grant w wysokości 74.700,00 zł. Środki otrzymane w ramach grantu 
zostały przeznczone na zakup: 
1) 21 nowych laptopów marki ACER (Fot. 4), 
2) 21 licencji oprogramowania biurowego MS Office oraz antywirusowego, 
3) 2 szt. oprogramowania dostosowanego do potrzeb osób uczniów 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz 2 klawiatury dostosowane do 
potrzeb tych uczniów kompatybilne z zakupionym oprogramowaniem 
specjalistycznym. 

Powyższy sprzęt został rozdzielony przez szkoły na podstawie wniosków 
uczniów o wsparcie potrzeb do zdalnej nauki. Powyższe projekty były 
odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z pandemią COVID- 19 
i mają wspierać zdalną naukę uczniów najbardziej potrzebujących. 

 
2. Gmina Brodnica w ramach porozumienia realizowała projekt grantowy 

pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje 
społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego. 
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Gmina Brodnica uczestnicząc w projekcie „Akademii kompetencji cyfrowych” 
zorganizowała cykl  szkoleń dotyczących wykorzystania Internetu  w życiu 
codziennym. Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia: „RODZIC 
W INTERNECIE”, „MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI”, „KULTURA W SIECI”, 
„MÓJ BIZNES W SIECI”, „ROLNIK W SIECI”, „DZIAŁAM W SIECIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH”, „TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)”. 

W ramach ww. projektu zajęcia szkoleniowe odbywały się weekendy oraz 
w trakcie tygodnia pracy – od 15 września do 15 listopada 2020 r. Zajęcia 
odbywały się w Szkole Podstawowej w Iłówcu, w Szkole 
Podstawowej  w Manieczkach oraz w Szkole Podstawowej w Brodnicy. 
W szkoleniach brały udział osoby powyżej 25 roku życia. 

W związku z realizację zadania tj. przeszkoleniem 144 osób, Gmina Brodnica 
otrzymała 13 laptopów, które trafiły do Szkoły Podstawowej w Iłówcu.  
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosił 80.639,94 zł. 

 
 

7. Dzialalność Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica 

 
Podstawowym zadaniem Biblioteki jest działalność związana z gromadzeniem, 

opracowywaniem i ochroną materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów własnego regionu, udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 
zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek, popularyzacja książek 
i czytelnictwa ,organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami, 
służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku 
kulturalnego wsi, powiatu i kraju, współdziałanie z innymi bibliotekami, 
instytucjami i innymi podmiotami w zakresie rozwijania czytelnictwa 
i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Brodnica, 
wprowadzanie i rozwijanie technik informacyjnych oraz umożliwienie 
użytkownikom dostępu do Internetu, udostępnianie materiałów bibliotecznych 
ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.  

W strukturach biblioteki wydzielona została wypożyczalnia dla dorosłych, 
wypożyczalnia dla dzieci oraz czytelnia. 
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Wydatki na materiały biblioteczne w 2020 r. 
 

Nazwa instytucji Wydatki na 
książki [zł] 

Wydatki na 
czasopisma [zł] 

Wydatki na 
zbiory 

specjalne 
[zł] 

Razem 
[zł] 

Biblioteka Publiczna Gminy 
Brodnica 

8194,00 172,00 0,00 8366,00 

Biblioteka Publiczna Gminy 
Brodnica – filia w Manieczkach 

6421,00 72,00 0,00 6493,00 

 
 
 

Infrastruktura techniczna biblioteki 
 

Nazwa instytucji Powierzchnia 
użytkowa 

pomieszczeń[m2] 

Liczba miejsc dla 
czytelników 

Liczba użytkowanych 
komputerów (w tym 

dla czytelników) 

Biblioteka Publiczna 
Gminy Brodnica 

230 10 4(2) 

Biblioteka Publiczna 
Gminy Brodnica – filia 
w Manieczkach 

60 8 1(1) 

 
W 2020 r. w budynku biblioteki przy ul. Głównej 61 w Brodnicy 

przeprowadzony został remont, który polegał na odmalowaniu pomieszczeń 
oraz wymianie lamp oświetleniowych.  
 
 

Wypożyczenia i udostępnienia zasobów bibliotecznych w 2020 r. 
 

Nazwa Wyszczególnienie Wypożyczenia i udostępnienia 

Książki Czasopisma Czasopisma 
nieoprawne 

Zbiory 
specjalne 

Kopie  

Biblioteka 
Publiczna 

Gminy 
Brodnica 

Na zewnątrz 7182 0 287 0 0 

Na miejscu 230 0 89 0 0 

Biblioteka 
Publiczna 

Gminy 
Brodnica – 

filia w 
Manieczkach 

Na zewnątrz 5282 0 279 0 0 

Na miejscu 28 0 185 0 0 

RAZEM 12722 0 840 0 0 
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Organizacja wydarzeń kulturalnych w 2020 r. 
 

L. p. Nazwa wydarzenia Termin przeprowadzenia 

1. Wieczór kolęd „Pośpiewajmy sobie razem” 3 stycznia 2020 r. 
2. WOŚP  12 stycznia 2020 r. 

3. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z 
grupy „3” i „4” połączona z czytaniem bajek 

17 stycznia 2020 r. 

4. Gminny Konkurs Recytatorski 22 stycznia 2021 r. 
 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 
Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica znacząco ograniczyła swoją działalność. 
Wiele z zaplanowanych na 2020 rok przedsięwzięć ze względu na panujące 
obostrzenia nie mogło się odbyć. 
 
 
8. Wspieranie i upowszczechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

W 2020 r. Wójt Gminy Brodnica w trybie otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

4%

41%

12%
4%

3%

13%

9%

14%

Struktura wiekowa czytelników biblioteki aktywnych
w 2020 r. 

do 5 lat 6-12 lat 13-15 lat 16-19 lat

20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat powyzej 60
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i sportu udzielił wsparcia finansowego Klubowi Sportowemu Gminy Brodnica 
w Manieczkach z siedzibą w Manieczkach na realizację zadania pn.: 
„Organizowanie szkolenia dorosłych oraz dzieci. Przygotowanie i udział 
w zawodach” w kwocie 20.000,00 zł. W związku z realizacją ww. zadania 
zleceniobiorca przeprowadził 160 treningów dla mieszkańców Gminy Brodnica, 
wśród których znajdowała się młodzież z rocznika 2007-2009, dzieci z rocznika 
2010-2012 oraz grupa seniorska, która uczestniczyła w rozgrywkach ligowych 
w klasie „A” Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
Zadania zrealizowane w 2020 r. 

 

L.p. Nazwa zadania Opis 

1. Projekt pn.: „Pięknieje wielkopolska 
wieś super wchodzimy w to 
PONOWNIE” (X edycja konkursu 
Pięknieje wielkopolska wieś” 
finansowana ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego) 

1. Zakup stołu do gry w tenisa stołowego 
oraz stolika do gry w szachy, zakup 2 
stacji rowerowych i 3 stojaków na 
rowery oraz sprzętów do kuchni                             
w świetlicy w Manieczkach (fot. 2 i 6) 

2. Rekultywacja boiska do siatkówki                         
w Manieczkach 

2. Bieżące utrzymanie  infrastruktury 
sportowej na terenie Gminy Brodnica 

1. Wynagrodzenia dla animatorów na 
boisku „ORLIK” w Brodnicy, 

2. Naprawy urządzeń stanowiących 
wyposażenie placów zabaw 

3. Oświetlenie boiska sportowego                                         
w Manieczkach 

Montaż 2 opraw świetlnych 

4. Budowa wiat rekreacyjnych wraz                                        
z infrastrukturą towarzyszącą w m. 
Brodnica 

Zadanie realizowano w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (fot. 3) 

 
 
9. Ochrona zabytków 

 
Wójt Gminy Brodnica, realizując postanowienia Uchwały Nr XII/82/2020 Rady 

Gminy Brodnica z dnia 24 lutego 2020 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. 
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10. Fotogaleria 
 
 

 

 

 
Fot. 1. Przedszkole w Żabnie 

 
 Fot. 2. stolik do gry w szachy oraz do gry                  

w tenisa w Manieczkach 
 

 

 

 
Fot. 3. wiaty rekreacyjne w Brodnicy  Fot. 4. laptopy dla uczniów 

   

 

 

 
Fot. 5. przepompownia w Grzybnie  Fot. 6. Stacja rowerowa w Manieczkach 
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VII. Pomoc Społeczna 
 

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy – 

działalność zespołu interdyscyplinarnego 

 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w skład Zespołu Interdyscyplinarnego 
wchodziło 14 osób W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 11 razy.  

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze 
dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
 
1) 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), 
2) Rozpowszechnianie informacji na temat realizowanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie programu: „Program psychologiczno-terapeutyczny 
dla osób stosujących przemoc” oraz „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie”, 
3) Rozpowszechnianie wśród ofiar przemocy informacji o funkcjonowaniu 
bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”. 
 
Realizacja procedury „niebieskich kart”: 
 

Liczba założonych Niebieskich Kart w 2020 r. w poszczególnych sołectwach 

 

Lp. Sołectwo Liczba Niebieskich Kart 

1 Iłówiec 2 

2 Manieczki, Boreczek 3 

3 Iłówiec Wielki 1 

4 Chaławy, Kopyta, Piotrowo 1 

5. Grabianowo 1 

 
Łączna liczba NK czynnych w 2020 r. (założonych w 2020 r. oraz z poprzednich 
lat): 15  Niebieskich Kart. 
 

W 2020 r. odbyło się 14 spotkań grup roboczych. Specjaliści wchodzący 
w skład grup roboczych zapraszani byli w zależności od specyfiki problemów 
rodzinnych oraz od składu członków rodziny. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. 
spotkania Grupy Roboczej z uwagi na pandemię koronawirusa odbywały się 
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zgodnie z instrukcją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
rekomendacji w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup 
Roboczych. 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. 
 

Liczba zamkniętych Niebieskich Kart w 2020 r., w związku z brakiem 
zasadności podejmowanych działań lub ustaniem przemocy i uzasadnionym 
przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy, wyniosła: 10. 

Jednym z ważniejszych zadań w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w 2020 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 2020 r. na terenie Gminy 
Brodnica funkcjonowały trzy świetlice opiekuńczo-wychowawcze (w Brodnicy 
w Iłówcu, w Manieczkach) – od marca 2020 r. funkcjonowanie zawieszone 
z powodu pandemii koronawirusa. 
W 2020 r. mieszkańcy Gminy Brodnica mogli korzystać z bezpłatnych porad 
prawnych oraz z bezpłatnych konsultacji terapeuty uzależnień – 
z uwzględnieniem obostrzeń. W 2020 r. rozpowszechniano informację 
skierowaną do osób doświadczających przemocy w rodzinie na temat 
funkcjonowania bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. W 2020 r. 
mieszkańcy Gminy Brodnica mogli uczestniczyć w dwóch programach 
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie: „Program 
korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” oraz „Program 
psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 
W 2020 r. na terenie Gminy Brodnica działał Smart LOWE czyli Lokalny Ośrodek 
Wiedzy i Edukacji, który realizował m. in. warsztaty językowe, gimnastykę, 
turnieje sportowe – działalność Smart LOWE została jednak ograniczona 
z powodu pandemii koronawirusa. 
 
 

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, podmiotami tymi były: Urząd Gminy w Brodnicy, 
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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, 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. 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 2020 r. nie organizowano wypoczynku z uwagi na 
rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej 
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COVID-19. W 2020 r. w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych nie zorganizowano półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Brodnica. 
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 2020 r. asystent rodziny pracował (łącznie, w przeciągu całego roku) z 14 
rodzinami. 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 2020 r. na terenie Gminy 
Brodnica funkcjonowały trzy świetlice opiekuńczo-wychowawcze (w Brodnicy, 
w Iłówcu, w Manieczkach). 
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. W 2020 r. również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
uczestniczyli w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.     
8. Informowanie o możliwości i dostępie w uzyskiwaniu pomocy dla rodziców 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
9. 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 2020 r. mieszkańcy Gminy Brodnica nie mogli skorzystać z bezpłatnych porad 
prawnych z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim 
choroby zakaźnej COVID-19. Mieszkańcy mogli korzystać z bezpłatnych 
konsultacji terapeuty uzależnień. W okresie od kwietnia do sierpnia porady 
terapeuty odbywały się w formie teleporad, codziennie. W miesiącach styczeń, 
luty, wrzesień, październik, listopad i grudzień, porady 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. 
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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.  
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 2020 r.: 85.021,23 zł 
(w tym rodziny zastępcze 31.181,85 zł, placówki 53.839,38 zł). 
13. Podejmowanie wszechstronnych działań w kierunku powrotu dziecka do 
rodziny naturalnej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy 
w 2020 r. uczestniczyli 11 razy 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 2020 r. dwie rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. W 2020 r. 
asystent rodziny pracował (łącznie, w przeciągu całego roku) z 14 rodzinami.  
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. 
 
Efekty i rezultaty: 
1. Nastąpiła poprawa funkcjonowania społecznego dzieci, młodzieży i rodzin ze 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
2. Zminimalizowanie liczby 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. 
6. Nastąpiła integracja społeczności lokalnej. 
 
 

3. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 

 

W 2020 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu”  na terenie gminy Brodnica 
korzystały 83 rodziny. Korzystanie z programu w takiej skali umożliwiła Uchwała 
Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. podwyższająca do 150 % kryterium 



 

 

50 

 

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 2020 r.  wyniósł 188.267,00 zł, z tego środki własne 
39.406,00 zł, dotacje 148.861,00 zł. Z programu pokryto koszt zakupu 4385 
posiłków o łącznej wartości 18.700,00zł.  Z ciepłych  posiłków korzystała  1 osoba 
dorosła, 53 dzieci w wieku szkolnym (w tym 7 poza terenem gminy) oraz 14 dzieci 
w wieku przedszkolnym. Dzieci korzystały z ciepłego posiłku w szkołach w trakcie 
nauki szkolnej. Podwyższone  kryterium do 150% umożliwiło 74 rodzinom  
korzystanie z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. W 2020 r. 
udzielono pomocy w formie zasiłku celowego 279 osobom, o łącznej wysokości 
169.567,00 zł. 
 
 

4. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych 

 

W 2020 r. zarejestrowanych mieliśmy 70 dłużników alimentacyjnych, w tym 
29 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, 
- 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. 

Ściągalność alimentów od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny) 
w 2020 r., zmalała w stosunku do roku 2019 o ponad 14% (14,12). Ściągalność  
alimentów dla naszych wierzycielek wyniosła w 2020 r. 95.694,04 zł. W tym 
kwota 47.621,93 zł to odsetki od niepłaconych alimentów, która jest dochodem 
państwa. 60 % pozostałej kwoty, tj. 28.843,31 zł  stanowi również dochód 
państwa, 40% ,tj. 19.228,80 zł jest dochodem gminy. 

Ściągalność alimentów od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna) 
w 2020 r., wyniosła łącznie: 10.030,64 zł, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 
2019 (łącznie 442,12 zł). 
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Informacja na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

 

Lp. Wyszczególnienie 2020 r. 

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

21 

2. 
Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego 

32 

 

 

5. Realizacja postepowań z zakresu świadczenia wychowawczego 

 
Rada Gminy Brodnica na mocy Uchwały Nr XV/93/2016 z dnia 21 marca 

2016 r. wyznaczyła Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy jako jednostkę 
organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407). 

W 2020 r. liczba wypłaconych przez OPS w Brodnicy świadczeń  
wychowawczych wyniosła ogółem: 11256. Kwota wypłaconego świadczenia 
wychowawczego w 2020 r. ogółem: 5 608 215,40 zł. 
 

 

6. Wypłata dodatku energetycznego oraz mieszkaniowego 

 
W 2020 r. zostało złożonych 15 wniosków o wypłatę dodatku energetycznego 

oraz 59 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W odniesieniu do 
pierwszego z nich wydano łącznie 15 decyzji administracyjnych przyznających 
ten dodatek, natomiast postepowania przeprowadzone w związku z drugim 
zagadnieniem zakończyły się wydaniem 56 decyzji przyznających dodatek 
mieszkaniowy oraz 3 odmownymi. W 2020 r. wypłacono dodatki energetyczne 
na łączną kwotę: 1.097,76 zł oraz dodatki  mieszkaniowe w kwocie: 95.342,21 zł. 
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7. Organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
 

Gmina Brodnica reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brodnicy w 2020 r. współpracowała ze Spółdzielnią Socjalną „ATU” 
w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych świadczonych w domach osób 
zamieszkałych na terenie gminy Brodnica.  

W 2020 r. 16 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 przyznawania 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.: 
 

0%  odpłatności – 5 osób 4 osoby samotne, 1 osoba w rodzinie 

5% odpłatności – 0 osób - 

10% odpłatności – 0 osób - 

15% odpłatności – 3 osoby 3 osoby samotne 

20% odpłatności – 0 osób - 

25% odpłatności – 5 osób  5 osób samotnych 

30% odpłatności – 1 osoba 1 osoba w rodzinie 

40% odpłatności – 0 osób - 

50% odpłatności – 0 osób - 

14%

14%

13%
25%

23%

11%

Struktura gospodarstw domowych z przyznanym dodatkiem 
mieszkaniowym

Jednoosobowe Dwuosobowe Trzyosobowe

Czteroosobowe Pięcioosobowe Sześcioosobowe i więcej
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70% odpłatności – 1 osoba 1 osoba w rodzinie 

100% odpłatności – 1 osoba 1 osoba samotna 

 
W przypadku czterech osób została ustalona niższa odpłatność za usługi 

opiekuńcze, niższa  o jeden przedział odpłatności (zgodnie z § 8 ww. Uchwały). 
W 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy wpłynęły cztery wnioski 
pracownika socjalnego o zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze, 
o których mowa w § 9 ww. Uchwały.  
 
 

8. Pomoc osobom bezdomnym 

 
Gmina Brodnica reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brodnicy w 2020 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 2020 r. 1 osoba bezdomna (mężczyzna) otrzymała pomoc w postaci 
schronienia. Wydano 1 decyzję administracyjną skierowującą ww. osobę 
bezdomną 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 2020 r. 
wniosków osób i pracowników socjalnych o częściowe lub całkowite zwolnienie 
z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia. 
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VIII. Ochrona zdrowia 

 

1. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych na rok 2020 

 
Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2020 planowane dochody z tzw. 

korkowego czyli opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
kształtowały się na poziomie 64.000,00 zł. Faktyczne wpływy wyniosły  70.380,95 
zł, dodatkowo z rozliczenia ponadplanowych dochodów i niewykonanych 
wydatków w 2019 roku w kwocie 5.696,03 zł budżet roku 2020 zasiliły środki 
w kwocie w/w tj. 5.696,03 zł. Zatem na realizację wskazanych programów 
przeznaczono kwotę 69.696,03 zł, faktycznie wykorzystano 40.769,15 zł.  

Uchwałą Nr XXXVI/233/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rada Gminy Brodnica 
w ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Brodnica. Zgodnie z jej ustaleniami maksymalna liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica wynosi:  

1) dla napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwa 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 25 zezwoleń, 
a w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń, 

2) dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 25 
zezwoleń, natomiast w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń, 

3) dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży – 25 zezwoleń, z kolei dla przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń, 

W roku 2020 wydano 1 zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do  
4,5 % alkoholu oraz piwa w ramach dostarczania żywności na imprezy zamknięte 
organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu 
o zawartą z nim umowę. 

W dniu 31.12.2020 r. liczba wydanych (ważnych) zezwoleń przedstawiała się 
następująco:  
1) 8 zezwoleń na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, w tym: 

- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa – 3 zezwolenia,  

- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 3 
zezwolenia,  

- zawierających powyżej 18 % alkoholu 2 zezwolenia, 
2) 39 zezwoleń na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, w tym: 
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- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa - 14 zezwoleń,  

- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 12 
zezwoleń,  

- zawierających powyżej 18 % alkoholu – 13 zezwoleń.  
 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty 
Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia z dnia 4 listopada 2019 r.  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 i zmodyfikowany Uchwałą nr XIII/91/2020 Rady 
Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2020 r.  zmieniającą Uchwałę Nr X/63/2019 
Rady Gminy Brodnica z dnia 4 listopada 2019 r.  w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 ostatecznie 
został zrealizowany zgodnie z przyjętym preliminarzem wydatków i zadań, który 
przedstawia 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 Przychodnią 
Leczenia Uzależnień i Współuzależnień – umowa z Przychodnią Leczenia 
Uzależnień i Współuzależnień 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 13.812,96 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 czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec 
używania napojów alkoholowych w Gminie Brodnica - umowa zlecenie, usługa 
zlecona, organizacja wyjazdów, zaplanowano realizację zadania na poziomie 
1.000,00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju powyższe zadanie nie 
zostało zrealizowane.  
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Zadanie nr 4: wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Spotkania, 
dofinansowanie półkolonii, wparcie klubu Promyk, zaplanowano realizację 
zadania na poziomie 1.000.00 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju 
powyższe zadanie nie zostało zrealizowane. 
 
Zadanie nr 5: Zapewnienie działania GKRPA Zabezpieczenie finansowe i lokalowe 
pracy GKRPA Finansowanie szkoleń członków Komisji (obowiązek ustawowy) 
Opłaty sądowe, opinie specjalistów, Szkolenia grup zawodowych - realizacja na 
poziomie 16.956,19 zł. W ramach tego zadania wyszczególnić należy prace 
komisji, która została powołana 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277, 1818, 1492, 125) art. 41 
ust. 3. Komisja pracowała podczas 11 posiedzeń. 
 

 

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaniii na rok 2020 

 

Program przyjęty Uchwałą Nr X/64/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 4 
listopada 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2020 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 - w kwocie 700,00 zł zaplanowano realizację powyższego zadania. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju powyższe zadanie nie zostało 
zrealizowane.  

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii pochodzą również z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Brodnica. 
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IX. Ochrona przeciwpożarowa 

 
W 2020 r. na terenie Gminy Brodnica funkcjonowało 6 jednostek ochrony 

przeciwpożarowej. 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. 

Gmina Brodnica, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, w 2020 r. ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania, 
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP. Realizacja zadań gminy 
z zakresu finansowania kosztów funkcjonowania OSP, dokonywana była w 2020 
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. 

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 2020 r. z budżetu Gminy Brodnica na funkcjonowanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych zostały wydatkowane środki pieniężne w kwocie: 155.017,10 zł, 
w tym wydatki na dotacje celowe dla OSP w wysokości 46.000,00 zł. 

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. W 2020 r. na ekwiwalenty 
za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach wydatkowano 
kwotę 28.953,00 zł. 

W 2020 r. największą liczbą wyjazdów odnotowała OSP w Żabnie - 51 
wyjazdów (w tym 22 wyjazdy do pożarów)  oraz OSP w Brodnicy – 42 wyjazdy 
(w tym 12 wyjazdów do pożarów).   

Strażacy ochotnicy uczestniczyli także w szkoleniach organizowanych przez 
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie oraz Gminę 
Brodnica. W 2020 r. z takiej możliwości skorzystało łącznie 8 członków OSP. 
Przeprowadzone szkolenia obejmowały: 
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (6 osób), 
- szkolenie z zakresu współdziałania z LPR (2 osoby). 

 

 


