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1. WPROWADZENIE DO RAPORTU 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dodano artykuł 28aa, 

którym  nałożono na burmistrza obowiązek przedstawienia  radzie miejskiej w terminie do 31 maja 

każdego roku raportu o stanie gminy. Raport ma obejmować podsumowanie działalności burmistrza 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 

i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego skorzystała z uprawnienia, o którym 

jest mowa w art. 28aa ust. 3, i określiła w drodze uchwały nr VII/42/19 w dniu 21 marca 2019 roku 

szczegółowe wymogi raportu o stanie gminy. W związku z tym, iż w mieście i gminie Jabłonowo 

Pomorskie nie funkcjonuje budżet obywatelski, raport nie będzie zawierał informacji na jego temat.  

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY 

Jabłonowo Pomorskie to gmina miejsko-wiejska położona w północnej części województwa 

kujawsko-pomorskiego, w powiecie brodnickim. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie sąsiadują z 

gminą Biskupiec należącą do województwa warmińsko-mazurskiego oraz z następującymi gminami 

województwa kujawsko-pomorskiego: Świecie nad Osą (powiat grudziądzki), Książki (powiat 

wąbrzeski), Bobrowo (powiat brodnicki) i Zbiczno (powiat brodnicki). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 2.1. Zdjęcie z lotu ptaka na Jabłonowo Pomorskie (wjazd od strony Grudziądza) fot. Paweł Orzech 

 

 

 

https://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006957/6957.pdf
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Miasto i Gmina Jabłonowo 

Pomorskie administracyjnie dzieli 

się na miasto Jabłonowo 

Pomorskie i 16 jednostek 

pomocniczych(sołectw), 

 stanowiących obszary wiejskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Jabłonowo Pomorskie pełni funkcję lokalnego centrum administracyjno-usługowego, 

w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Tutaj również skoncentrowane są 

usługi publiczne: ochrona zdrowia, szkolnictwo, kultura. Powierzchnia miasta i gminy wynosi 

134 km2, z czego na miasto przypada 3,28 km2.  

Liczbę ludności miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w latach 2018-2020 przedstawia 

wykres 2.1. Ludność miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w podziale na mężczyzn i kobiety w latach 

2018-2020  zmieniała się w sposób przedstawiony na wykresach: 2.2 i 2.3. Listę podmiotów 

gospodarczych z obszaru miasta i gminy na koniec 2020 zestawiono na wykresie 2.4, pokazując 

zmiany na tle danych z lat 2019-2020. Klasyfikację gospodarstw rolnych będących we władaniu osób 

fizycznych (od 1 ha) i nieruchomości rolnych do 1 ha w horyzoncie lat 2018-2020 zawarto na wykresie 

2.5 oraz 2.6. Klasyfikację gospodarstw rolnych będących we władaniu osób prawnych (od 1 ha) 

i nieruchomości rolnych do 1 ha w latach 2018-2020 zawarto na wykresach: 2.7 oraz 2.8. 

W porównaniu do roku 2019 w mieście i gminie nastąpił spadek liczby mieszkańców: 

o 37 mężczyzn i o 56 kobiet, czyli ogółem o 1,03 %. 

Na koniec 2020 roku odnotowaliśmy wzrost o 25 liczby podmiotów gospodarczych 

w porównaniu do roku 2019, co daje względny wzrost o niecałe 4 %.  

Grunty rolne o powierzchni co najmniej jednego hektara na terenie miasta i gminy Jabłonowo 

Pomorskie znajdowały się we władaniu 788 osób fizycznych obejmując obszar 9142 ha, a we 

władaniu 14 osób prawnych było 1372 hektarów. Struktura własności nieruchomości rolnych do 1 ha 

była następująca: we władaniu 955 osób fizycznych było 225 ha gruntów, a we władaniu 3 osób 

prawnych 1,57 ha. 

 

 

Fot. 2.2. Rozmieszczenie miejscowości miasta 

i gminy Jabłonowo Pomorskie (źródło: 

Opracowanie własne Urzędu Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie) 
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Wykres 2.1. Zmiana ludności w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie w 2018-2020 roku (źródło: UMiG Jabłonowo 

Pomorskie) 

 
 

Wykres 2.2. Zmiana ludności w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie w 2018-2020 roku - kobiety (źródło: UMiG 

Jabłonowo Pomorskie) 
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Wykres 2.3. Zmiana ludności w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie w 2018-2020 roku - mężczyźni (źródło: UMiG 

Jabłonowo Pomorskie) 

 

 
Wykres 2.4. Działalność gospodarcza w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie w ostatnim dniu roku 2019 i 2020 

(źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) 
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Wykres 2.5. Nieruchomości rolne we władaniu osób fizycznych w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie w latach 
2018-2020 (żródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

 

Wykres 2.6. Powierzchnia nieruchomości rolnych we władaniu osób fizycznych w mieście i gminie Jabłonowo 

Pomorskie w latach 2018-2020 (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 
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Wykres 2.7. Nieruchomości rolne we władaniu osób prawnych w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie w latach 
2018-2020 (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

 

Wykres 2.8. Powierzchnia nieruchomości rolnych we władaniu osób prawnych w mieście i gminie Jabłonowo 

Pomorskie w latach 2018-2020 (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 
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3. FINANSE PUBLICZNE MIASTA I GMINY 

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską 

Jabłonowa Pomorskiego dnia 19.12.2019 roku uchwałą Nr XVI/103/19 w wysokości: 

1) dochody 42.755.627,17 zł; 

2) wydatki 45.333.506,26 zł. 

 

W trakcie realizacji budżetu pozyskiwano dotacje i środki w kwotach wyższych, aniżeli 

pierwotnie zaplanowano. Nie powodowało to konieczności nowelizacji uchwały budżetowej. 

W innych okolicznościach Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedkładał Radzie 

Miejskiej projekty uchwał korygujących budżet i zwiększających dochody oraz wydatki budżetu 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie lub na podstawie posiadanego upoważnienia Rady Miejskiej  

dokonywał zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy, co było narzędziem 

pozwalającym organowi wykonawczemu gminy na elastyczne dostosowywanie uchwalonych 

w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku 

budżetowego realiów. 

 

Na dzień 31.12.2020 r. budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przedstawiał się 

następująco: 

1) dochody 48.148.878,80 zł; 

2) wydatki  50.623.195,03 zł 

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką 

w wysokości 164.139,58 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.474.316,23 zł. 

 

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 

2.498.681,94 zł, przy planowanej jej wysokości 1.440.484,39 zł, co ma pozytywne znaczenie 

dla możliwości obsługi zadłużenia przez nasz samorząd w kolejnych latach. 

3.1. Wykonanie dochodów 

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

kształtowało się na poziomie 47.656.149,67 zł, co stanowi 98,98 % planu. 

 

Strukturę dochodów wykonanych przedstawiono graficznie na wykresie 3.1. Procentowy udział 

dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 8,08 %. Dochody wykonane przez Miasto i 

Gminę Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12 2020 r. w związku z realizacja zadań z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynoszą 1.678.422,04 zł, tj. 

43,60 % dochodów majątkowych ogółem. 
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Wykres 3. 1. Struktura dochodów wykonanych w 2020 roku (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

 

 
 

 

 

Wykres 3. 2. Struktura dochodów majątkowych w roku 2020 r. (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 
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3.2. Wykonanie wydatków 

Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

wyniosło 47.492.010,09 zł, co stanowi 93,81 % planu. 

 
Rysunek 3.3. Struktura wydatków wykonanych w roku 2020 (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

 

Procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 13,02%.  
Wydatki poniesione przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie na dzień 31.12.2020 r. 

w związku z realizacja zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych, wynoszą 2.392.042,15 zł tj.38.62 % wydatków majątkowych ogółem. 
 

Wykres 3.4. Struktura wydatków majątkowych w 2020 roku. (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie)

 

41 307 724,06 zł 

6 184 289,03 zł 

wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 

Struktura wydatków wykonanych 

2 392 042,15 zł 

3 792 243,88 zł 

wydatki poniesione na 
realizację zadań 
współfinansowanych ze 
środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych 

pozostałe wydatki majątkowe 

 

Struktura wydatków majątkowych 
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3.3. Zadłużenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 

Stan długu budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 13.735.564,33 zł, co stanowi 28,82 % 

wykonanych dochodów budżetu Gminy. 

Struktura zadłużenia jest następująca: 

1) z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu wynosi 1.035.564,33 zł i dotyczy: 

a) kwota 25.820,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim, 

b) kwota 152.665,56 zł - przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz 

przebudowa ulic gen. Bołtucia, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz 

z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ww. 

ulicach, 

c) kwota 48.966,75 zł - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Jabłonowie Pomorskim, 

d) kwota 808.112,02 zł - przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Górale oraz 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie; 

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 12.700.000,00 zł i dotyczy wyemitowanych obligacji 

komunalnych na zadania inwestycyjne miasta i gminy przez Bank PKO BP SA w Warszawie. 

Planowany termin spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz obligacji komunalnych 

to 2032 r. 

3.4. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia przedstawia niżej znajdująca się  tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia Gminy (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

Rok Spłata zadłużenia w 

złotych 

Obsługa zadłużenia w 

złotych 
 Umorzenie 

2021 1 902 392,35 551 241,56  19 390,00 

2022 1 727 087,96 600 000,00   

2023 1 161 622,40 550 000,00   

2024 1 161 622,40 300 000,00   

2025 1 161 622,40 600 000,00   

2026 1 121 216,82 550 000,00   

2027 1 000 000,00 500 000,00   
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2028 250 000,00 200 000,00   

2029 1 250 000,00 550 000,00   

2030 1 000 000,00 500 000,00   

2031 1 000 000,00 600 000,00   

2032 1 000 000,00 600 000,00   

 

3.5. Limity zadłużenia 

O możliwości spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Jabłonowo  Pomorskie świadczy wysokość niżej 

podanych wskaźników osiągniętych za rok 2020: 

1) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 

na dany rok wynosi 12,67 %; 

2) Wskaźnik jednoroczny wynosi 15,46 %. 

W oparciu o analizę budżetu należy stwierdzić, iż wszystkie wskaźniki zostały spełnione. 

3.6. Poziom wolnych środków 

Na dzień 31.12 2020 r. poziom wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o 

finansach publicznych, wyniósł 2.906.837,89 zł. Wykorzystanie wolnych środków z roku 2020 oraz 

kolejnych lat planuje się przeznaczyć się na pokrycie ewentualnego deficytu budżetu w kolejnych 

latach budżetowych. 

3.7. Nadwyżka operacyjna 

Wg wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za 2020 r. nadwyżka operacyjna 

wynosi 2.498.681,94 zł i jest bardzo dobrym prognostykiem możliwości spłaty zadłużenia miasta 

i gminy Jabłonowo Pomorskie w kolejnych latach. 

3.8. Wynik budżetu 

Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie powstała nadwyżka 

budżetowa w wysokości 164.139,58 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.474.316,23 zł. 

4. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII I INNYCH 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

Informacja o realizacji polityk, programów, strategii oraz innych uchwał Rady Miejskiej 

Jabłonowa Pomorskiego zostanie przedstawiona w formie tabelarycznej (Tabela 4.1) poprzez podanie 

– w jednej kolumnie - nazwy uchwały (lub grupy uchwał), której treść czytelnik może sobie przybliżyć 

wykorzystując dostępne hiperłącze, oraz przedstawienie - w kolejnej kolumnie - najistotniejszych 
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danych związanych z realizacją tej uchwały (również zastosowano hiperłącza, aby zapewnić dostęp do 

szerszej wiedzy dotyczącej wykonywania niektórych uchwał). 

Tabela 4.1. Realizacja polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego w 2020 roku 

(źródło: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz gminne jednostki organizacyjne) 

Lp. Nazwa uchwały Realizacja uchwały lub uchwał w 2020 roku 

1 Uchwała nr VIII/43/15 z dnia 29.05.2015 
r. w sprawie uchwalenia Programu "Karta 
Dużej Rodziny w Jabłonowie Pomorskim"  

Od stycznia 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizuje program, w ramach 
którego w 2020 r. z określonej w nim formy 
pomocy skorzystało 40 rodzin. Wydano 85 kart. 

2 Uchwała nr VIII/44/15 z dnia 29.05.2015 
r. w sprawie przyjęcia Programu 
Gospodarki Ściekowej dla Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie ; 
załącznik do uchwały VIII/44/15  

Opracowanie tego programu wynikało 
z nałożonego  przez Urząd Marszałkowski 
w Toruniu  obowiązku. W grudniu 2020 roku 
dokument został zaktualizowany, czego skutkiem 
była zmiana obszaru aglomeracji. 

3 Uchwała nr XIII/65/15 z dnia 29.10.2015 
r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 
lata 2015-2025 z późniejszymi zmianami: 
UCHWAŁA NR XXIX/154/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 
lata 2015-2025” ; 
UCHWAŁA NR XXXVI/214/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 
lata 2015-2025” ; 
UCHWAŁA NR XLIII/251/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015 
– 2025”  ; 
UCHWAŁA NR L/291/18 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 13 
września 2018 r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i 
Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015 
- 2025” 

Misją Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
jest tworzenie warunków do poprawy jakości 
warunków życia mieszkańców, rozwoju 
przedsiębiorczości i rolnictwa oraz aktywności 
mieszkańców. Budżet na rok 2020 i znajdujące się 
w nim zadania służą spełnianiu założonej w 
strategii misji, którą Gmina realizuje poprzez 
podejmowanie działań w ramach 10 celów 
operacyjnych pogrupowanych na 3 cele 
strategiczne. 

W roku 2020 środki finansowe inwestowane 
były w szczególności w infrastrukturę techniczną 
Gminy i poprawę warunków życia mieszkańców. 
Realizowano kolejne inwestycje drogowe:  na 
drogach gminnych (Przebudowa drogi w 
miejscowości Piecewo, czy w Konojadach), na 
drogach powiatowych (ul. Główna i Kolejowa 
Etap I, ul Gen. Sikorskiego Etap II). Zabiegano 
o poprawę stanu drogi wojewódzkiej 543. 
Realizowano ważne programy społeczne. 

4 Uchwała nr XIII/66/15 z dnia 29.10.2015 
r. w sprawie przyjecia "Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie"  ; 
UCHWAŁA NR XLIII/250/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 

W roku 2020 z terenu miasta i gminy 
Jabłonowo Pomorskie dokonano odbioru, 
utylizacji wyrobów zawierających azbest w ilości - 
46,577 Mg oraz demontażu, odbioru i utylizacji 
wyrobów zawierających azbest w ilości 3,523 Mg. 

Zadanie polegało na demontażu, transporcie i 
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004070/4070.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004070/4070.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004070/4070.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004069/4069.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004069/4069.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004069/4069.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004069/4069.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004071/4071.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004332/4332.zip
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004332/4332.zip
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004332/4332.zip
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004332/4332.zip
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005056/5056.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005056/5056.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005056/5056.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005056/5056.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005056/5056.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005056/5056.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005609/5609.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005609/5609.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005609/5609.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005609/5609.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005609/5609.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005609/5609.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005919/5919.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005919/5919.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005919/5919.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005919/5919.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005919/5919.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005919/5919.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006394/6394.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006394/6394.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006394/6394.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006394/6394.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006394/6394.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD006394/6394.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004327/4327.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004327/4327.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004327/4327.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004327/4327.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004327/4327.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
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dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” ; 
UCHWAŁA NR XLIII/250/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” ; 
UCHWAŁA NR VIII/49/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 16 
kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji 
„Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i 
Gminy Jabłonowo Pomorskie” w rozdziale 
5 dotyczącym „Inwentaryzacji ilości 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” 

azbest, stanowiący pokrycie dachowe 8 
budynków oraz na transporcie i unieszkodliwieniu 
wyrobów zawierających azbest z terenu 27 
nieruchomości. 

 

5 Uchwała nr XVIII/96/16 z dnia 25.02.2016 
r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego 
Programu Współpracy Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2016-2020". 

Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji 
programu. W zgodzie z nim uchwalano coroczne 
programy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w różnych obszarach działalności 
gminy. Niżej, pod lp.: 10, 24 i 40,  znajduje się 
informacja o zadaniach realizowanych we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

6 Uchwała nr XIX/106/16 z dnia 17.03.2016 
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2020 

W trakcie 2020 roku 22 oczekiwały na 
przydział mieszkania. Zawarto 5 nowych umów 
na najem lokalu mieszkalnego, w tym 1 na lokal 
socjalny i 4 na lokale komunalne. Przedłużono 
6 umów na najem lokali socjalnych. W  czterech 
przypadkach nastąpiły zmiany najemców lokali. 

Do końca września 2020 r.  przychody ZGKiM 
wyniosły: z tytułu czynszów -  507 676,17 zł, 
zaliczek właścicieli na utrzymanie budynku -  
10 435,86 zł, z lokali użytkowych  - 71 811,35 zł, 
pozostałe (za garaże, pomieszczenia gospodarcze, 
ogródki) - 27 375,76 zł. 

Przychody Zakładu Usług Komunalnych od 
1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
wyniosły: z tytułu czynszów  - 55 542,31 zł, 
zaliczek właścicieli na utrzymanie budynku - 
587,30 zł, czynsze za lokale użytkowe - 
8 959,49 zł, pozostałe  - 2 120,35 zł (łącznie 
684 508,59 złotych). 

Zaległości z tytułu opłat czynszu wyniosły 
383 127,92 zł. Celem ściągnięcia zaległych kwot 
ZUK wysyłał regularnie upomnienia. Wysłano 
161 wezwań do zapłaty zaległości czynszowych. 
Zawierane są ugody z najemcami i odbiorcami 
usług, poprzedzane uzgodnieniem kwoty 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005909/5909.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007044/7044.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4491.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4491.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4491.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4491.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4491.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004517/4517.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004517/4517.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004517/4517.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004517/4517.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004517/4517.pdf
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spłacanego zadłużenia i terminu spłaty.  
W 2020 roku prowadzono 85 spraw sądowych 

z 49 zadłużonymi najemcami lokali mieszkalnych 
zarządzanymi przez Zakład Usług Komunalnych 
w Jabłonowie Pomorskim, w tym: 1 sprawa 
z 23 najemcami, 2 sprawy z 17 najemcami, 3 
sprawy z 8 najemcami i 4 sprawy z jednym 
najemcą. 53 najemców ma zasądzoną spłatę 
należności wobec ZUK. Pięciu najemców 
zaległości spłaca. Od tych, którzy nie spłacili 
należności nakazanych przez sąd, ściągane one 
były na drodze sądowej egzekucji komorniczej. 
Prowadzono 80 komorniczych postępowania 
egzekucyjne, z czego 45 zakończyło się 
umorzeniem. 

Ponadto w 2020 roku toczyły się 
2 postępowania sądowe o eksmisję, 
a w przygotowaniu było 8 spraw. 

Wyremontowano budynek przy ulicy Rynek 8 
w Jabłonowie Pomorskim. W budynku przy ul. 
Sikorskiego 3 wymieniono piec centralnego 
ogrzewania na ekologiczny oraz zmieniono dach. 
Wyremontowano również budynek mieszkalny 
znajdujący się w Buku Pomorskim 36b. 

7 Uchwała nr XX/113/16 z dnia 28.04.2016 
r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie" 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie” jest  dokumentem 
koniecznym w celu ubiegania się o środki w 
ramach RPO na lata 2014-2020. 

W  ramach RPO w zakresie zadań dotyczących 
termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej na terenie miasta i gminy Jabłonowo 
Pomorskie zrealizowano inwestycje w budynku 
Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim oraz 
Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie 
Pomorskim, a także w świetlicach wiejskich 
w miejscowości Lembarg i Nowa Wieś. 

W roku 2020 nie realizowano inwestycji 
termomodernizacyjnych na obiektach 
użyteczności publicznej. 

8 UCHWAŁA NR XXIX/155/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad 
sprawiania pogrzebu na koszt gminy i 
określenia zasad zwrotu poniesionych 
kosztów 

W 2020 r. Miasto i Gmina Jabłonowo 
Pomorskie  poniosło koszty sprawienia pogrzebu 
dla jednej osoby w wysokości 3 740,00 zł. 

9 UCHWAŁA NR XXXII/192/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Rewitalizacji dla 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 
lata 2016-2023 ; 

W 2020 roku przystąpiono do realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja 
terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim 
poprzez budowę obiektu rekreacyjno-
sportowego” na terenie znajdującym się przy 
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego. 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004581/4581.pdf
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http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005279/5279.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005279/5279.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005279/5279.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005279/5279.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005279/5279.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005279/5279.pdf
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UCHWAŁA NR XXXVII/224/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 
przyjęcia aktualizacji "Programu 
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-
2023" ; 
UCHWAŁA NR XXXIX/236/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
przyjęcia aktualizacji "Programu 
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-
2023" 

10 UCHWAŁA NR XXXIII/199/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie 
określenia warunków i trybu 
finansowego wspierania rozwoju sportu 
na terenie miasta i gminy Jabłonowo 
Pomorskie 

Podpisano umowy z następującymi 
stowarzyszeniami: 
1) LKS „Naprzód” Jabłonowo Pomorskie – 

dofinansowanie zadania w wysokości 115 000 
zł wykorzystano w całości; 

2) „Akademia Biegania i Chodu” Jabłonowo 
Pomorskie – dofinansowanie wynosiło 12.000 
zł, ale wykorzystano dotację w wysokości 
9.747,83 zł; 

3) UKS „ORZEŁ” dofinansowanie wynosiło 2.000 
zł, ale dotacji nie wykorzystano ze względu na 
panującą pandemię. 
LKS „Naprzód” Jabłonowo Pomorskie 

w okresie trwania zadania prowadził zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczyły 
dzieci, młodzież i dorośli z terenu Miasta i Gminy. 
Organizowane były spotkania, zawody oraz 
turnieje piłkarskie. Objęte szkoleniem dzieci, 
młodzież i dorośli uczestniczą w rozgrywkach 
ligowych pod patronatem PZPN. W klubie 
w2020 r. szkoliło się 140 zawodników. Część 
dotacji przeznaczono na sprzęt i materiały 
sportowe.  

Zawodnicy „Akademii Biegania i Chodu” 
wystartowali m.in. w Mistrzostwach Polski 
Masters w Biegach Przełajowych (srebrny medal) 
oraz jubileuszowych 90. Mistrzostwach Polski w 
Maratonie. Zawodnicy brali udział w wielu 
ulicznych zawodach biegowych i mityngach 
lekkoatletycznych. Zakupiono sprzęt sportowy 
niezbędny zawodnikom do specjalistycznych 
treningów.  

11 Uchwała NR XXXVI/217/17 Rady Miejskiej 
Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 
września 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na terenie Miasta i Gminy 

Wizja rozwoju Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie w sferze rozwiązywania problemów 
społecznych brzmi następująco: „Gmina 
Jabłonowo Pomorskie – Gmina zapewniająca 
zintegrowany system wsparcia społecznego, 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005648/5648.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005708/5708.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5610.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5610.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5610.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5610.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5610.pdf
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Jabłonowo Pomorskie na lata 2017-2021. wspierająca osoby wykluczone społecznie 
i tworząca optymalne warunki dla 
funkcjonowania mieszkańców”. Realizowana była 
w szczególności przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który odpowiadał za 
działania strategiczne (9) i operacyjne (19) z 
zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie i innych, oraz pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na sferę wsparcia 
rozwiązywania problemów społecznych. 

W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 
r. pomocą MGOPS objętych zostało 269 rodzin, 
osób w tych rodzinach było 735. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 48 ilości 
rodzin korzystających z pomocy. W 2020 r. 
głównymi powodami przyznawania świadczeń 
było ubóstwo oraz bezrobocie. 

MGOPS zabezpieczał prawidłową pracę 
Zespołu Interdyscyplinarnego, który koordynował 
wsparcie dla osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie.  

Instytucja asystenta rodziny wspierała 
12 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 
49, w tym 34 dzieci.  

„Posiłek w szkole i w domu” to jeden 
z niezwykle ważnych programów rządowych, 
w których realizację włączył się samorząd 
Jabłonowo Pomorskiego przy pomocy MGOPS. 

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 
Solidarne Społeczeństwo, Działanie: 
RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, 
Poddziałanie: RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie 
społeczne, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jabłonowie Pomorskim realizował 
projekt pn:. „Aktywizacja osób wykluczonych 
i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu 
podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu 
społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie”. Wsparciem w ramach projektu 
objętych zostało 20 osób bezrobotnych, w tym 
jedna osoba niepełnosprawna. 

12 UCHWAŁA NR XXXIX/238/17 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

Złożono 76 deklaracji, z tego 40 sztuk w 
terminie do 15 lutego, 14 szt. - powstanie 
obowiązku w ciągu roku i 22 szt. związane 
z wygaśnięciem obowiązku. 

13 UCHWAŁA NR XLIII/254/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

Przedszkole Samorządowe w roku 2020 
pobierało stawkę 1 zł za godzinę wychowania 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005706/5706.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005706/5706.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005706/5706.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005706/5706.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005706/5706.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5912.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5912.pdf
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z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości opłaty za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz określenia 
warunków zwolnienia z tej opłaty.  

przedszkolnego dziecka w godzinach: 6.30 - 7.30 
i 12.30 - 15.30, pozostałe godziny były 
nieodpłatne. Z opłaty tej zwolnione były dzieci 
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dzieci 
6-letnie. W ciągu roku liczba dzieci zwolnionych 
z opłaty wynosiła od 72 do 69, natomiast 
ponoszących opłatę wahała się od 117 do 120. 
Z tytułu opłat Gmina miała wpływy wynoszące 
22 816 zł. 

14 UCHWAŁA NR XLIII/255/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia "Lokalnego programu 
wspierania edukacji uczniów 
uzdolnionych w Mieście i Gminie 
Jabłonowo Pomorskie". ; 
UCHWAŁA NR XLVII/276/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 
form i zakresu tej pomocy oraz trybu 
postępowania w ramach „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uczniów 
uzdolnionych w Mieście i Gminie 
Jabłonowo Pomorskie”. 

W roku 2020 wyróżniono poprzez przyznanie 
stypendium szkolnego 28 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, 12 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Góralach i 
4 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Płowężu. 

Na ten cel przeznaczono 22 000 zł. 

15 UCHWAŁA NR XLVII/281/18 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 
z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

Pełna odpłatność za jedną godzinę usług 
opiekuńczych wynosiła 18,78 zł. 

W 2020 r. pomocą w formie usług 
opiekuńczych objętych zostało  12 osób w wieku 
31 lat i więcej. U poszczególnych 
świadczeniobiorców usługi opiekuńcze przyznane 
były w zależności od występującej potrzeby od 
1 do 6 godzin dziennie. Na zatrudnienie 
opiekunek wydano kwotę 177 149,00 zł, z czego 
klienci zwrócili 8 367,00 zł. 

W porównaniu do roku 2019 zwiększyła się 
liczba osób korzystających z tej formy pomocy o 
1 osobę, wzrosła liczba udzielonych świadczeń o 
262, co przyczyniło się do wzrostu nakładów 
finansowych o kwotę 30 764,00 zł. 

16 UCHWAŁA NR LI/296/18 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 11 
października 2018 r. w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży i poza 
miejscem sprzedaży oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Miasta i Gminy Jabłonowo 

Wydano następujące ilości zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży: 
a) o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 

20 zezwoleń, w tym w Jabłonowie Pomorskim - 
13 zezwoleń oraz w Góralach, Jaguszewicach, 
Konojadach, Mileszewach, Płowężku, Płowężu 
i  Szczepankach - po jednym zezwoleniu, 

b) o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa) – 16 zezwoleń, w tym 
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http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5913.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5913.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5913.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5913.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5913.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/5913.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6195.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6200.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/6532.pdf


 
Raport o stanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020  

 

21 
 

Pomorskie w Jabłonowie Pomorskim – 11, w Góralach – 
2 zezwolenia oraz w Konojadach, Mileszewach, 
Płowężu - po jednym zezwoleniu, 

c) o zawartości alkoholu powyżej 18% – 
15 zezwoleń, w tym w Jabłonowie Pomorskim – 
10 zezwoleń, w Góralach - 2 zezwolenia oraz 
w Konojadach, Mileszewach, Płowężu - po 
jednym zezwoleniu. 

Wydano następujące ilości zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia 
w miejscu sprzedaży:  
a) o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – 

8 zezwoleń, w tym w Jabłonowie Pomorskim – 
3 zezwolenia, w Góralach - 2 zezwolenia oraz w 
Konojadach, Nowej Wsi, Buku Góralskim  - po 
jednym zezwoleniu, 

b) o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% 
(z wyjątkiem piwa) – 2 zezwolenia, w tym 
w Jabłonowie Pomorskim i Nowej Wsi - po 
jednym zezwoleniu, 

c) o zawartości alkoholu powyżej 18% – 
2 zezwolenia, w tym w Jabłonowie Pomorskim 
i Nowej Wsi - po jednym zezwoleniu. 

17 UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 13 
grudnia 2018 r. w sprawie warunków 
udzielania osobom fizycznym oraz 
spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty 
od opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
stanowiących własność Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie  

W roku 2020 nie udzielano bonifikat. 

18 UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 13 
grudnia 2018 r. w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 
programem „ Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023  

Zgodnie z  uchwałą odstąpiono od  żądania 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób 
i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady 
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007), jeśli 
dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód 
osoby  w rodzinie lub dochód rodziny nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego  
określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy społecznej. 

Z programu w formie posiłku w 2020 r. 
skorzystało 143 uczniów z 76 rodzin oraz jedna 
osoba dorosła, na ogólną kwotę 38 263,00 zł, 
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w tym: 30 611,00 zł  stanowiła dotacja, 
7 652,00 zł stanowił udział środków własnych 
gminy. 

W porównaniu do roku 2019 liczba dzieci 
i młodzieży  korzystających z tej formy pomocy  
zmniejszyła się o 13,  zmniejszeniu uległa kwota 
wypłaconych świadczeń o 40 255,00 zł oraz 
zmniejszeniu uległa ilość zrealizowanych 
świadczeń (wydanych posiłków) o 10 625. 
Przyczyną poniesienia mniejszych kosztów 
finansowych związanych z realizacją zadania oraz 
zrealizowania mniejszej ilości świadczeń było 
wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, 
związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2, w wyniku którego zamknięte zostały 
placówki edukacyjne, do których uczęszczały 
dzieci i młodzież korzystające z pomocy w formie 
posiłku. 

19 UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 13 
grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego 
do świadczenia pieniężnego z pomocy 
społecznej w formie zasiłku celowego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023  

Zgodnie z uchwałą podwyższono do 150% 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla 
celów przyznawania pomocy w postaci 
świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej 
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023. 

W 2020 r. z programu w formie świadczenia 
pieniężnego skorzystało 169 osób z 102 rodzin na 
kwotę 66 724,00 zł, w tym: 53 379,00 zł stanowiła 
dotacja oraz 13 345,00 zł stanowił udział środków 
własnych gminy. 

W porównaniu do poprzedniego roku liczba 
osób korzystających z tej formy pomocy uległa 
zwiększeniu o 132 osoby, co przyczyniło się do 
wzrostu kosztów o kwotę 53 574,00 zł. Powodem 
wzrostu liczby osób korzystających z tej formy 
pomocy było przyznanie dla dzieci i młodzieży 
w czasie zamknięcia placówek edukacyjnych 
w zamian za posiłek w szkołach świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 

20 Uchwała nr XIX/84/11 z dnia 28.12.2011 
r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Jabłonowie Pomorskim oraz 
szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania ; 
UCHWAŁA NR VI/34/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 14 

W 2020 r. założono ogółem 41 Niebieskich 
Kart. Zamkniętych zostało 20 Niebieskich Kart, 
w tym 15 z powodu ustania przemocy w rodzinie 
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu 
dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 
5 z tytułu rozstrzygnięcia o braku zasadności 
podejmowanych działań. 

Odbyło się 5 posiedzeń Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 6 posiedzeń grup 
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lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2025 

roboczych.  
Ogółem w 2020 r. przeznaczono na to zadanie 

1 599,00 zł. 

21 UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 14 
lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
w Gminie Jabłonowo Pomorskie na lata 
2019-2021 

W 2020 r. wsparciem asystenta rodziny 
objętych zostało 12 rodzin. Liczba osób w tych 
rodzinach wynosiła 49, w tym 34 dzieci. Na 
częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia 
asystenta rodziny tutejszy Ośrodek pozyskał 
dotację w ramach: „Programu asystent rodziny na 
rok 2020” w wysokości  1 700,00 zł. 
Wydatkowana kwota wkładu własnego wynosiła 
58 136,00 zł. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w 2020 r. poniósł koszty związane z pobytem 
1 dziecka w rodzinnym domu dziecka na kwotę 
16 334,00 zł oraz 10 dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych na kwotę 48 742,00 zł. 

W porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost 
poniesionych kosztów o kwotę 35 921,00 zł. 
Wzrost ten nastąpił wskutek zwiększenia liczby 
dzieci w rodzinach zastępczych. W ciągu roku 
doszło 2 dzieci, za które ponoszona odpłatność 
wyniosła 10%  wydatków na opiekę i wychowanie 
dziecka. 

22 UCHWAŁA NR IX/56/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 23 
maja 2019 r. w sprawie przyznawania 
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe uczniom szkół podstawowych 
mieszkającym na terenie Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie ; 
UCHWAŁA NR XXV/147/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 28 września 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyznawania nagród 
i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe 
uczniom szkół podstawowych 
mieszkającym na terenie Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie oraz określenia 
dodatkowego terminu na składanie 
wniosków o przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia w 2020 r 

Przyznano 12 uczniom szkół podstawowych 
nagrody za wybitny sukces sportowy i 1 nagrodę 
za wysokie wyniki sportowe. Na ten cel 
przeznaczono 2 960 zł. Więcej informacji znajduje 
się na stronie internetowej gminy. 

 

23 UCHWAŁA NR X/69/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 27 
czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego 

W 2020 r. z dodatku energetycznego 
skorzystały 43 rodziny na ogólną kwotę 
6 303,77 zł. 

24 UCHWAŁA NR XIV/84/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 28 

Wpłynęły 2 uproszczone oferty realizacji 
zadań publicznych. 
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listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020” 

Jedna z Fundacji „Siedem życzeń” 
z Grudziądza i otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 5 000 zł na zadanie pn. „50% 
dofinansowania na kastrację i sterylizację psów 
i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie”. Wykastrowano 
i wysterylizowano 36 psów i 11 kotów 
wykorzystując środki w wysokości 4 250 zł. 

Druga oferta ze stowarzyszenia „Razem dla 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 8 850 zł. Zrealizowano 
projekt pn. „Raduj się Świecie” polegający na 
stworzeniu publikacji muzycznej w formie płyt CD 
z kolędami i piosenkami świątecznymi. 
Wykorzystano środki w wysokości 8 687,50 zł. 

25 UCHWAŁA NR XIV/87/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 28 
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia i mieszkaniach chronionych dla 
osób, których gminą właściwą miejscowo 
jest Gmina Jabłonowo Pomorskie 

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
poniósł koszty w wysokości 7 380,00 zł za pobyt 
trzech osób bezdomnych w schronisku, z czego 
dwie osoby zwróciły kwotę 461,00 zł. 

26 UCHWAŁA NR XIV/88/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 28 
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia, 
poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w 
opłacie od posiadania psów ; 
UCHWAŁA NR XX/116/20 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 13 
lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia, poboru, terminów 
płatności i wysokości stawek oraz 
wprowadzenia zwolnienia w opłacie od 
posiadania psów 

W roku 2020 zgłoszeń wpisania psa do 
ewidencji złożono 61, natomiast opłaty wnoszone 
były za 17 psów.  

 

27 UCHWAŁA NR XIV/89/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 28 
listopada 2019 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego 

Uchwałę nr XIV/89/19 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 10 grudnia 2019 r. pod 
poz. 7060, a uchwałę XIV/90/19 pod poz. 7061. 

Z zastosowaniem tych uchwał wydano:  
1) 2858 decyzje wymiarowe podatku rolnego; 
2) zmieniono w trakcie roku 287 decyzje. 28 UCHWAŁA NR XIV/90/19 RADY MIEJSKIEJ 

JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 28 
listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości podatku od nieruchomości 

29 UCHWAŁA NR XV/96/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 6 
grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za rok od nieruchomości, na których 

Uchwałę nr XV/96/19 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 10 grudnia 2019 r. pod 
poz. 7101, a uchwałę nr XVI/104/19 w dniu 24 
grudnia 2019 r. pod poz. 7518. 

Właścicielom nieruchomości wysłano 
zawiadomienia o zmianie stawki. Na podstawie 
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http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008121/8121.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008121/8121.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008121/8121.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008121/8121.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007883/7883.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007883/7883.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007883/7883.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007883/7883.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007883/7883.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2019/7060/akt.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2019/7061/akt.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007885/7885.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007885/7885.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007885/7885.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007885/7885.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007902/7902.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007902/7902.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007902/7902.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007902/7902.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007902/7902.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007902/7902.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2019/7101/akt.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2019/7518/akt.pdf
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znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe ; 
UCHWAŁA NR XVI/104/19 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały ustalającej ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

złożonych deklaracji w okresie od 01.01.2020 – 
31.12.2020 r. liczba nieruchomości, na których 
zlokalizowane były domki letniskowe wynosiła 77 
sztuk. 

30 UCHWAŁA NR XVI/99/19 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 19 
grudnia 2019 r. w sprawie Programu 
"Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020" 

Praca Miejsko-Gminna Komisji Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Jabłonowie Pomorskim opiera się na 

bezpośrednim kontakcie z osobami 

skierowanymi – co ze względów bezpieczeństwa 

(zachowanie rygorów sanitarnych związanych 

z pandemią) było utrudnione, a często wręcz 

niemożliwe. Większość działań o charakterze 

profilaktycznym realizowanych w szkołach, które 

były zwykle finansowane z środków Gminy ze 

względów pandemicznych nie były przez szkoły 

realizowane w takim zakresie jak w latach 

ubiegłych.  

W zajęciach terapeutycznych - Punkt 

Konsultacyjny w Jabłonowie Pomorskim -

uczestniczyło 38 osób. 

W zajęciach terapeutycznych - Ośrodek 

Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy - 

uczestniczyło 54 osób. 

W przeprowadzonych zajęciach dla młodzieży 

szkół ponadpodstawowych brało udział 43 

uczestników.  

W zajęciach  dla dzieci szkół podstawowych 

organizowanych w szkołach uczestniczyło 65 

uczniów.  

31 UCHWAŁA NR XVI/102/19 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie na lata 2020-2033 z 
późniejszymi zmianami 

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i 
Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033 
zmieniano w trakcie roku budżetowego 7 razy 
uchwałami Rady Miejskiej Jabłonowa 
Pomorskiego oraz 5-krotnie Zarządzeniami 
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 
Pełna treść sprawozdania dostępna jest na 
stronie internetowej Gminy. 

32 UCHWAŁA NR XVI/103/19 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
na rok 2020 zmieniano w trakcie roku 
budżetowego 8 razy uchwałami Rady Miejskiej 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007953/7953.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007947/7947.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007947/7947.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007947/7947.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007947/7947.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007947/7947.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007947/7947.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007962/7962.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007962/7962.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007962/7962.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007962/7962.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007962/7962.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007962/7962.pdf
http://www.jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5BF73972A13B1Z/Zarzadzenie_Nr_5.RF.2021.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007963/7963.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007963/7963.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD007963/7963.pdf
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uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 z 
późniejszymi zmianami 

Jabłonowa Pomorskiego oraz 23-krotnie 
Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie. Wyżej znajduje się krótka 
informacja dotycząca realizacji tej uchwały w 
trakcie roku budżetowego, natomiast pełna treść 
sprawozdania dostępna jest na stronie 
internetowej Gminy. 

33 UCHWAŁA NR XVI/105/19 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dla dróg, których 
zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie 

W roku 2020 podmioty zewnętrzne nie 
prowadziły prac w obrębie dróg gminnych, 
w związku z czym nie wystawiono decyzji 
ustalających wysokość opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 

34 UCHWAŁA NR XVII/109/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia tej opłaty oraz określenia 
stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności ; 
UCHWAŁA NR XIX/113/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej 
opłaty oraz określenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 

Uchwałę nr XVII/109/20 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 15 stycznia 2020 r. pod 
poz. 394, a uchwałę nr XIX/113/20 w dniu 31 
stycznia 2020 r. pod poz. 671. 

Z dniem 01.02.2020 r. ustalono nową metodę 
wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

Łączna liczba właścicieli nieruchomości 
w Gminie na podstawie złożonych deklaracji 
wynosiła 2078, w tym: 
1) 1795 nieruchomości zamieszkałych; 
2) 206 nieruchomości niezamieszkałe; 
3) 77 domków letniskowych. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych  mieli obowiązek złożyć nowe 
deklaracje w terminie do 10 marca 2020 r. 
Wysłano 2001 zawiadomień o zmianie stawki. 
W terminie do 10 marca 2020 r. 1164 właścicieli 
złożyło deklaracje. Wysłano 385 wezwań do 
złożenia deklaracji. 

Liczba złożonych deklaracji na dzień 
31.12.2020 r. wynosiła 2008. Zadeklarowano 746 
kompostowników (2394 osoby z ulgą za 
kompostowanie). 

35 UCHWAŁA NR XVII/110/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XV/98/19 Rady Miejskiej 
Jabłonowa Pomorskiego z dnia 06 grudnia 
2019 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej ; 
UCHWAŁA NR XIX/114/20 RADY 

Uchwałę nr XVII/110/20 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 14 stycznia 2020 r. pod 
poz. 389, a uchwałę nr XIX/114/20 w dniu 31 
stycznia 2020 r. pod poz. 672. 

Uchwała nr XVII/110/20 wprowadziła od dnia 
01.02.2020 r.  nowy wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w związku ze zmianą wyboru 
metody wyliczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami. 

W okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.  
złożono 2008 deklaracji. 

http://www.jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5BF73972A13B1Z/Zarzadzenie_Nr_5.RF.2021.pdf
http://www.jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_04/BIPF5BF73972A13B1Z/Zarzadzenie_Nr_5.RF.2021.pdf
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http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/394/akt.pdf
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http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/672/akt.pdf
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MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 

36 UCHWAŁA NR XVIII/111/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 19 stycznia 2020 r. w sprawie 
nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta 
Jabłonowa Pomorskiego" 

W dniu 19 stycznia 2020 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wykonał 
uchwałę nadającą Pani Danucie Kulisz tytuł 
"Zasłużonego dla Miasta Jabłonowa 
Pomorskiego". 

37 UCHWAŁA NR XVIII/112/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 19 stycznia 2020 r. w sprawie 
nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta 
Jabłonowa Pomorskiego" 

W dniu 19 stycznia 2020 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wykonał 
uchwałę nadającą Panu Janowi Ryszardowi 
Miklikowskiemu tytuł "Zasłużonego dla Miasta 
Jabłonowa Pomorskiego". 

38 UCHWAŁA NR XX/115/20 RADY MIEJSKIEJ 
JABŁONOWA POMORSKIEGO z dnia 13 
lutego 2020 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 

Nieruchomość o powierzchni 54 m2 
oznaczoną numerem działki 26/24, obręb 
Adamowo, zbyto w dniu 26.11.2020 r. za kwotę 
4 600,00 złotych. 

39 UCHWAŁA NR XXI/119/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 
ustalenia średniej ceny paliwa w Mieście i 
Gminie Jabłonowo Pomorskie na rok 
szkolny 2019/2020 ; 
UCHWAŁA NR XXII/130/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia średniej ceny paliwa w Mieście i 
Gminie Jabłonowo Pomorskie na rok 
szkolny 2020/2021 

W roku szkolnym 2019/20 zawarte zostało 
6 umów na zwrot kosztów dowozu 
niepełnosprawnego dziecka, a w roku szkolnym 
2020/21 zostały zawarte 3 umowy. W roku 
budżetowym 2020 z tego  tytułu poniesiono koszt 
w wysokości 15 011,55 zł. 

40 UCHWAŁA NR XXI/120/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i 
Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 

Poprzez realizację uchwały Gmina  zapobiega 
bezdomności zwierząt, zapewnia opiekę 
zwierzętom bezdomnym, poszukuje 
dotychczasowych właścicieli lub opiekunów 
zwierząt bezdomnych, poszukuje nowych 
właścicieli lub opiekunów, oraz sprawuje  opiekę 
nad zwierzętami bezdomnymi  poszkodowanymi 
w wypadkach drogowych. Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt w  Węgrowie –  
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” 
Artur Zielaskowski, 86-302 Węgrowo 28, realizuje 
zadanie polegające na wyłapywaniu, transporcie 
oraz utrzymywaniu bezdomnych psów z terenu 
Miasta i Gminy. 

Na realizację programu wydatkowano środki 
w następujący sposób: 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008002/8002.pdf
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http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008002/8002.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008002/8002.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008004/8004.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008004/8004.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008004/8004.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008004/8004.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008004/8004.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008120/8120.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008120/8120.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008120/8120.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008120/8120.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008173/8173.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008173/8173.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008173/8173.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008173/8173.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008173/8173.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008173/8173.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BD00898Z/30_ceny_paliwa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BD00898Z/30_ceny_paliwa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BD00898Z/30_ceny_paliwa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BD00898Z/30_ceny_paliwa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BD00898Z/30_ceny_paliwa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BD00898Z/30_ceny_paliwa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008174/8174.pdf
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1) zapewnienie miejsca i opieki, odławianie, 
poszukiwanie właścicieli, obligatoryjna 
sterylizacja lub kastracja oraz  usypianie 
ślepych miotów – 112 660,80 zł; 

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 
400,00 zł; 

3) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt 
bezdomnych umieszczonych na określony 
czas we wskazanym gospodarstwie rolnym - 
0,00 zł; 

4) zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt według 
przedstawionych faktur - 970,00 zł; 

5) sterylizacja albo kastracja zwierząt 
właścicielskich – 4 250,00  zł. 

41 UCHWAŁA NR XXI/121/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 
udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki 
Zdrowotnej SPOZ w Brodnicy 

W dniu 27 marca 2020 r. została podpisana 
umowa dotacji na zakup elektrokardiografu oraz 
kardiomonitora. W czerwcu ZOZ w Brodnicy 
zakupił Aparat EKG EDAN SE-1201 za kwotę 
9 720,00 zł, a w sierpniu kardiomonitor Efficia 
CM12 firmy Philips Medical Systems za kwotę 
10 800,00 zł. W dniu 20.11.2020 r. ZOZ 
w Brodnicy rozliczył otrzymaną dotację. 

42 UCHWAŁA NR XXII/127/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości będącej 
własnością gminy 

Wykonano inwentaryzację konieczną do 
uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu 
mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku 
położonym w Konojadach 106, na terenie 
nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 369/4 . 

43 UCHWAŁA NR XXII/128/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości będącej 
własnością gminy 

Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się 
w budynku Szczepanki 93 zbyto dnia 26.11.2020 
r. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy za 
kwotę 13 510,00 złotych. 

44 UCHWAŁA NR XXII/129/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości będącej 
własnością gminy 

Wykonano inwentaryzację konieczną do 
uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokali 
mieszkalnych usytuowanych w budynku 
położonym w Jabłonowie Pomorskim przy ul. 
Głównej 6a na terenie nieruchomości stanowiącej 
działkę ewidencyjną nr 567/6. 

45 UCHWAŁA NR XXII/131/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz 
terminu płatności i wysokości stawek 
opłaty targowej 

Przychód  ZGKiM  do końca września 2020 r. 
wynosił 25 190,25 zł, a od 1 października 2020 r. 
przychód ZUK z poboru opłaty targowej wyniósł 
12 044,75 zł. 

46 UCHWAŁA NR XXII/132/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
zwolnienia samorządowego zakładu 

Na dzień 30 września 2020 r. nie 
wypracowano nadwyżki środków obrotowych, 
więc nie było potrzeby stosowania uchwały, aby 
zwolnić Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008175/8175.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008175/8175.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008175/8175.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008175/8175.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD008175/8175.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B5B0B67Z/27_sprzedaz_konojady.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B5B0B67Z/27_sprzedaz_konojady.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B5B0B67Z/27_sprzedaz_konojady.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B5B0B67Z/27_sprzedaz_konojady.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B5B0B67Z/27_sprzedaz_konojady.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BB9CC31Z/28_sprzedaz_szczepanki.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BB9CC31Z/28_sprzedaz_szczepanki.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BB9CC31Z/28_sprzedaz_szczepanki.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BB9CC31Z/28_sprzedaz_szczepanki.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BB9CC31Z/28_sprzedaz_szczepanki.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C116A79Z/29_sprzedaz_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C116A79Z/29_sprzedaz_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C116A79Z/29_sprzedaz_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C116A79Z/29_sprzedaz_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C116A79Z/29_sprzedaz_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B2AD2DCZ/31_oplata_targowa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B2AD2DCZ/31_oplata_targowa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B2AD2DCZ/31_oplata_targowa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B2AD2DCZ/31_oplata_targowa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B2AD2DCZ/31_oplata_targowa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B2AD2DCZ/31_oplata_targowa.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BA25301Z/32_nadwyzka_ZWiK.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BA25301Z/32_nadwyzka_ZWiK.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BA25301Z/32_nadwyzka_ZWiK.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0BA25301Z/32_nadwyzka_ZWiK.pdf
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budżetowego - Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim z 
obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie 

w Jabłonowie Pomorskim z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

47 UCHWAŁA NR XXII/133/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
zwolnienia samorządowego zakładu 
budżetowego - Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Jabłonowie Pomorskim z obowiązku 
wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie 

Na dzień 30 września 2020 r. nie 
wypracowano nadwyżki środków obrotowych, 
więc nie było potrzeby stosowania uchwały, aby 
zwolnić Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej z obowiązku wpłaty nadwyżki 
środków obrotowych do budżetu Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie. 

48 UCHWAŁA NR XXII/134/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na zadania 
służące ochronie zasobów wodnych, 
polegającej na gromadzeniu wód 
opadowych i roztopowych w miejscu ich 
powstania 

Na nabór  wniosków ogłoszony w dniu 
30.06.2020 r. o udzielenie dotacji celowej: 
1) złożono 3 wnioski; 
2) odrzucono 2 wnioski; 
3) zakwalifikowano 1 wniosek, ale 

wnioskodawca nie podpisał umowy na zakup 
naziemnych wolnostojących zbiorników na 
wody opadowe z dachu. 

49 UCHWAŁA NR XXIII/137/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
połączenia samorządowych zakładów 
budżetowych Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie: Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim z 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim 
oraz w sprawie nadania statutu 
Zakładowi Usług Komunalnych z siedzibą 
w Jabłonowie Pomorskim 

Uchwałę wykonano. Z dniem 1 października 
2020 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie utworzył Zakład Usług Komunalnych. 
W tym celu  zawarł z kierownikiem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Jabłonowie Pomorskim Panem Piotrem 
Zacharskim porozumienie zmieniające warunki 
jego umowy o pracę. Od 1 października 2020 r. 
uzgodniono, że będzie on zajmował stanowisko 
Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą 
w Jabłonowie Pomorskim. Zarządzeniem nr 
71/2020 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie udzielił stosownych pełnomocnictw 
Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych 
w Jabłonowie Pomorskim. 

50 UCHWAŁA NR XXIII/138/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
uchylenia statutów samorządowych 
zakładów budżetowych Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie: Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie 
Pomorskim i Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Jabłonowie Pomorskim 

Uchwałę nr XVII/138/20 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 3 lipca 2020 r. pod poz. 
3409, a dzień 30 września 2020 był ostatnim 
dniem stosowania statutów:  Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie 
Pomorskim i Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim. 
Uchwałę wykonano. 

51 UCHWAŁA NR XXIV/139/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 września 2020 r. w sprawie 

Nieruchomość położoną w obrębie 
geodezyjnym Górale, oznaczoną numerem działki 
119/4, o powierzchni 0,2063 ha nabyto w dniu 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0B8C9670Z/33_nadwyzka_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A82E0C3DB363Z/34_zbiorniki_retencyjne.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E944814F1Z/20200701Uchwala_137_2020-05-26_ZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B099FC8EAC50Z/Zarzadzenie.71.2020.2020-10-01_w_sprawie_udzielenia_pelnomocnictwa_dyrektorowi_samorzadowego_zakladu_budzetowego_ZUK_w_JP.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B099FC8EAC50Z/Zarzadzenie.71.2020.2020-10-01_w_sprawie_udzielenia_pelnomocnictwa_dyrektorowi_samorzadowego_zakladu_budzetowego_ZUK_w_JP.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_07/BIPF5A95E9429FEC4Z/20200701Uchwala_138_2020-05-26_uchylenia_statZWiK_i_ZGKiM.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/3409/akt.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2E010C4C5Z/Uchw_XXIV_139_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2E010C4C5Z/Uchw_XXIV_139_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2E010C4C5Z/Uchw_XXIV_139_2020.pdf
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nabycia nieruchomości 27.10.2020 r. za kwotę 63 953,00 zł pod 
rozbudowę hydroforni. 

52 UCHWAŁA NR XXIV/140/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 września 2020 r. w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych 

Przekwalifikowanie kategorii drogi niezbędne 
było ze względu na wymogi uzyskanego 
dofinansowania dla zadania „Przebudowa drogi w 
miejscowości Piecewo” realizowanego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

53 UCHWAŁA NR XXIV/141/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 września 2020 r. w sprawie zasad 
udzielania spółkom wodnym dotacji 
celowych z budżetu Gminy Jabłonowo 
Pomorskie, trybu postępowania w 
sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu 
jej rozliczania ; 
UCHWAŁA NR XXV/146/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 28 września 2020 r.zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad udzielania 
spółkom wodnym dotacji celowych z 
budżetu Gminy Jabłonowo Pomorskie, 
trybu postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji oraz sposobu jej rozliczania 

Ogłoszono nabór wniosków i udzielono 
dotacji celowej Spółce Wodnej Jabłonowo 
Pomorskie na kwotę 7 000,00zł jako 
dofinansowanie realizacji zadania  o łącznej 
wartości 8 000,00 zł. Spółka Wodna dokonała 
konserwacji dwóch rowów melioracyjnych 
otwartych o długościach: 720 m w Bukowcu 
i 95 m w Lembargu. Realizację zadania 
zakończono 04.12.2020 r. 

54 UCHWAŁA NR XXIV/143/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 września 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej 
opłaty oraz określenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 

Uchwałę nr XVIV/143/20 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 22 września 2020 r. pod 
poz. 4436. 

Nowe stawki wprowadzono od 1 listopada 
2020 r. w związku z rozstrzygnięciem nowego 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z tereny Miasta i Gminy Jabłonowo 
Pomorskie. Właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych wysłano 1769 zawiadomień 
o zmianie stawki. 

55 UCHWAŁA NR XXVI/149/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości 

Lokale mieszkalne usytuowane w budynku 
położonym przy ul. Głównej 6, na terenie 
nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne 
nr 567/2 i 568 obrębu Jabłonowo sprzedawane 
będą w roku 2021. 

56 UCHWAŁA NR XXVI/150/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości 

Lokale mieszkalne usytuowane w budynku 
położonym w Jabłonowie-Zamku na terenie 
nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 
nr 45/1 sprzedawane będą w roku 2021. 

57 UCHWAŁA NR XXVI/151/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona 
numerem działki 781/2 w obrębie Jabłonowo 
sprzedawana będzie w 2021 roku w drodze 
przetargu nieograniczonego. 

58 UCHWAŁA NR XXVI/152/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
zniesienia sołectwa Adamowo 

O podjętej uchwale poinformowano Sołtysa 
Adamowa Pana Edmunda Kiełpikowskiego, który 
przyjął do wiadomości, że z dniem 31 grudnia 
2020 r. przestanie pełnić funkcję sołtysa. Uchwałę 
wykonano. 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DF59C6BZ/Uchw_XXIV_140_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DF59C6BZ/Uchw_XXIV_140_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DF59C6BZ/Uchw_XXIV_140_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DF59C6BZ/Uchw_XXIV_140_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DF59C6BZ/Uchw_XXIV_140_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFF87934Z/Uchw_XXIV_141_2020.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5B07177C2AEC5Z/XXV_146_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_09/BIPF5AFE2DFD8FDEAZ/Uchw_XXIV_143_20.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/4436/akt.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECF9595AZ/xxvi_149_20_sprzed_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECF9595AZ/xxvi_149_20_sprzed_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECF9595AZ/xxvi_149_20_sprzed_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECF9595AZ/xxvi_149_20_sprzed_glowna.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EDE0AE8DZ/xxvi_150_20_sprzedaz_jablo_zamek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EDE0AE8DZ/xxvi_150_20_sprzedaz_jablo_zamek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EDE0AE8DZ/xxvi_150_20_sprzedaz_jablo_zamek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EDE0AE8DZ/xxvi_150_20_sprzedaz_jablo_zamek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ED663F78Z/xxvi_151_20_sprzed_rozana.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ED663F78Z/xxvi_151_20_sprzed_rozana.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ED663F78Z/xxvi_151_20_sprzed_rozana.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ED663F78Z/xxvi_151_20_sprzed_rozana.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECAC1BB3Z/xxvi_152_20_solectwo_adamowo.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECAC1BB3Z/xxvi_152_20_solectwo_adamowo.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECAC1BB3Z/xxvi_152_20_solectwo_adamowo.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254ECAC1BB3Z/xxvi_152_20_solectwo_adamowo.pdf
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59 UCHWAŁA NR XXVI/153/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
zmiany granic sołectwa Buk Pomorski 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Sołectwo Buk 
Pomorski powiększyło się o miejscowość 
Adamowo, o czym poinformowano Sołtysa Pana 
Andrzeja Buchę. Uchwałę wykonano. 

60 UCHWAŁA NR XXVI/154/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
utworzenia i nadania statutu sołectwa 
Płowężek 

Miejscowość Płowężek poinformowano 
o podniesieniu rangi tej miejscowości do statusu 
samodzielnego sołectwa. W dniu 29 marca 
2021 r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym 
wybrano sołtysem Panią Paulinę Kowalską oraz 
członkinie Rady Sołeckiej: Panią Natalię Jasińską 
i Panią Sylwię Słowik. Uchwałę wykonano. 

61 UCHWAŁA NR XXVI/155/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy 
Jabłonowo Pomorskie 

Uchwałę nr XXVI/155/20 ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. w dniu 27 października 2020 r. 
pod poz. 5055, więc obowiązuje od 11 listopada 
2020 r. 

62 UCHWAŁA NR XXVII/159/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego ; 
UCHWAŁA NR XXVIII/164/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Uchwałę nr XXVII/159/20 ogłoszono w Dz. 
Urz. Woj. Kuj.-Pom. w dniu 1 grudnia 2020 r. pod 
poz. 5838, a uchwałę nr XXVIII/164/20 w dniu 22 
grudnia 2020 r. pod poz. 6592 i jest podstawą do 
wymiaru podatku rolnego w 2021 roku. 

63 UCHWAŁA NR XXVIII/166/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziałanie w 
porozumieniu pn. „Wspieramy rozwój 
naszych małych ojczyzn” powołanym do 
realizacji projektu „Pilotaż Centrum 
Wsparcia Doradczego” 

Uchwała pozwoliła na  udział gminy 
w projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia 
Doradczego”. Jest to projekt ogólnokrajowy, 
który ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, 
aby lepiej i efektywniej współpracowały celem 
realizacji dobrej jakości projektów i inwestycji. 
Katalizatorem współpracy w gminach jest 
doświadczony zespół ekspertów, który 
ukierunkuje działania administracji samorządowej 
tak, aby poprawić jakość życia mieszkańców 
i odbudować lokalną gospodarkę. Realizowana w 
ten sposób współpraca poprawi efektywność 
realizowanych działań, jak również zoptymalizuje 
koszty świadczenia usług publicznych ponad 
podziałami administracyjnymi. 

Zawiązano porozumienie pomiędzy  Miastem i 
Gminą Jabłonowo Pomorskie,  jako leaderem, a 
Gminą Brzozie, Gminą Bobrowo, Gminą Wąpielsk 
i Powiatem Brodnickim. 

64 UCHWAŁA NR XXVIII/167/20 RADY 
MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO z 
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Jabłonowa Pomorskiego 

Uchwała została ogłoszona dnia 22 grudnia 
2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego pod pozycją nr  6594 i 
weszła w życie z dniem 6 stycznia 2021 r. 

http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EC911D19Z/xxvi_153_20_gr_sol_bukpom.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EC911D19Z/xxvi_153_20_gr_sol_bukpom.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EC911D19Z/xxvi_153_20_gr_sol_bukpom.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EC911D19Z/xxvi_153_20_gr_sol_bukpom.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254F238CD0DZ/xxvi_154_20_solectwo_plowezek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254F238CD0DZ/xxvi_154_20_solectwo_plowezek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254F238CD0DZ/xxvi_154_20_solectwo_plowezek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254F238CD0DZ/xxvi_154_20_solectwo_plowezek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254F238CD0DZ/xxvi_154_20_solectwo_plowezek.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EE93A83Z/xxvi_155_20_statut.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EE93A83Z/xxvi_155_20_statut.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EE93A83Z/xxvi_155_20_statut.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EE93A83Z/xxvi_155_20_statut.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_10/BIPF5B254EE93A83Z/xxvi_155_20_statut.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/5055/akt.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B515AA818CA1Z/Projekt_Uchwala_2020.w_spr_obnizenia_ceny_skupu_zyta.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B515AA818CA1Z/Projekt_Uchwala_2020.w_spr_obnizenia_ceny_skupu_zyta.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B515AA818CA1Z/Projekt_Uchwala_2020.w_spr_obnizenia_ceny_skupu_zyta.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B515AA818CA1Z/Projekt_Uchwala_2020.w_spr_obnizenia_ceny_skupu_zyta.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_11/BIPF5B515AA818CA1Z/Projekt_Uchwala_2020.w_spr_obnizenia_ceny_skupu_zyta.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA7784F38AZ/XXVIII.20.164_podatek_rolny.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA7784F38AZ/XXVIII.20.164_podatek_rolny.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA7784F38AZ/XXVIII.20.164_podatek_rolny.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA7784F38AZ/XXVIII.20.164_podatek_rolny.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA7784F38AZ/XXVIII.20.164_podatek_rolny.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/5838/akt.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/6592/akt.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA77DDA065Z/XXVIII.20.166.Uchwala_w_sprawie_wyrazenia_zgody_...._Pilotaz_Centrum_Wsarcia_Doradczego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA78285243Z/XXVIII.20.167.w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_i_granic_aglomeracji_Jablonowa_Pomorskiego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA78285243Z/XXVIII.20.167.w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_i_granic_aglomeracji_Jablonowa_Pomorskiego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA78285243Z/XXVIII.20.167.w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_i_granic_aglomeracji_Jablonowa_Pomorskiego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA78285243Z/XXVIII.20.167.w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_i_granic_aglomeracji_Jablonowa_Pomorskiego.pdf
http://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_12/BIPF5B6BA78285243Z/XXVIII.20.167.w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_i_granic_aglomeracji_Jablonowa_Pomorskiego.pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_KP/2020/6594/ogl/pol/pdf
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_KP/2020/6594/ogl/pol/pdf


 
Raport o stanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020  

 

32 
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wydał w 2020 roku 96  zarządzeń, których 

treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie . 

Niżej przedstawiono dodatkowe informacje, w tym fotograficzne, związane z realizowanymi 

przez Burmistrza za pomocą Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zadaniami. 

4.1. Ład przestrzenny 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskiego przyjęte uchwałą nr IV/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r., zgodnie z uchwałą 

Nr XXXVIII/227/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

miasta i gminy Jabłonowo Pomorskiego, są dalej obowiązujące, choć w wielu obszarach uznawane są  

za nieaktualne. 

Gmina jest w posiadaniu siedmiu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dotyczących głównie miasta Jabłonowa Pomorskiego, z tego powodu ład 

przestrzenny miasta i gminy kształtowany jest głównie decyzjami o warunkach i zagospodarowaniu 

terenu. 

W 2020 r. wszczęto 96 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym: 

1) dwa postępowania dotyczyły  przepisania wydanych już decyzji na nowego właściciela, 

2) jedenaście postępowań dotyczyło dokonania zmian wydanych decyzji o warunkach zabudowy, w 

tym dziewięć zakończyło się dokonaniem wnioskowanych zmian, 

3) sześć postępowań zakończyło się umorzeniami, powodem których było wycofanie wniosków 

przez inwestorów, 

4) wydano siedemdziesiąt siedem nowych decyzji o warunkach zabudowy. 

Wszystkie wszczęte w 2020 r. postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu zostały zakończone, a dotyczyły one:  

1) budowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych – teren 

miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie (43); 

2) budowy lub rozbudowy budynków gospodarczych  w tym budowie garaży – teren miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskie (22); 

3) zmiany sposobu użytkowania części budynków w Jabłonowie Pomorskim i  Piecewa (4); 

4) budowy elektrowni fotowoltaicznych (11 wydanych decyzji) – Lembarg (4), Szczepanki (3), 

Bukowiec (1), Nowa Wieś (2), Jabłonowo Zamek (1); 

5)  budowy budynków rekreacji indywidualnej (2); 

6)  zalesienia gruntów ornych (1), budowy stawu (1), budowy pomostu (1), budowy instalacji 

gazowej zbiornikowej (1). 

W 2020 r. prowadzonych było sześć postępowań o wydanie decyzji celu publicznego. We 

wszystkich sprawach zostały wydane decyzje, które dotyczyły:  

1) budowy sieci wodociągowej – Jabłonowo Pomorskie; 

2) rozbudowy oświetlenia ulicznego – Piecewo; 

3) przebudowy drogi i budowy przystanku – Konojady; 

4) budowy sieci kablowej niskiego napięcia – Jabłonowo Pomorskie (2); 

5) budowy sieci niskiego napięcia – Piecewo. 

http://www.jablonowo.biuletyn.net/?bip=1&cid=1359
http://www.jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005667/5667.pdf
http://www.jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD005667/5667.pdf
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4.2. Gospodarka odpadami komunalnymi miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie dokonuje 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych miasta i gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi można wyróżnić następujące ogólne 

zagadnienia: 

1) W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie świadczyło Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z siedzibą w Wąbrzeźnie. Usługa 

realizowana była na podstawie rozstrzygniętego w 2019 r. przetargu nieograniczonego, 

zakończonego zawarciem umowy nr IIPP.272.1.13.2019 z dnia 16.12.2019 r. (w okresie od stycznia 

do października 2020 r.) oraz na podstawie przetargu nieograniczonego, zakończonego zawarciem 

umowy nr IIPP.272.1.6.2020 z dnia 15.9.2020 r. (w okresie od listopada do grudnia 2020 r.). 

2) Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie utworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych mieszczący się przy ul. Wiejskiej w Jabłonowie Pomorskim, w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, gdzie przyjmowane są takie odpady komunalne 

jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 

budowlane i rozbiórkowe; 

3) Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie realizowana jest od 

01.01.2020 r. dwa razy w roku  (wiosną i jesienią) bezpośrednio od właścicieli nieruchomości po 

wcześniejszym zgłoszeniu rodzaju oraz ilości odpadów do pracownika Urzędu Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie. 

W obszarze oceny możliwości technicznych i organizacyjnych miasta i gminy Jabłonowo 

Pomorskie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wyróżnia się: 

1) Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: W ramach 

zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskie wszystkie odpady komunalne przekazane zostały do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka. Odpady te poddane 

zostały procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania, recyklingu, odzysku 

i kompostowania. 

2) Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: W 2018 r. złożono 

wniosek o dofinansowanie budowy „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” przy ul. Wiejskiej w Jabłonowie Pomorskim”. Koszt 

inwestycji z wniosku o dofinansowanie wynosi 1 710 928,58 zł, kwota dofinansowania założono, 

że wyniesie 1 448 339,29 zł. Wniosek był złożony dnia 27.09.2018 roku w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla osi 

Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, działanie 4.2. Gospodarka odpadami. Celem 

nadrzędnym projektu jest poprawa usług z zakresu infrastruktury wiejskiej. Zadanie ma być 

realizowane przez wnioskodawcę na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (art.70 

Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Zostanie wsparty Punkt Selektywnego 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000143901.pdf


 
Raport o stanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020  

 

34 
 

Zbierania Odpadów Komunalnych obsługujący do 20 tysięcy mieszkańców. Głównym celem 

planowanej inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbiorki 

i selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, a w rezultacie zwiększony udział odpadów 

zebranych selektywnie. Do projektowanego punktu będzie dostarczany np. gruz, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny, opony itp. PSZOK powstanie  dla obsługi  

wszystkich mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie – 6932 osoby.  Szerszym celem 

budowy punktu przeznaczonego do zbierania i magazynowania odpadów komunalnych jest ich 

dalsze poddawanie odzyskowi i unieszkodliwieniu oraz poprawa jakości i stanu środowiska na 

terenie gminy. PSZOK stanowić ma miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów 

komunalnych, których zgodne z prawem pozbycie się, mogło dotychczas stanowić dla nich 

problem. Działanie takie powinno przyczynić się do zmniejszenia ilości tzw. dzikich wysypisk 

śmieci. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2021. 

Najistotniejsze dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi zawarto w tabelach: 4.2 i 

4.3. 
Tabela 4.2. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie objętych systemem zbiórki (źródło: UMiG 

Jabłonowo Pomorskie) 

Stan na dzień Liczba mieszkańców zameldowanych Liczba mieszkańców zamieszkałych 
wg deklaracji 

31.12.2020 r. 

8790 osób 6932 osób 

miasto wieś miasto wieś 

3582 5208 3082 3850 

Różnica w liczbie mieszkańców wynika przede wszystkim z następujących czynników: 

 wielu uczniów podejmuje lub kontynuuje swoją naukę poza miejscem stałego zamieszkania; 

 osoby czynne zawodowo, z uwagi na charakter i wykonywaną pracę, przebywają poza terenem 

gminy lub poza krajem. 

Działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracji podejmowane są na bieżąco. 

 
Tabela 4.3. Wykaz gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

Lata Gospodarstwa domowe prowadzące 
zbiórkę selektywną 

Gospodarstwa domowe prowadzące 
zbiórkę mieszaną 

2019 r. 95,5 % 4,5 % 

2020 r. 100 % - 
 

Liczba gospodarstw, które zadeklarowały zbiórkę w sposób selektywny, wynosi 2078 (100 %).  

Ilości odpadów wytworzonych i zebranych zestawiono w tabeli 4.4. 

Tabela 4.4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
(źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość (Mg) 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1682,48 

20 01 01 Papier i tektura 34,04 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 194,48 

20 01 02 Szkło 137,64 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 333,78 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 2,58 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 76,8 
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20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,34 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

4,8 

20 01 32 Leki inne niż wymienione 20 01 31 0,06 

16 01 03 Zużyte opony 13,78 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 102,68 

17 01 02 Gruz ceglany 15,08 

17 03 80  Odpadowa papa 1,18 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

8,86 

20 0 99 EX Popiół 167,78 

RAZEM 2777,36 

 

W 2020 r. koszty poniesione przez miasto i gminę Jabłonowo Pomorskie związane z odbieraniem, 

odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych wraz z obsługą administracyjną 

systemu wyniosły 1.644.424,78 zł brutto.  Wpływy  z  tytułu  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  

komunalnymi  kształtowały  się na poziomie  1.564.416,34 zł. Strata  z  opłat  za  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyniosła 80.008,44 zł. 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania określają: 

1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2167); 

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 2412). 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, zestawiono w tabelach: 4.5, 

4.6 oraz 4.7. 

Tabela 4.5. Osiągnięty poziom recyklingu dla frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (źródło: UMiG 

Jabłonowo Pomorskie) 

Rok Wymagany poziom recyklingu Osiągnięty poziom recyklingu 

2017 20 % 29,29 % 

2018 30 % 31,41 % 

2019 40 % 37,81 % 

2020  50 % 56,50 % 

W roku 2020 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw  sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych i szkła, odebranych z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

wyniósł 56,50 %. Poziom, jaki należało osiągnąć, miał być nie mniejszy niż 50 %. W związku z 

powyższym wymagany poziom dla roku 2020 został osiągnięty. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2016000216701.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000241201.pdf
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Tabela 4.6. Osiągnięty poziom recyklingu dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych przy pomocy metod innych niż 
niebezpieczne (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

Rok Wymagany poziom recyklingu Osiągnięty poziom recyklingu 

2017 45 % 100 % 

2018 50 % 100 % 

2019 60 % 100 % 

2020 70 % 100 % 

W roku 2020 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odebranych z terenu 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wyniósł 100 %. Poziom, jaki należało osiągnąć, miał być nie 

mniejszy niż 60 %. W związku z powyższym wymagany poziom dla roku 2020 został osiągnięty 

Tabela 4.7. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

Rok Wymagany poziom ograniczenia Osiągnięty poziom ograniczenia 

2017 45 % 0,00 % 

2018 40 % 5,27 % 

2019 40 % 6,24 % 

2020 35 % 13,49 % 

W roku 2020 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania wyniósł 13,49 %. Poziom, jaki należało osiągnąć, nie powinien 

przekroczyć 35 % (do dnia 16 lipca). W związku z powyższym wymagany poziom dla roku 2020 został 

osiągnięty. 

4.3. Gospodarka leśna i zadrzewiona 

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie posiada 103,46 ha gruntów leśnych, zlokalizowanych w 

miejscowości Konojady. Lasy produkcyjne stanowią około 68% powierzchni leśnej, ich  średni wiek to 

55 lat, a gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna. 

Główne zadania gospodarcze realizowane w minionym roku polegały na wykonaniu trzebieży 

późnej na obszarze o powierzchni 7,00 ha oraz odnowieniu sztucznym (sadzeniu) powierzchni 0,60 ha 

w oddziale 3f (działka nr 340 obręb Konojady).  

W ramach prowadzonych czynności pozyskano 434 m3 drewna, w tym 319 m3 drewna 

użytkowego sortymentu S2A (potocznie - papierówki). 

Nakłady związane z prowadzoną gospodarką leśną wyniosły 39 642,15 złotych, przychody ze 

sprzedaży drewna 55 122,18 złotych, uzyskany wynik finansowy + 8 359,58 zł. 

W ramach zadań z zakresu gospodarki zadrzewieniowej w 2019 roku wykonano następujące 

czynności:  

1) dokonano zabiegów pielęgnacyjnych 27 szt. drzew pomników przyrody wchodzących w skład 

alei dębowej usytuowanej w miejscowości Płowęż stanowiącej drogę gminną Szkoła 

Podstawowa - PGR. Był to III etap prac – kwota zadania 36 450,000 zł. Zadanie  było 

dofinansowane ze środków WFOŚiGW w kwocie 29 100,00 zł. 

2) nasadzono 151 szt. drzew, wartość zadania 25 000,00 zł. 

3) usunięto 83 szt. drzew z zadrzewień stanowiących własność Miasta i Gminy tj. w/w drzew 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia, ruchu drogowego; drzew obumarłych, 

nierokujących szansy na przeżycie oraz drzew usuwanych w związku z realizowanymi  zadaniami 

inwestycyjnymi. Wartość realizowanego zadania 51 996 zł. Pozyskano 54 m³ drewna. Uzyskano  

5 596,27 zł. 
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4.4. Sprzedaż lub zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie  

Zestawienie sprzedanych nieruchomości zawarto w tabeli 4.8, natomiast zakupionych w 

tabeli 4.9. 
 

 

 

 

Tabela 4.8. Wykaz sprzedanych nieruchomości (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

L.p. 
Data 

sprzedaży 
Tryb sprzedaży Opis nieruchomości Wartość w zł 

1 2 3 4 5 

1 27.02.2020 r. 
bezprzetargowo  na 

rzecz najemcy  

Lokal mieszkalny nr 3, 
ul. Kolejowa 20, obręb Jabłonowo 
Miasto (lokal po PKP) 

5 635,50 

2 27.02.2020 r. 
bezprzetargowo  na 

rzecz najemcy 

Lokal mieszkalny nr 3 , 
ul. Kolejowa 10, obręb Jabłonowo 
Miasto 

15 925,00 

3 06.03.2020 r. 
bezprzetargowo na 

rzecz właściciela 
budynku 

Zabudowana budynkiem 
należącym do osób trzecich, 
działka nr 566/3, ul. Główna, 
obręb Jabłonowo Miasto, 

3 252,04 

4 16.06.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowana działka nr 833/3, 
obręb Jabłonowo Miasto 

23 230,00 

5 16.06.2020 r. 
przetarg ustny 

ograniczony 
Niezabudowana działka nr 417/2, 
obręb Bukowiec (rolna) 

39 400,00 

6 24.06.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowane działki nr 432, 
433,  obręb Konojady 

4 550,00 

7 01.07.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowana działka nr 
556/19, obręb Jabłonowo Miasto 

202 000,00 

8 01.07.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowana działka nr 557/7, 
obręb Jabłonowo Miasto 

40 400,00 

9 01.07.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowana działka nr 
557/10, obręb Jabłonowo Miasto 

90 900,00 

10 07.09.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowana działka nr 833/4, 
obręb Jabłonowo Miasto 

23 700,00 

11 06.10.2020 r. 
przetarg ustny 
nieograniczony 

Niezabudowana działka nr 553/2, 
obręb Jabłonowo Miasto 

191 900,00 

12 26.11.2020 r. 

bezprzetargowo na 
polepszenie 

zagospodarowania 
nieruchomości 

sąsiedniej 

Niezabudowana działka nr 26/24, 
obręb Adamowo 

4 600,00 

13 26.11.2020 r.  
bezprzetargowo na 

rzecz najemcy 
Lokal mieszkalny nr 1 , 
Szczepanki 93 

13 510,00 

RAZEM (netto) 659 002,54 

 
 

 

  Tabela 4.9. Wykaz zakupionych nieruchomości (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

L.p. Data Sprzedający Opis nieruchomości 
Wartość 

w zł 

1 27.10.2020 r. 
Halina i Arkadiusz 
Grabowscy 

Działka nr 119/4 obrębu Górale o 
powierzchni 0,2063 ha – teren pod 
rozbudowę istniejącej hydroforni. 

63 953,00 
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4.5. Infrastruktura drogowa i oświetleniowa służąca mieszkańcom miasta i gminy  

Struktura przestrzenna sieci drogowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie jest dobrze 

rozwinięta. Sieć drogową tworzą: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Najważniejszym 

elementem tej sieci jest droga wojewódzka nr 543 łącząca Paparzyn – Szabda.  Długości dróg na 

terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie zestawiono w tabeli  4.10. 
 

Tabela 4.10. Długości dróg na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (źródło: Strategia Rozwoju Powiatu 
Brodnickiego) 

Wyszczególnienie Długość dróg 

Drogi krajowe 0 km 

Drogi wojewódzkie 12 km 

Drogi powiatowe 53 km 

Drogi gminne 152 km 
 

Sieć dróg publicznych na terenie miasta wynosi ogółem  11,15 km, co stanowi 62,63 tys. m 2, w 

tym: długość nawierzchni bitumicznej wynosi 11,04 km, co stanowi 62,19 tys. m2, długość 

nawierzchni tłuczniowej wynosi 0,11 km, co stanowi 0,44 tys. m2. Powierzchnia poboczy, zatok 

autobusowych wynosi 556,00 m2 natomiast powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych wynosi 13 

482,58 m2.  

Sieć dróg na terenie gminy Jabłonowa Pomorskiego wynosi ogółem 140,23 km, co stanowi 

579,24 tys. m2, w tym: powierzchnia nawierzchni bitumicznej wynosi 45,74 km, co stanowi 198,43 

tys. m2, powierzchnia nawierzchni brukowej wynosi 0,76 km, co stanowi 4,09 tys. m2, długość 

nawierzchni tłuczniowej wynosi 8,66 km, co stanowi 42,83 tys. m2, natomiast długość nawierzchni 

gruntowej wynosi 85,55 km, co stanowi 342,84 tys. m2. Powierzchnia chodników i ścieżek 

rowerowych wynosi 3 902,5 m2. Na terenie gminy znajdują się 3 obiekty mostowe: 1 stalowy o 

powierzchni 31,20 m2, 1 betonowy o powierzchni 52,8 m2 oraz 1 stalowy o powierzchni 47,4 m2. 

Na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie istnieje potrzeba budowy ścieżek rowerowych 

przy głównych ciągach komunikacyjnych ze względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg 

oraz udostępnienie terenów atrakcyjnych turystycznie. 

W roku 2020 przebudowano dwie drogi gminne: jedną w miejscowości Konojady (1570 m) a 

drugą w Piecewie (456 m) do szerokości 5 m. 

W dniu 17 kwietnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, którego przedmiotem była 

dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Przedmiot zamówienia  obejmował zakup i dostawę oraz 

rozładunek kruszywa naturalnego kamiennego łamanego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 600 t oraz o 

frakcji 31,5 – 63 mm w ilości 1 200 t z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych na terenie 

gminy Jabłonowo Pomorskie. 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Umowę, z firmą „Krzysztof 

Wasielewski Transport-Handel-Usługi z siedzibą w miejscowości Czołpin, zawarto w dniu 28 maja 

2020 r. z terminem realizacji nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2020 r. Prace polegające na remoncie 

dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej polegały na punktowym lub liniowym rozładunku 

kruszywa w ciągu dróg gminnych, a następnie dokonano zagęszczenia mieszanki kruszyw walcem 

wibracyjnym.  
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Fot. 4.5. Wizytacja drogi w Piecewie podczas oficjalnego odbioru inwestycji (www.jablonowopomorskie.pl ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 4.6. Droga w Piecewie  (www.jablonowopomorskie.pl ) 

Zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć oraz wykaz wydatków na przedsięwzięcia drogowe 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku przedstawiono w tabeli 4.11.  

Układ komunikacyjny miast i gminy uzupełniony jest przez infrastrukturę kolejową. Przez teren 

miasta i gminy przebiegają następujące linie kolejowe: 

1) nr 353 Poznań – Toruń – Jabłonowo Pomorskie – Iława; 

2) nr 208 Działdowo – Brodnica – Jabłonowo Pomorskie – Grudziądz – Tuchola. 

 

http://www.jablonowopomorskie.pl/
http://www.jablonowopomorskie.pl/
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Tabela 4. 11. Wykaz wydatków na przedsięwzięcia drogowe realizowane  w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku 
(źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

Nazwa sołectwa Zrealizowane przedsięwzięcia - nazwa zadania 
 Kwota przeznaczona 
na utrzymanie dróg   

Adamowo Naprawa dróg gminnych 2 532,82 zł 

Budziszewo Utrzymanie bieżące i naprawa dróg 13 517,15 zł 

Bukowiec Bieżące utrzymanie dróg 14 825,13 zł 

Buk Góralski Naprawa i utrzymanie dróg  9 999,35 zł 

Buk Pomorski Remont i naprawa dróg  9 999,35 zł 

Gorzechówko Bieżące utrzymanie dróg gminnych 10 465,46 zł 

Górale Naprawa dróg gminnych  14 904,28 zł 

Kamień Remont i bieżące utrzymanie dróg 15 977,21 zł 

Konojady Remont i bieżące utrzymanie dróg 26 365,60 zł 

Lembarg Utrzymanie i naprawa dróg 9 498,86 zł 

Nowa Wieś Naprawa i remont dróg  4 206,17 zł 

Piecewo Remont i naprawa dróg wiejskich 11 975,71 zł 

Płowęż Budowa chodnika  20 000,00 zł 

Mileszewy Remont dróg  959,40 zł 

Szczepanki Remont i utrzymanie dróg 22 320,32 zł 

Jabłonowo Zamek Remont i naprawa dróg 10 000,00 zł 

 Ogółem 197 546,81 zł 

 

Obszar Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zasilany jest z GPZ 110/15 kV „Jabłonowo - 

Piecewo” zlokalizowany wzdłuż granicy miasta. Rezerwowe zasilanie stanowią GPZ Brodnica -

Grunwald i Węgrowo k. Grudziądza. Obszar jest w pełni bezpieczny z punktu widzenia zasilania 

energią elektryczną. Istniejąca sieć energetyczna zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie 

dostawy energii. Dodatkowo podejmuje się działania w celu zdywersyfikowania źródeł energii. 

Zauważa się wzrost zainteresowania energią odnawialną pochodzącą ze słońca, głównie poprzez 

montaż instalacji solarnych, które umieszczane są zarówno na obiektach użyteczności publicznej, jak i 

na budynkach prywatnych. 

Przestrzeń publiczną Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie w 2020 roku nocą oświetlało 475 

punktów świetlnych. 

W roku 2020 za kwotę 2 631,31 zł podniesiono 

standard oświetlenia ulicznego na terenie miasta 

Jabłonowa Pomorskiego poprzez ustawienie i 

podłączenie łącznie 2 punktów oświetleniowych do 

sieci oświetleniowej wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem i infrastrukturą w następujących 

lokalizacjach: 

 Jabłonowo Pomorskie, ul. Grudziądzka (obiekt: 

STA5-0455, słup nr 113/1) - 1 punkt świetlny LED 

– doświetlenie przejścia dla pieszych, 

 Jabłonowo Pomorskie ul. Szczepańska (obiekt: 

STA5-0464, słup nr 105) - 1 punkt świetlny LED – 

doświetlenie chodnika. 

Fot. 4.7. W dniu 15 grudnia 2020 roku na terenie 

sołectwa Piecewo zamontowano jedną lampę 

hybrydową. Źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie  
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Za kwotę 10 996,20 zł podniesiono standard oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonowo 

Pomorskie poprzez ustawienie lampy hybrydowej celem doświetlenia skrzyżowania drogi powiatowej 

nr 1815C z drogą gminną oznaczoną działką nr 29 w miejscowości Piecewo. 

4.6. Ochrona zwierząt  

Opiekę nad zwierzętami bezdomnymi realizuje na rzecz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 

Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. W schronisku na dzień 1 stycznia 2020 r. było 

16 zwierząt. W ramach opieki nad zwierzętami podejmowano w 2020 roku następujące działania:  

 przyjęto do schroniska 23 zwierzęta, 

 oddano 10 zwierząt do adopcji, 

 2 zwierzęta poddano eutanazji.  

W schronisku na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało 28 zwierząt.  

Na realizację Programu wydatkowano środki  w wysokości 118 280,80 zł w następujący sposób: 

1) zapewnienie miejsca i opieki, odławianie, poszukiwanie właścicieli, obligatoryjna sterylizacja lub 

kastracja oraz  usypianie ślepych miotów – 112 660,80 zł; 

2) zakup karmy dla kotów wolno żyjących - 400,00 zł; 

3) zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt bezdomnych umieszczonych na określony czas we 

wskazanym gospodarstwie rolnym - 0,00 zł; 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt według przedstawionych faktur - 970,00 zł; 

5) sterylizacja albo kastracja zwierząt właścicielskich – 4 250,00  zł. 

Na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich wydatkowano 4250,00 zł: 

1) na suki poniżej 20 kg: 13 szt. x 110,00 zł=1430,00 zł; 

2) na suki powyżej 20 kg:  11 szt. x 140,00 zł =1540,00 zł; 

3) psy: 12 szt. x 50,00 zł= 600,00 zł; 

4) kotki: 6 szt.  x 80,00 zł=480,00 zł; 

5) koty: 5 szt. x 40,00 zł=200,00 zł. 

4.7. Informacja o realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych przez miasto i gminę Jabłonowo Pomorskie  

Ze względu na sytuację pandemiczną występującą w Polsce w 2020 r. możliwości 

funkcjonowania komisji było znacznie ograniczone. Praca Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych opiera się na bezpośrednim kontakcie z osobami skierowanymi – co ze 

względów bezpieczeństwa (zachowanie rygorów sanitarnych) - było utrudnione, a często wręcz 

niemożliwe. Do Komisji w 2020 roku wpłynęło 56 wniosków o skierowanie na leczenie 

przeciwalkoholowe. Komisja wysłała 58 wezwań do osób nadużywających alkohol. 

Większość działań o charakterze profilaktycznym realizowanych w szkołach, które były zwykle 

finansowane z środków Gminy ze względów pandemicznych nie były przez szkoły realizowane w 

takim zakresie jak w latach ubiegłych. W zajęciach terapeutycznych – Punkt Konsultacyjny w 

Jabłonowie Pomorskim uczestniczyło 38 osób. 

W zajęciach terapeutycznych - Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy - uczestniczyło 54 

osób. W przeprowadzonych zajęciach dla młodzieży szkół ponadpodstawowych brało udział 43 

uczestników. W zajęciach  dla dzieci szkół podstawowych uczestniczyło 65 uczniów.  
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4.8. Zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku  

Na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 2020 roku zrealizowane zadania 

inwestycyjne: 

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I i etap II – inwestycję zrealizowano za 

kwotę 1 413 585,29 zł. Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie  774 982,00 zł. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni do 5,00 m z 

nową nawierzchnią (warstwą  ścieralną i wiążącą z betonu asfaltowego) z poboczami gruntowymi 

o szerokości 0,30 m – 0,50 m i odwodnieniem powierzchniowym na odcinku 1570,00 mb. 

Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego o grubości 8 cm, a także wykonanie chodnika o 

powierzchni 90 m2. 

2) Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczno-grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości 

Piecewo – inwestycję zrealizowano ze środków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w 

kwocie 339 000,00 zł. Zakres prac obejmował: budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-

grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek oraz sieci wodociągowej na działce nr 55/1 i działce 

nr 65 wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej dla przepompowni ścieków nr P1 na ww. 

działkach.  

3) Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo – inwestycję zrealizowano za kwotę 718 894,87 zł.  

Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w kwocie 378 363,37 zł. 

Zakres prac obejmował: wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 5,00 m z nową 

nawierzchnią bitumiczną na odcinku 0,456 km  oraz budowę i przebudowę zjazdów, a także 

wykonanie odwodnienia. wykonanie odwodnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4.8. Przebudową drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku 1,7 kilometra ul. 

Główna i Kolejowa (etap I) oraz ul. Generała Sikorskiego (etap II) (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie)  

4) Rozbudowa drogi  powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale - Konojady  na odcinku ul. 

Główna i Kolejowa Etap I i ul Gen. Sikorskiego Etap II – Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

współfinansowało przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 3.396.989,64 zł,  z czego w roku 

2019 na rzecz Powiatu Brodnickiego przekazana została kwota 1.017.182,00 zł, zaś w roku 2020 

przekazana została kwota w wysokości  2.379.807,64 zł.  
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5) Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych – 

siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady                  

i Jaguszewice – inwestycję zrealizowano za kwotę 

15 867,00 zł. Przedmiotowa inwestycja została 

dofinansowana ze środków Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Kujawsko-

Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”                

w kwocie 7 933,50 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

6) Zadanie obejmowało:  

a) dostawę i montaż  wyposażenia siłowni zewnętrznej rekreacyjnej w miejscowości Konojady z 

następującym wyposażeniem: 

 biegacz – 1 szt.,  

 orbitrek – 1 szt., 

 zestaw wyciąg górny i wyciskanie na siedząco – 1 szt.,  

 zestaw twister i wahadło – 1 szt.; 
b) dostawę i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej rekreacyjnej w miejscowości Jaguszewice 

Konojady z następującym wyposażeniem: 

 biegacz – 1 szt., 

 orbitrek – 1 szt., 

 zestaw wyciąg górny i wyciskanie na siedząco – 1 szt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 4.9. Uroczyste przekazanie umów dotacyjnych w ramach 

konkursu ogłoszonego    przez Samorząd Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego pn: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura 

Sportowa” (Źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie)  

Fot. 4.10. Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości 

Konojady etap I i etap II 

(źródło: UMiG Jabłonowo 

Pomorskie) 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/rozpoczeto-prace-w-konojadach,41,artykul,1,9061
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Fot. 4.11. Budowa sieci kanalizacyjnej tłoczno- grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Piecewo. (źródło: 

UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

   

Fot. 4.12. Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo. (źródło: UMiG Jabłonowo) 

 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/przebudowa-drogi-w-piecewie,41,artykul,1,9598
http://jablonowopomorskie.pl/asp/odbior-prac-zwiazanych-z-przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowosci-piecewo-obreb-14-piecewo-dzialka-nr-55-1-oraz-dzialka-n,41,artykul,1,9752
http://jablonowopomorskie.pl/asp/rozpoczeto-prace-wodno-kanalizacyjne-w-piecewie,41,artykul,1,9320
http://jablonowopomorskie.pl/asp/odbior-prac-pn-budowa-sieci-kanalizacyjnej-tloczno-grawitacyjnej-oraz-sieci-wodociagowej-na-dzialce-nr-55-1-i-nr-65-w-mi,41,artykul,1,9514
http://jablonowopomorskie.pl/asp/odbior-prac-zwiazanych-z-przebudowa-drogi-gminnej-w-miejscowosci-piecewo-obreb-14-piecewo-dzialka-nr-55-1-oraz-dzialka-n,41,artykul,1,9752
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Fot. 4.13. Rozbudowa drogi  powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale - Konojady  na odcinku ul. Główna 

i Kolejowa - Etap I i ul Gen. Sikorskiego - Etap II. (źródło: UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 4.14. Dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych – siłownia zewnętrzna w miejscowości Konojady i Jaguszewice. (źródło: 

UMiG Jabłonowo Pomorskie) 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/remont-ul-glowna-i-kolejowa%E2%80%A6,41,artykul,1,9007
http://jablonowopomorskie.pl/asp/silownie-zewnetrzne-w-miejscowosciach-konojady-i-jaguszewice,41,artykul,1,10096
http://jablonowopomorskie.pl/asp/silownie-zewnetrzne-w-miejscowosciach-konojady-i-jaguszewice,41,artykul,1,10096
http://jablonowopomorskie.pl/asp/remont-ul-glowna-i-kolejowa%E2%80%A6,41,artykul,1,9007
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5. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNE 

Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie w roku 2020 było organem prowadzącym dla 8 jednostek 

organizacyjnych, takich jak: 3 szkół, przedszkola, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli,  2 jednostek 

kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niżej przedstawiono informację o realizacji 

zadań przez te jednostki w 2020 roku.  

5.1. Informacja o SP im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim 

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku uczyło się 
507 uczniów, które obowiązek szkolny realizowały w 25 oddziałach (20 – to średnia liczba uczniów 
w oddziale). 

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: na ul. 
Kościelnej 8 i na ulicy Słonecznej 2.  Na ulicy Kościelnej uczą się uczniowie klas I – III. W budynkach 
jest 9 sal lekcyjnych, sala sportowa, sala rekreacyjna, sala komputerowa, świetlica, biblioteka szkolna, 
kuchnia i stołówka oraz gabinet logopedy. 4 pomieszczenia w budynku nr 2 użytkowane są przez 
Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim, budynek nr 3 jest użytkowany przez Centrum 
Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Na ulicy Słonecznej 2 uczą się klasy IV – VIII. W szkole jest 
19 sal dydaktycznych, świetlica, stołówka, biblioteka szkolna, pełnowymiarowa sala gimnastyczna z 
szatniami, szatnie uczniowskie, 2 sale do nauczania indywidualnego, gabinet pedagoga  i gabinet 
psychologa.  

Po usunięciu zbędnej roślinności wykonywano parking dla rowerów uczniów,  pomalowano salę 
50 wstawiono kraty w okna i od podstaw wyposażono pracownię techniczną  przeprowadzono 
również   drobne naprawy i prace konserwatorskie w tym  naprawiono samojezdną kosiarkę, 
dosprzętowiono w  urządzenie konserwujące salę sportową, zakupiono trzy monitory interaktywne, 
telewizor do pracowni 60”, dwie drukarki, pomoce dydaktyczne dla klas I-III i IV- VIII oraz lektury 
szkolne do biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 5.1. Inwestycje Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim. (Źródło: UMiG 

Jabłonowo Pomorskie)         

http://jablonowopomorskie.pl/asp/nowe-inwestycje-szkoly-podstawowej-im-janusza-kusocinskiego-w-jablonowie-pomorskim,41,artykul,1,10141
http://jablonowopomorskie.pl/asp/nowe-inwestycje-szkoly-podstawowej-im-janusza-kusocinskiego-w-jablonowie-pomorskim,41,artykul,1,10141
http://jablonowopomorskie.pl/asp/nowe-inwestycje-szkoly-podstawowej-im-janusza-kusocinskiego-w-jablonowie-pomorskim,41,artykul,1,10141
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W roku szkolnym 2019/2020 nie dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Szkoła otrzymała w 

dwóch turach laptopy w ilości 46 sztuk (25 i 21) w ramach wsparcia nauki zdalnej. 

Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim odniosła w konkursach, olimpiadach i zawodach 

sportowych w roku 2020 następujące sukcesy:  

1) I miejsce w wojewódzkim konkursie i. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawadzkiej – uczeń S. Rejewski; 

2) Konkurs „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej” – ucz. A Dobrosielska-II miejsce, J. Górska-

III miejsce; 

3) Konkurs organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy „Mój wymarzony zawód” M. Reszka, B. 

Michalski – laureaci; 

4) XXII Powiatowy przegląd Kolęd i Pastorałek  - II miejsce; 

5) Diecezjalny Konkurs Misyjny - na 10 grup dwie grupy nagrodzone z SP Jabłonowo; 

6) Powiatowy konkurs Advetskolender – II miejsce O. Janczak, III miejsce G. Cieszyńska; 

7) Diecezjalny konkurs Biblijny – K. Goryńska, O. Obrembska – laureat; 

8) Wojewódzki konkurs Interdyscyplinarny – o Wielkich Polakach i K. Obrembska – laureat; 

9) Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur - 3 wyróżnienia; 

10) Szkoła brała udział w 7 konkursach kuratoryjnych - dwóch uczniów zakwalifikowało się do etapu 

wojewódzkiego (j. polski, j. angielski). 

5.2. Informacja o SP w Góralach 

W SP w Góralach wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku uczyło się 182 uczniów, które 

obowiązek szkolny realizowały w 10 oddziałach (18 – to średnia liczba uczniów u oddziale). 

Szkoła Podstawowa w Góralach od 2019 roku brała udział w projekcie o nazwie „Energia 

Kompetencji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS. 2014-2020 – EFS który zakończył się w roku 2020. W ramach 

projektu  realizowane były zajęcia z uczniami (zajęcia rozwijające z języka angielskiego, biologii, 

matematyki, fizyki, chemii i geografii; zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,  przyrody i 

matematyki;  terapia pedagogiczna i logopedyczna oraz nauka  programowania)  w oparciu o pomoce 

dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Szkoła w ramach projektu otrzymała 16 komputerów 

przenośnych.  

 

Szkoła Podstawowa w Góralach została w 2020 roku podłączona do światłowodu, dzięki czemu 

uzyskała dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

 

Wybuch epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w marcu spowodował zamknięcie szkół. Po 

początkowym zawieszeniu działalności dydaktycznej nauczanie przeniosło się do sfery wirtualnej. 

W nowej rzeczywistości wykreowanej przez epidemię najważniejsza była realizacja dwóch celów: 

powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej oraz realizacja podstawy programowej, które 

z lepszym lub gorszym skutkiem udało się osiągnąć. W proces udzielania pomocy naszej szkole i 

nauczycielom w organizację nauczania zdalnego bardzo mocno zaangażowało się Miasto i Gmina 

Jabłonowo Pomorskie. Doposażona została w sprzęt dla uczniów i nauczycieli. Szkoła Podstawowa w 

Góralach w ramach zamówienia: „Dostawa laptopów na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z 

terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” otrzymała 15 laptopów, a w ramach zamówienia: „ 

Dostawa laptopów na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z rodzin 3+ z terenu Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie” otrzymała 5 laptopów. 
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Nasuwają się następujące wnioski: 
1) Trudności, z jakimi rozpoczynano zdalne nauczanie w szkole, były oczywiste; nikt – ani 

nauczyciele, ani uczniowie – na taką formę nauki nie był przygotowany;  
2) Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Góralach  bardzo szybko dokonali „adaptacji technicznej”, 

czyli nauczyli się obsługi platform komunikacyjnych i przeszli na prowadzenie zdalnie lekcji na 
żywo, nie tylko wysyłania papierowych czy elektronicznych zadań dla uczniów; 

3) Dużym sukcesem było oddolne zorganizowanie samodoskonalenia nauczycieli, polegające 
na  wymianie doświadczeń i informacji. Nauczyciele kształcili nauczycieli poza systemowo, nie 
czekając na szkolenia ministerstwa edukacji; 

4) Nie wszystkie dzieci dysponowały sprzętem pozwalającym im na swobodne uczestnictwo w 
lekcjach na odległość. 

Załączone niżej fotografie przedstawiające wybrane wydarzenia z życia szkoły oddają dobrze 
klimat funkcjonujący w szkole. 

 
Fot. 5.2. Podczas akcji WOŚP  dnia 11.01.2020r. (źródło: SP w Góralach) 
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Fot. 5.3. Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

 wyróżnionym uczniom dnia 03.03.2020r. (źródło: www.facebook.com/jablonowopomorskie/) 

 

 
Fot. 5.4. Dzień Kobiet dnia 08.03.2020r. (źródło: SP w Góralach) 

 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/wreczenie-stypendiow-burmistrza-miasta-i-gminy-za-wyniki-w-nauce,41,artykul,1,9253
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Fot. 5.5. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w dobie pandemii dnia 26.06.2020 r. 

 (źródło: SP w Góralach) 

 

 
Fot. 5.6. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w reżimie sanitarnym  

dnia 01.09.2020r. (źródło: SP w Góralach) 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/zakonczenie-roku-szkolnego-w-goralach,41,artykul,1,9732
http://jablonowopomorskie.pl/asp/zakonczenie-roku-szkolnego-w-goralach,41,artykul,1,9732
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Fot. 5.7. Uczniowie zdają egzamin na kartę rowerową dnia 28.09.2020r. (źródło: SP w Góralach) 

 

 
Fot. 5.8. Ślubowanie klasy pierwszej dnia 13.10.2020r. (źródło: SP w Góralach) 
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Fot. 5.9. Narodowe Święto Niepodległości z przedszkolakami dnia 10.11.2020r. (źródło: SP w Góralach) 

 

 
Fot. 5.10. Szkoła do Hymnu – łączymy się online dnia 10.11.2020r. (źródło: SP w Góralach) 

Szkoła potrzebuje wsparcia w następujących obszarach: 

1) administracyjnej - brak pomieszczenia na sekretariat, 

2) pomocy psychologa. 
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5.3. Informacja o SP w Płowężu 

W SP w Płowężu wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku uczyło się 68 uczniów, którzy 

obowiązek szkolny realizowały w 9 oddziałach (8,5 – to średnia liczba uczniów u oddziale).  

Stan bazy oświatowej Szkoły Podstawowej w Płowężu w 2020 roku przedstawiał się następująco: 

1) izby lekcyjne – 7; 

1) sala komputerowej – 1; 

2) biblioteka – 1; 

3) sala gimnastyczna – 1; 

4) gabinet logopedy/ pedagoga – 1; 

5) stołówka, punkt wydawania posiłków – 1; 

6) sekretariatu/gabinet dyrektora – 1; 

7) inne obiekty: boiska szkolne – trawiaste i asfaltowe (do gier zespołowych), plac zabaw, zaplecze 

gospodarcze – budynek gospodarczy ceglany. 

 

Zakupiono w roku 2020 następujące pomoce i wyposażenie: 

1) „Związki chemiczne” 1 szt. (1200zł) - otrzymano w ramach Projektu: „Energia Kompetencji”; 

2) „Digestorium” 1 szt. (5499,99 zł) - otrzymano w ramach Projektu: „Energia Kompetencji”; 

3) Pomoce dydaktyczne niskocenowe o łącznej wartości (11259,24 zł) otrzymano w ramach 

Projektu: „Energia Kompetencji”; 

4) Laptop DELL LATITUDE E64400 (poleasingowe)– 10 szt. (10x 1221,81 zł) – otrzymano na potrzeby 

zdalnego nauczania uczniów z terenu MiG Jabłonowo Pomorskie (COVID- 19); 

5) Laptop DELL VOSTRO 3590+MYSZ – 4 szt. (4x 3063,88 zł) – otrzymano na potrzeby zdalnego 

nauczania uczniów z rodzin „ 3+” z terenu MiG Jabłonowo Pomorskie (COVID- 19); 

6) Urządzenie wielofunkcyjne XEROX 6515 DN– 1 szt. (1784 zł); (zakupiono z budżetu szkoły); 

7) Monitor Interaktywny SMART Board MX265 V2 65”– 2 szt. (2x7000,zł) - (zakupiono w ramach 

Projektu: „Aktywna Tablica”); 

8) Drukarka 3D Creality CR-10 V2 – 1 szt. (1800zł) - (zakupiono z budżetu szkoły). 

 

Dzięki dobremu wyposażeniu w pomoce dydaktyczne Szkoła realizuje nauczanie przedmiotów 

przyrodniczych i matematycznych oparte na eksperymentach (wykorzystanie digestorium), 

doświadczeniach (wykorzystanie mikroskopów podłączonych do komputera, monitora 

multimedialnego) i obserwacjach (wykorzystanie hodowli ryb akwariowych – w szkole są dwa 

akwaria słodkowodne). Zakupiona drukarka 3D pozwala na praktyczne wykorzystanie umiejętności 

uczniów w zakresie praktycznego sprawdzenia funkcjonalności pisanych przez uczniów podczas zajęć 

informatycznych algorytmów i programów komputerowych. Dzięki temu uczniowie szkoły mają takie 

same a czasami i większe możliwości w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, jak 

uczniowie uczęszczający do szkół w dużych ośrodkach miejskich.  

 

Zarówno w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 jak i ponownie w pierwszym półroczu 

roku szkolnego 2020/2021 zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogli korzystać podczas nauczania 

zdalnego ze znajdujących się w zasobach szkoły tabletów i laptopów (w tym, pozyskanych przez 

Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska). Dzięki 

temu wszyscy uczestnicy procesu kształcenia w Szkole Podstawowej w Płowężu mieli zapewniony 
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sprzęt komputerowy do pracy i nauki. Jedynym problemem jest nadal słaba dostępność uczniów w 

swoich domach do dobrych połączeń internetowych. O ile szkoła została w 2019 roku podłączona do 

światłowodu (w szkole funkcjonuje rozbudowana sieć lokalna a wszystkie pomieszczenia szkolne 

mają dostęp do szerokopasmowego Internetu), to uczniowie nadal muszą korzystać z ograniczonych 

możliwości jakie oferują wszyscy dostawcy Internetu na terenie miejscowości Płowęż, Nowa Wieś i 

Płowężek (nadal nie ma linii światłowodowej dostępnej dla mieszkańców). Podczas codziennych 

połączeń z nauczycielami szczególnie niektórzy uczniowie zmagają się z niskim transferem danych 

oraz przerwami w połączeniach internetowych, co niekorzystnie wpływa na ich uczestnictwo i 

aktywność w zajęciach. 

 

W związku z pandemią COVID 19 w roku 2020 w okresie czasowego zawieszenia zajęć a 

następnie kształcenia na odległość (nauki zdalnej) już 18 marca 2020 r. szkoła rozpoczęła 

wykorzystywanie platformy GSuite jako podstawowego narzędzia komunikacji i edukacji. Uczniowie i 

nauczyciele codziennie spotykali się online poprzez aplikację Google Meet podczas zajęć lekcyjnych 

oraz zajęć pozalekcyjnych. Dzięki temu na bieżąco nauczyciele i wychowawcy mogli na bieżąco 

reagować na zgłaszane problemy i kłopoty, również te związane z izolacją i brakiem lub 

ograniczeniem kontaktów uczniów w rzeczywistym świecie. Zmiany związane z koniecznością 

dystansowania się i izolowania niekorzystnie wpłynęły na stan emocjonalny wielu dzieci i uczniów, co 

jest poddane szczególnej trosce wychowawców i pedagoga szkolnego. 

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Płowężu doskonale dostosowała swoje metody i 

formy pracy z uczniami do zmienionych warunków funkcjonowania placówki w okresie nauczania 

zdalnego. W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia i samokształcenia nauczyciele nabyli wiedzę 

i umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania TIK (różnorodnych narzędzi - platform, 

programów i aplikacji i zasobów internetowych) dzięki czemu wielu z nich obecnie stało się 

ekspertami – praktykami w tej dziedzinie. W Szkole Podstawowej w Płowężu nie było 

zatrudnionego psychologa. Na podstawie porozumienia z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w 

Jabłonowie Pomorskiem psycholog zatrudniony w tej szkole dwukrotnie uczestniczył w 

spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole 

Podstawowej w Płowężu.  

 

Wykaz prac inwestycyjnych i remontowych wykonanych w roku 2020: 

1) Wyremontowano salę gimnastyczną (wymiana pokrycia podłogowego, malowanie ścian, 

nałożenie tynku mozaikowego);  

2) Malowanie okien w pawilonie szkoły. 

 

Osiągnięcia szkół w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych przedstawiają się 

następująco: 

1) I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych. 

2)  Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny: 

 Aleksandra Bayer – klasa VII – opiekun Paweł Bayer,  

 Patryk Żuchowski - klasa VII – opiekun Paweł Bayer;  

3) Ogólnopolski Konkurs SKO dla Szkół i Opiekunów – Brązowa Odznaka dla szkoły i dla opiekuna – 

pani Marzena Wiśniewska; 
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W okresie pandemii COVID 19 wielu organizatorów zrezygnowało z przeprowadzenia konkursów. W 

związku z tym, uczniowie mieli niewiele możliwości sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w 

rywalizacji z uczniami z innych szkół. 

 

Szkoła Podstawowa w Płowężu brała udział w następujących projektach, w tym rządowych i 

unijnych: 

1) Od 2019 r. szkoła uczestniczyła w projekcie o nazwie „Energia kompetencji”, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 

– EFS. 2014-2020 – EFS. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Płowężu w roku 2020 

realizowane były zajęcia z uczniami (zajęcia przyrodnicze: biologia i chemia, matematyka, 

programowanie, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: matematyka, język angielski) w oparciu o 

pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu; 

2) Projekt programu Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod nazwą „Myślę 

pozytywnie”, który jest formą profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w 

odpowiedzi na zagrożenia współczesnego świata rozpoczęty w szkole roku 2018 był 

kontynuowany również w 2020 roku.  

3) Szkoła Podstawowa w Płowężu bierze udział w programie rządowym „Aktywna Tablica” w 

ramach, którego pozyskano 2 ekrany multimedialne, a 12 nauczycieli bierze udział w szkoleniach: 

„ Lekcja ENTER” w celu rozwijania swoich kompetencji w zakresie TIK.  

4) Uczniowie szkoły uczestniczą w programie eTwinning. eTwinning  jest to społeczność szkół, 

uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych realizując 

online międzynarodowe projekty edukacyjne w ramach międzynarodowej współpracy szkół. 

Realizowane są w szkole projekty związane z ochroną środowiska, zachowaniem bioróżnorodności 

i odpowiedzialnym gospodarowaniem zasobami wodnymi Ziemi.  

5) Uczniowie Szkoły Podstawowej w Płowężu we współpracy z UNICEF biorą udział w projektach 

międzynarodowych, których zadaniem jest pomoc humanitarna oraz kształtowanie postaw 

odpowiedzialności za siebie i innych. 

6) W ramach edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony 

przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów 

wodnych, Szkoła Podstawowa w Płowężu uczestniczy w Programie Szkoła Przyjazna Wodzie 

„AKTYWNI BŁEKITNI”. Organizatorem Programu „Szkoła przyjazna Wodzie AKTYWNI BŁĘKITNI” 

jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Program otrzymał 

patronat Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego oraz warmińsko-

mazurskiego. 

5.5. Informacja o działalności Przedszkola w Jabłonowie Pomorskim 

Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim posiada 8 oddziałów przedszkolnych, z 

których korzystają wszystkie chętne dzieci w wieku od 3 do 6 lat w liczbie około 190. Ogromnym 

atutem przedszkola jest wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna. Wszystkie zajęcia w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecane przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Brodnicy są realizowane w ramach: zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 

rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii 

pedagogicznej, terapii logopedycznej, rehabilitacji. W Przedszkolu Samorządowym zatrudniony jest 

nauczyciel wspomagający dla dziecka autystycznego. W placówce odbywają się regularne zajęcia z 

rytmiki, w których biorą udział wszystkie dzieci. 
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Fot.5.11.  Przedszkole Samorządowe (źródło: Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim) 

              W minionym roku 2020 funkcjonowanie placówki, jaką jest Przedszkole Samorządowe w 

Jabłonowie Pomorskim było znacznie utrudnione, ze względu na panującą w kraju pandemię Covid-

19. Przedszkole od marca do czerwca 2020 r. funkcjonowało zdalnie, a od września do końca roku 

kalendarzowego stacjonarnie. Placówka przystosowała się do wymogów związanych z określonymi 

procedurami bezpieczeństwa na czas pandemii Covid-19, które reguluje „Regulamin Funkcjonowania 

Placówki w Okresie Pandemii Covid-19”, tak, aby móc pracować stacjonarnie. 

            Sprawne funkcjonowanie placówki możliwe było dzięki życzliwej współpracy zarówno z 

Burmistrzem, jak i zastępcą Burmistrza. Przejawiało się to, między innymi w dowozie maseczek i 

płynów dezynfekujących, wycince drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci na przy przedszkolnym 

placu zabaw oraz ekspertyzie dotyczącej rozbiórki drewnianego elementu na placu zabaw. 

Stan zasobów materialnych i wyposażenia Przedszkola Samorządowego przedstawiono 

odpowiednio w tabelach nr 5.1 i 5.2. 

Tabela nr 5.1. Stan zasobów materialnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie będących w użytkowaniu Przedszkola 

Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim w roku 2020.(źródło: Przedszkole w Jabłonowie Pomorskim) 

Lp. Rodzaj zasobu 

Stan zasobów 
materialnych 
na początku 

2020 r. 

Zmiany w stanie zasobu 
materialnego 

Stan zasobów 
materialnych na 

koniec roku 
2020 r. 

1 Budynek przy ulicy 
Kościelnej 
 

2 sale 
2 szatnie 
1 łazienka 

  
 
 

2 sale 
2 szatnie 
1 łazienka 

Plac zabaw  
 

1 
 

Korzystanie z placu zabaw 
przynależącego do Szkoły 
Podstawowej 

1 
 

2 Budynek 
przedszkola na ul. 
Mostowej 4: 
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Ilość sal 
dydaktycznych 
 

6 sal 
 

Wyposażanie 2 sal dydaktycznych w 
rolety okienne 
Zakup 4 dywanów  

6 sal 
  

Pokój nauczania 
indywidualnego 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Przekształcenie pokoju do zajęć 
indywidualnych w izolatorium 
zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w dobie pandemii 
COVID-19 (miejsce, w którym 
będzie przebywało dziecko lub 
pracownik z podejrzeniem COVID-
19 do czasu przybycia 
rodzica/odpowiednich służb); 
Zakup szafy na środki czystości; 
Zakup biurka; 
Zakup specjalistycznego 
oprogramowania logopedycznego 

1 
 
 
 
 

Ilość szatni dla 
dzieci 

3  3 

Ilość szatni 
pracowniczych 

1  1 

Gabinet dyrektora 1  1 

Pokój nauczycielski 1 Zakup metalowej szafki pod 
zlewozmywak 

1 

Gabinet logopedy 1 Wyposażenie okien w moskitiery 1 

Zaplecze kuchenne 1  1 

Kuchnia 1  1 

Stołówka 1  1 

 Plac zabaw 1  1 

Urządzenia 
ogrodowe ilość 

12  Zdemontowanie domku 
drewnianego ze zjeżdżalną, z 
powodu zagrożenia bezpieczeństwa 

11 

Budynek 
gospodarczy na ul. 
Mostowej 

1 Podłączenie instalacji elektrycznej 
do budynku gospodarczego. 

1 

 

               Tabela nr 5.2.  Stan wyposażenia przedszkola (źródło: Przedszkole w Jabłonowie Pomorskim) 

Lp. Rodzaj zasobu 

Stan zasobów 
materialnych na 
początek roku 

2020 

Zmiany w stanie zasobu 
materialnego 

Stan zasobów 
materialnych na 
koniec roku 2020 

1 

komputery 

4 

Doposażenie w 8 
laptopów, utylizacja 1 
komputera 
stacjonarnego-brak 
możliwości naprawy ze 
względu na 
przestarzałość sprzętu 

11 

2 
magnetofony 

10 
Wymiana 3 
wyeksploatowanych 

10 
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magnetofonów 

3 telewizory 6  6 

4 kserokopiarki 4  4 

5 
Zestaw interaktywny ( 
tablica multimedialna 
+ projektor) 

2 
 

4 

6 
Mobilny dywan 
interaktywny Fly-Sky 

1 
DAROWIZNA 

1 

7 
Zestaw mebli 
przedszkolnych  

7 
 

8 

 

            W związku z obostrzeniami epidemicznymi rodzice nie mogli bezpośrednio uczestniczyć w 

uroczystościach. Wychodząc im naprzeciw przedszkole zaczęło korzystać z portali społecznościowych 

(Facebook, Messenger), dzięki którym rodzice mogą na bieżąco śledzić poczynania swoich pociech, 

zarówno z organizowanych uroczystości, jak i życia codziennego przedszkola.  

We wrześniu w Przedszkolu Samorządowym doposażono 2 sale w rolety okienne (tj. 7 dużych 

okien), oraz kuchnię i stołówkę w moskitiery (to są 4 duże okna). W 4 salach dydaktycznych 

wymieniono dywany, które również posiadają wszelkie atesty oraz doposażono każdą grupę w 

pomoce dydaktyczne i zabawki. Dokonano zakupu i montażu szafy na środki czystości. Zgodnie z 

zaleceniami sanepidu w pomieszczeniu pomywalni zainstalowano nowy zlewozmywak umieszczony 

na metalowej szafce posiadającej wszystkie atesty. 

W minionym roku kalendarzowym wymieniono 3 magnetofony, które uległy zużyciu. Do 

budynku gospodarczego przynależącego do przedszkola podłączono instalację elektryczną. 

W grupach dzieci 6-letnich w filii przedszkola na ulicy Kościelnej 8 zainstalowano tablice 

multimedialne oraz dokonano zakupu 2 laptopów niezbędnych do obsługi tablic. Dzięki Gminie oraz 

przychylności Burmistrza Przemysława Górskiego przedszkole otrzymało 6 laptopów. Przedszkole 

wzbogaciło się dzięki darowiźnie z „Parafialnego Klubu Seniora im. Jana Pawła II” o interaktywny 

mobilny dywan Fly Sky o wartości 8,700.00, tablicę ceramiczną o wartości 3,199.00 oraz program 

„Zajęcia logopedyczne 1m Talent” o wartości 1.590,00. Gmina dokupiła do dywanu multimedialnego, 

z którego korzystają wszystkie grupy przedszkolne, pakiet 9 gier „Zabawy ze zwierzętami” o wartości 

569 zł. Dyrektor Przedszkola Samorządowego Agnieszka Lis-Kornacka dokupiła statyw mobilny do 

dywanu Fly Sky. 

Przedszkole Samorządowe z pozytywnym skutkiem ubiegało się o przyznanie dofinansowania do 

projektu pt. „Mini Ogródki Przedszkolaków”. Otrzymało grant w formie vouchera o wartości 3.000 zł. 

na przygotowanie i realizację zadania. Realizacja projektu do końca kwietnia 2021 roku. 

Mimo pandemii Covid-19 Przedszkole Samorządowe bierze liczny udział w wielu projektach 

i konkursach ogólnopolskich np.: Ogólnopolski projekt zabawy sztuką, Szkoła do hymnu, Jestem Polak 

Mały, Razem na Święta, Portret Świętego Mikołaja, Świąteczny Anioł, Eko-Choinka, Jesienny Pejzaż 

Kolorami Malowany, Welcome to London, Dzieci Mleczaki, Szkolne przygody Gangu Fajniaków, 

Recytacja Pieśni Patriotycznej. 
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Niestety Przedszkole Samorządowe od pewnego czasu nękane jest zagrażającymi prawidłowemu 

funkcjonowaniu placówki wiadomościami e-mail np. o podłożeniu ładunków wybuchowych. W 

związku z tym przedszkole ściśle współpracuje z policją zarówno z Jabłonowa Pomorskiego, z 

Brodnicy, jak i z Bydgoszczy - przy dużym wsparciu organu prowadzącego. 

Największymi problemami, z jakimi boryka się Przedszkole Samorządowe są: brak sali 

gimnastyczno-widowiskowej, utrudnienia organizacyjne w związku z funkcjonowaniem 2 oddziałów 

na ulicy Kościelnej 8, brak sekretariatu, w którym rodzice oraz pracownicy przedszkola mogliby 

załatwić niezbędne sprawy. Ze względu na zamianę pokoju nauczania indywidualnego w izolatorium, 

z powodu wymogów związanych z pandemią Covid-19, zajęcia odbywały się w korytarzu budynku za 

parawanem. Przedszkole nie posiada sali do rehabilitacji oraz gimnastyki sensorycznej, niestety w 

dzisiejszych czasach coraz większa liczba dzieci potrzebuje tego typu zajęć. Priorytetem na rok szkolny 

2021/2022 jest doposażenie placu zabaw w urządzenia służące do zabawy dzieciom. Przedszkole 

Samorządowe nie jest w stanie sprostać wymogom sanepidu odnośnie oddzielnego pomieszczenia do 

przechowywania produktów mlecznych. 

Na zdjęciach niżej pokazano dzieci z przedszkola podczas wybranych uroczystości. 

 

Fot.5.12.  Ślubowanie Przedszkolaków (źródło: Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim) 
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Fot. 5.13. Dzień Niepodległości (źródło: Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim) 

 

Fot. 5.14.  Wigilia w przedszkolu  (źródło: Przedszkole Samorządowe w Jabłonowie Pomorskim) 
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5.6. Informacja o działalności Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jabłonowie Pomorskim realizował zadania określone 

uchwałą nr XXV/135/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 października 2016 roku. 

ZOSiP zapewniał prawidłową obsługę szkół i przedszkoli, między innymi organizując dowożenie dzieci 

i młodzieży do szkół i przedszkola. W 2020 roku 3 autobusy przejechały łącznie 51927 kilometrów. Ze 

względu na Covid-19  w większości  były dowożone dzieci klas I-III i oddziały zerowe. 

W tabeli 5.3 przedstawiono stan zasobów ZOSiP. 

Tabela 5.3. Stan zasobów ZOSiP w 2020 r. (źródło: ZOSiP w  Jabłonowie Pomorskim) 

Lp. Rodzaj zasobu 
Stan zasobów 

materialnych na 
początku 2020 roku 

Zmiany w stanie zasobu 
materialnego  w roku 

2020 

Stan zasobu 
materialnego na 
koniec 2020 roku 

1. 

specjalistyczne maszyny 
(drukarki, kopiarki, skanery) 
urządzenia (klimatyzacja w 
dwóch biurach) 

8.489,84 zł 0 8.489,84 zł 

2. 

środki transportu 3 autobusy 
rok produkcji: 1996, 1999, 
2007.  

351.164,00 zł 0 351.164,00 zł 

3. 
wyposażenie m. innymi 
sprzęt komputerowy 
(przedmioty w 3 biurach) 

47.341,32 zł 3.157,00 zł 50.498,32 zł 

4. 
licencje na oprogramowanie 
Vulcan na 5 stanowisk 

22.559,00 zł 2.400,00 zł 24.959,00 zł 

SUMA:   429.954,16 5.557,00 zł 435.111,16 zł 

Od kwietnia 2019 roku Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli koordynował realizację projektu pn.: 

„Energia Kompetencji”. Projekt realizowano do 30.09.2020 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 

549.859,54 zł, a kwota dofinansowania 467.380,60 zł (tj. 85% kosztów całkowitych projektu). 

Od 1 kwietnia 2020 r. ruszył program „Zdalna Szkoła”.  Działanie było finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. Projekt „Zdalna Szkoła” zakładał wsparcie funkcjonowania systemu oświaty 

w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego, w szczególności w związku z epidemią COVID-19. 

Odpowiadał na potrzeby zarówno jednostek oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni 

uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Celem projektu był zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie 

dostępu do Internetu dla uczniów oraz nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im 

realizację zdalnych lekcji.  

Wniosek o przyznanie grantu został złożony w dniu 02.04.2020 r. Informacja o przyznaniu grantu 

dla miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie pojawiła się na liście grantowej  w dniu 07.04.2020 r. 

Zgodnie z wnioskiem zakupiono 55 sztuk laptopów i tym samym objęto wsparciem  55 uczniów z 3 

szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w okresie zagrożenia wirusem 

Covid – 19. Umowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Nr 571/2020 została 

podpisana w dniu 20.04.2020 r. Dnia 07.04.2020 r. wszczęto postępowanie na realizację zamówienia 

publicznego pn. „Zakup laptopów na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z terenu Miasta i Gminy 

https://jablonowo.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2020_04/BIPOLD004853/4853.pdf
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Jabłonowo Pomorskie”  i w dniu 17.04.2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie ofert. Umowę z dostawcą 

podpisano 21.04.2020 r. sprzęt odebrano zgodnie z umową w dniu 30.04.2020 r., po czym 

nieodpłatnie przekazano do szkół.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5.15. Podpisanie umowy na dostawę laptopów na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z terenu Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie (źródło: https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5.16.  Dostarczone laptopy na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z terenu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie 

(źródło: https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl) 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zauważając problem w zdalnym nauczaniu 

w dostępie do sprzętu, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, ruszył projekt Zdalna Szkoła+.  

Projekt zakładał szczególne uwzględnienie potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych. W ramach 

przeprowadzenie konkursu grantowego dla gmin nastąpiło doposażenie Jednostek Oświatowych 

https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl
https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl
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w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Celem projektu było 

zakup laptopów, tabletów oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają 

sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.  

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie złożył wniosek o przyznanie grantu w dniu 

15.05.2020 r. i w tym samym dniu miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie pojawiła się na liście 

grantowej. Umowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o numerze 87417-64-775 

została podpisana w dniu 22.05.2020 r. W dniu 15.05.2020 r., po wprowadzeniu do budżetu 

niezbędnych środków,  wszczęto postępowanie na realizację zamówienia publicznego pn "Zakup 

laptopów na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Miasta i 

Gminy Jabłonowo Pomorskie". W wyniku przeprowadzonego postępowania, zakupiono 31 sztuk 

laptopów i 31 sztuk myszek komputerowych z przeznaczeniem na potrzeby zdalnego nauczania.  

Fot. 5.17. Dostawa laptopów na potrzeby zdalnego nauczania uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie  (źródło: https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl) 

Całkowity koszt realizacji obu grantów wyniósł 162.179,55 zł. W ramach ww. projektu „Zdalna 

Szkoła”  i ZDALNA SZKOŁA + gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości  154.930,00 zł. Zakupiony 

sprzęt w liczbie 86 laptopów został przekazany do trzech szkół podstawowych z terenu miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskie i bezpłatnie użyczony uczniom przez dyrektorów szkół: 

1) Szkoła Podstawowa Górale                                 - 26 laptopów  o wartości: 42.819,48 zł; 

2) Szkoła Podstawowa Jabłonowo Pom.               - 46 laptopów  o wartości: 94.886,45 zł; 

3) Szkoła Podstawowa Płowęż                                - 14 laptopów  o wartości: 24.473,62 zł. 

5.7. Informacja o działalności Centrum Kultury i Sportu 

Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i jest 

wpisana do rejestru instytucji kultury pod pozycja 1 prowadzonego przez Miasto i Gminę Jabłonowo 

Pomorskie oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem. 

Centrum Kultury i Sportu dysponuje budynkiem z siedzibą przy ul. Rynek 9, posiadającą salę 

widowiskową, która mieści ok. 200 miejsc siedzących wyposażoną w nowoczesny sprzęt 

https://www.jablonowopomorskie.pl/asp/pl
http://jablonowopomorskie.pl/asp/projekt-zdalna-szkola---bezplatne-uzyczenie-laptopow-uczniom,41,artykul,1,9542
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nagłaśniający i audiowizualny. W obiekcie znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na 

działania kulturalne. Budynek Centrum Kultury i Sportu w 2017 roku przeszedł termomodernizację. 

Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko Pomorskiego. W 2018 roku ze środków placówki wyremontowano pomieszczenia holu, 

kuchni, toalet, szatni, pomieszczenia na pierwszym piętrze i świetlicę środowiskową. 

Od 2019 roku Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia w budynku Klubu Seniora w Jabłonowie 

Pomorskim (ul. Główna 22). Budynek ten został wyremontowany w 2018 roku. Remont obejmował 

salę klubu seniora, kuchnię, łazienki i pomieszczenie gospodarcze.  

Od 2020 roku Centrum Kultury i Sportu prowadzi nadzór nad Izbą Pamięci Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie.  

Posiadane środki w pełni wykorzystano na działalność kulturalną i sportową jak również na 

prowadzenie świetlic środowiskowych poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu 

miasta i wsi. W związku z pandemią część zajęć, konkursów, imprez została przeniesiona 

do internetu. 

Działalność Centrum Kultury i Sportu to szeroko zakrojona działalność animacyjna, edukacyjna i 

organizacyjna. Centrum Kultury i Sportu było w 2020 roku organizatorem bądź współorganizatorem 

ok. 70 imprez kulturalnych, sportowych. 

Centrum Kultury i Sportu organizuje działalność świetlicy środowiskowej w Jabłonowie i 

Mileszewach. Zajęcia odbywają  się od wtorku do piątku w godz. 12.30 - 20.30 w soboty od godz. 9.00 

- 17.00. Świetlica jest bazą dla tych, którzy mają potrzebę spędzenia w niej czasu wolnego i którym 

rodzice nie mogą zapewnić opieki po zajęciach lekcyjnych. Świetlica zapewnia opiekę wychowawczą, 

tworzy warunki do nauki własnej, pomoc w nauce oraz umożliwia rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień dzieci i młodzieży. Organizowane są zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień od 

nikotyny, alkoholu i narkotyków. W związku z pandemią – zajęcia organizowano online. 

Pomieszczenie Świetlicy Środowiskowej w Mileszewach jest użyczone. Wyposażone jest w 

podstawowy sprzęt do działalności. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu w godzinach 

popołudniowych. W świetlicy organizowane były uroczystości okolicznościowe. Świetlicę prowadzi 

opiekun przy pomocy wolontariuszy przy merytorycznym wsparciu Centrum Kultury i Sportu.   

Poniżej fotograficzna relacja z najważniejszych wydarzeń zrealizowanych w 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

Fot. 5.18. VI Orszak Trzech Króli - 06.01.2020 r. (źródło: CKiS w Jabłonowie Pomorskim) 
 
 
 
 
 



 
Raport o stanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020  

 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fot. 5.19.  Finał WOŚP Jabłonowo Pomorskie - 12.01.2020 r. (źródło: WWW.jablonowo.com ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 5.20.  Koncert Eleni - 25.01.2020 r. (źródło: CKiS w Jabłonowie Pomorskim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fot. 5.21.  Wyjazd członków Klubu Seniora z Jabłonowa i Konojad do Leśnej Ciszy w Lembargu w dniach 

20 i 27.07.2020 r.  (źródło: CKiS w Jabłonowie Pomorskim) 

 
 
 

http://www.jablonowo.com/
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Fot. 5.22.  Otwarcie Izby Pamięci - 10.11.2020 r.  (źródło: CKiS w Jabłonowie Pomorskim) 

5.8. Praca Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim oraz jej filia biblioteczna w 

Mileszewach rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze, informacyjne, upowszechnia wiedzę, naukę 

oraz rozwój kultury. Działając zgodnie z założeniami statutu oraz potrzebami kulturowymi 

mieszkańców gminy, biblioteka realizuje szereg zadań skierowanych do różnych grup wiekowych.  

 Mimo trwającej w roku 2020 pandemii COVID-19 oraz związanymi z tym ograniczeniami, a także 

częściowym zamykaniem bibliotek, udało nam się przeprowadzić część planowanych zadań. Niektóre 

ze względu na panująca sytuację zostały odwołane a niektóre z nich musiały zmienić formę.  

 W  2020 roku w  bibliotece działał już sprawnie system Mak+. Program umożliwia  

zarejestrowanym czytelnikom dostęp do swojego konta bibliotecznego on-line. To dzięki niemu 

można było w czasie pandemii Covid-19 sprawdzać informacje o swoich wypożyczeniach, zamawiać 

i rezerwować książki on-line oraz przeszukiwać zasoby biblioteki. 

Przez cały rok w bibliotece można było korzystać z usługi „ Książka na telefon”. Z usługi tej mogli 

korzystać mieszkańcy miasta Jabłonowo Pomorskie, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub 

stopień niepełnosprawności nie mieli możliwości odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia materiałów 

bibliotecznych. Usługa dostawy i odbioru materiałów bibliotecznych była bezpłatna.  

Całym rokiem trwała również akcja „ Mała Książka – Wielki Człowiek”. Akcja skierowana była do 

dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Miała ona na celu zachęcenie rodziców i dzieci do 

odwiedzania biblioteki i codziennego wspólnego czytania. W bibliotece na młodych czytelników 

czekały wyjątkowe niespodzianki - wyprawki czytelnicze na dobry start „ Pierwsze czytanki dla…”. 

Kampania została dofinansowana przez MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 

W listopadzie w bibliotece utworzono Dyskusyjny Klub Książki pod patronatem Książnicy 

Kopernikańskiej w Toruniu i Instytutu Książki. Udało się udostępnić pozyskane książki naszym stałym 

czytelnikom. Klubowicze byli bardzo zadowoleni i pozytywnie ocenili pierwszą otrzymaną książkę. 

Z niecierpliwością czekają na kolejne proponowane pozycje i osobiste spotkania w bibliotece z innymi 

czytelnikami, by móc podzielić się wrażeniami po przeczytaniu publikacji. 

W 2020 r. współrealizowaliśmy projekt „Windows wyobraźnia”. To nieformalne zrzeszenie 

bibliotek publicznych, głównie gminnych z powiatu grudziądzkiego i brodnickiego.  Sieć liczy 

10 bibliotek. W ramach sieci dzieliliśmy się wiedzą i umiejętnościami, współpracowaliśmy i 

wspieraliśmy się wzajemnie. Podejmowaliśmy działania w myśl dewizy „ razem łatwiej”. Dzięki dotacji 

FRSI biblioteki w sieci mogły uczestniczyć w szkoleniach rozwijających umiejętności pracy z dziećmi i 

młodzieżą. Opracowaliśmy wspólny projekt działania. 
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Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim brała udział w programie „Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – priorytet 1” Głównym celem priorytetu, 

realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, jest podniesienie 

atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w 

zbiorach bibliotek. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonowie Pomorskim pozyskała środki 

finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 

3 400 zł. 

Najważniejszymi zadaniami zrealizowanymi w 2020 roku były: 

 zajęcia czytelniczo -plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

 ferie w bibliotece: (głośne czytanie, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, tematyczne        

pogadanki z zaproszonymi gośćmi), 

 lekcje biblioteczne dla uczniów klas podstawowych, 

 zajęcia tematyczne oraz teatrzyki dla dzieci z przedszkola („Barwy jesieni”, „Jesienne spotkanie na 

leśnej polanie”, „Zimowa zawierucha w Przedszkolu”, „Zimowe przygody zwierząt”, „Zimowo- 

kolorowo”),  

 organizacja konkursów plastycznych: „Portret Pupila” i „Bajkowa Dynia”, 

 współorganizacja z innymi instytucjami imprez okolicznościowych on-line:  

o z okazji Dnia Dziecka - nagranie bajki on-line: „ Wilk i siedem koźlątek”, 

o Narodowe Czytanie - nagranie „Balladyny”, 

 z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom nagraliśmy bajki czytane przez 

bibliotekarki, które zostały uzupełnione o tematyczne filmiki lokalnych artystów i miłośników 

zwierząt. Można było posłuchać fragmentu bajki „Pięciopsiaczki”, „Pracowita pszczoła”, fragmentu 

bajki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, „Przygody Filonka Bezogonka”. 

W zajęciach uczestniczyło 406 osób. Było 3 925 wyświetleń czytanych on-line bajek. 

Statystyki dotyczące czytelnictwa przedstawiają się następująco: 

 w Bibliotece zarejestrowano  666 czytelników, 

 Bibliotekę odwiedziło  8227 osób, 

 wypożyczono  8143 woluminów, 

 w roku 2020 zakupiono książki za łączną kwotę 9 900 zł – 443 woluminy, 

 pozyskano 247 darów. 

 

Niżej fotograficzna relacja z najważniejszych wydarzeń zrealizowanych przez Bibliotekę w 2020 r. 
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Fot. 5.23.  Ferie dla dzieci:  „Głośne czytanie bajek” oraz obok  „Masa solna” (źródło: MGBP w Jabłonowie Pomors 

Fot. 5.24.  Konkurs : „Bajkowa Dynia”. (źródło: MGBP w Jabłonowie Pomorskim) 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5.25.  Zajęcia w przedszkolu: „BUM-BUM rurki” i „Teatrzyk cieni”. (źródło: Przedszkole w Jabłonowie Pomorskim) 
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5.9. Realizacja zadań przez M-GOPS w Jabłonowie Pomorskim   

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny 

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Potrzeby osób i rodzin zostają uwzględnione przy przyznawaniu 

pomocy, przy jednoczesnym sprawdzeniu sytuacji materialnej, rodzinnej oraz możliwości finansowych. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu 

ich trudnej sytuacji życiowej. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie  Pomorskim jest jednostką 

organizacyjną  Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie utworzoną na mocy uchwały nr XIII/59/90 Rady 

Narodowej Miasta i Gminy w Jabłonowie z dnia 16 marca 1990 r. Ośrodek realizuje zadania 

w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy, zadaniami własnymi gminy 

o charakterze obowiązkowym i zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wynikających 

z przepisów prawa oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

lub innymi podmiotami. 

Głównym celem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim jest 

umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując przy tym własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W wyniku 

dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się również 

struktura klientów pomocy społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc 

finansowa choć nadal ważna - nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być 

wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mają działać 

aktywizująco i integrująco na lokalną społeczność. Pomoc społeczna nie jest w stanie wypełniać 

swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia samorządu terytorialnego, instytucji publicznych (sądy, 

policja, służba zdrowia, oświata), organizacji pozarządowych, itp. Tylko stała i systematyczna 

współpraca między tymi jednostkami pozwoli na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki 

społecznej. Sektor publiczny - w tym MGOPS - pełni rolę koordynatora, jak i organizatora usług, 

dlatego też staramy się, aby nasze działania odpowiadały potrzebom, jakie diagnozujemy przy 

wykonywaniu codziennej pracy. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Jabłonowie Pomorskim przy 

ul. Głównej 22, na pierwszym piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych. W budynku tym Ośrodek zajmuje 7 pomieszczeń biurowych wyposażonych w 

meble biurowe, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy niezbędny do pracy administracyjnej, 

pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na składnicę akt. 

Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz wyposażenie zakupione przez Ośrodek bądź 

przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. W celu prawidłowego gospodarowania mieniem, Ośrodek prowadzi księgę 

inwentarzową, przeprowadza okresową inwentaryzację zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w MGOPS zatrudnionych było 19 pracowników na umowę 

o pracę, co w przeliczeniu daje 18,5 etatu oraz dwie opiekunki środowiskowe na umowę zlecenie. 



 
Raport o stanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020  

 

70 
 

Szczegółowy opis zadań realizowanych przez MGOPS oraz potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 

zostały opisane w sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jabłonowie Pomorskim za rok 2020 i zabezpieczenie socjalne na 2021 rok. 

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody 

i wydatki określone i przyjęte w budżecie miasta i gminy. W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jabłonowie Pomorskim wydatkował na realizację zadań kwotę 17.777.043,69 zł, w tym: 

1) na zadania własne – 2.077.047,44 zł; 

2) na zadania zlecone – 14.709.455,89 zł; 

3) na zadania własne dotowane z budżetu państwa – 990.540,36 zł. 

W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. pomocą objęto 269 rodzin, osób w tych 

rodzinach było 735. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 48 rodzin korzystających z 

pomocy. Głównymi powodami przyznawania świadczeń było: ubóstwo oraz bezrobocie. Kolejnymi 

najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy społecznej były: niepełnosprawność, 

potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w tym rodziny niepełne i wielodzietne, alkoholizm, 

bezdomność, zdarzenie losowe. W 2020 r. do Ośrodka wpłynęło 878 wniosków o udzielenie pomocy. 

W okresie sprawozdawczym wydano 1259 decyzji administracyjnych. W ramach dotacji celowej 

wojewody do zadań własnych gminy Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe dla 49 rodzin, 

osób w tych rodzinach było 74. W ramach dotacji celowej Ośrodek wypłacał również świadczenia w 

formie zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 120 rodzin, osób w tych 

rodzinach było 345. W 2020 r. Gmina pokrywała odpłatność za pobyt 20 osób przebywających w 

Domach Pomocy Społecznej. Ogółem koszt pobytu tych osób wyniósł 704.447,00 zł. 

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne 

Społeczeństwo, Działanie: RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałanie: RPKP.09.02.01 Aktywne 

włączenie społeczne, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim 

realizował projekt pn:. „Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie”. 

Ogólna wartość projektu na lata 2019-2020 wynosiła 221.154,25 zł, w tym 187.981,11 zł 

stanowiło dofinansowanie z EFS oraz 33.173,14 zł stanowił wkład własny gminy.  Na wyżej 

wymienione zadania w 2019 r wydatkowano 152.305,70 zł, natomiast w 2020 r wydatkowano 

68.848,55 zł. 

 
Fot. 5.26.  Zajęcia z aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu (źródło: MGOPS w Jabłonowie 

Pomorskim) 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/-aktywizacja-osob-wykluczonych-i-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-w-celu-podjecia-zatrudnienia-i-uczestnictwa-w-zyciu,41,artykul,1,9726
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Fot. 5.27.  Zajęcia z aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu (źródło: MGOPS w Jabłonowie 

Pomorskim) 

 

 
Fot. 5.28.  Zajęcia z aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu. (źródło: MGOPS w Jabłonowie 

Pomorskim) 

http://jablonowopomorskie.pl/asp/-aktywizacja-osob-wykluczonych-i-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-w-celu-podjecia-zatrudnienia-i-uczestnictwa-w-zyciu,41,artykul,1,9726
http://jablonowopomorskie.pl/asp/-aktywizacja-osob-wykluczonych-i-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-w-celu-podjecia-zatrudnienia-i-uczestnictwa-w-zyciu,41,artykul,1,9726
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5.10. Realizacja zadań przez zakłady budżetowe 

Miasto i gmina Jabłonowo Pomorskie prowadziło do 30 września 2020 roku dwa zakłady 

budżetowe: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizujący usługi na rzecz miasta i gminy 

z zakresu gospodarki komunalnej oraz obsługi miejsko-gminnego zasobu mieszkaniowego, oraz 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji odpowiadający za eksploatację hydroforni, sieci wodociągowych, 

oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Z dniem 

1 października 2021 zostały one połączone i dalej funkcjonowały pod nazwą: Zakład Gospodarki 

Komunalnej Jabłonowie Pomorskim. 

Zakład Usług Komunalnych realizował w 2020 roku swoje zadania statutowe polegające na 

poniższych działaniach: przeprowadzono remont 6 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia 

w Jabłonowie Pomorskim: ul. Grudziądzka 9, ul. Kolejowa 14 (2), ul. Kościelna 11, ul. Kościelna 12 

oraz w miejscowości Płowężek 4. 

W zakresie  dbania o sieci wodno-kanalizacyjnej oraz o stan budynków i lokali komunalnych na 

terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wykonano m.in. następujące prace: 

 przestawienie/naprawa pieców kaflowych w 8 lokalach mieszkalnych; 

 naprawiono dachy z częściową wymianą papy: Kamień 26, Górale 10, Lembarg 19, ul. Urzędowa 8, 

ul. Urzędowa 8a, ul. Kolejowa 14, ul. Główna2, ul. Główna 19, ul. Główna 20, ul. Sikorskiego 3; 

 częściowo wykonano izolację budynku ul. Kolejowa 10; 

 wykonano plac pod pojemniki na odpady przy budynku w Buku Góralskim 84a; 

 częściowa wymiana instalacji elektrycznej w  2  lokalach: ul. Grudziądzka 7,  ul. Główna 20; 

 rozpoczęto prace przygotowujące budynek przy ul. Grudziądzkiej 29 do rozbiórki; 

 remont kotłowni oraz wymiana miałowego pieca na piec ekologiczny 5 generacji przy 

ul. Mostowa 4; 

 naprawa chodników i ułożenie kostki po wymianie sieci kanalizacyjnej na ul. Hallera; 

 przeprowadzenie deratyzacji sieci kanalizacyjnej oraz budynków; 

 wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrzosowa; 

 naprawa ogrodzenia hydroforni w Góralach; 

 wykonano 5 letni przegląd budynków, przeglądy elektryczne oraz przeglądy kominiarskie; 

 zmodernizowano sieć wodociągową w Piecewie; 

 wymiana studni kanalizacyjnej ul. Sikorskiego; 

 wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulic centrum miasta; 

 inwentaryzacja sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś; 

 wykonano projekt zmiennych w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków; 

 wykonanie pomiarów elektrycznych na oczyszczalni ścieków; 

 naprawa wodociągu przy drodze wojewódzkiej ul. Grudziądzka, przy ul. Polnej, przy ul. Głównej 

oraz przy ul. Przemysłowej; 

 sporządzono analizy ryzyka zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody Mileszewy, Szczepanki, Górale; 

 wykonano ekspertyzy techniczne dla budynków przy ul. Kolejowej 14 oraz przy ul. Rynek 8; 

 wykonano operat przeciwpożarowy dla miejsc składowania odpadów; 

 czyszczenie specjalistycznym sprzętem WUKO kanalizacji oraz monitoring kanalizacji; 

 badania wody i ścieków surowych i oczyszczonych w autoryzowanym laboratorium na potrzeby 

Sanepidu i Ochrony Środowiska. 
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Zakład stosuje ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z taryfą na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Jabłonowo 

Pomorskie, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Taryfa ustalana jest na okres 3 lat i dotyczy okresu od 12.06.2018 r. do 11.06.2021 r.  

Zakład dysponuje siecią wodociągową o długości 181,2 km (w tym: 20,7 km na terenie miasta i 

160,5 km na terenach wiejskich) oraz siecią kanalizacyjną długości 43 km (miasto – 18 km, tereny 

wiejskie – 25 km). Sieć kanalizacyjna jest w części ogólnospławna, tj. kanalizacja odbiera zarówno 

ścieki jak i wody opadowe.  

W 2020 r. wydobyto 529,5 tys. m³ wody. Mieszkańcom sprzedano łącznie 293,1 tys. m³ wody. 

Różnicę pomiędzy ilością wydobytą a sprzedaną stanowi pobór na własne cele technologiczne 

(płukanie sieci wodociągowej, oczyszczanie ścieków), straty wody w wyniku awarii, nieuprawniony 

pobór wody przez osoby trzecie m.in. z hydrantów p-poż.  

W omawianym okresie 190,8 tys. m³ ścieków zostało odprowadzonych poprzez sieć 

kanalizacyjną (w tym 97,2 tys. m³ stanowią ścieki pochodzące z gospodarstw domowych 

i gospodarstw rolnych, 90,7 tys. m³- ścieki pochodzące od przedsiębiorstw). Ponadto na oczyszczalnię 

dostarczano ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi (9,6 tys. m³) oraz wody opadowe 

z obszaru kanalizacji ogólnospławnej. 

Przychód ze sprzedaży wody w 2020 r. wyniósł 951.146,93 zł, a z odprowadzania ścieków 

1.297.023,04 zł. Alokacja przychodu z tych działalności jest regulowana ustawą z dnia 07.06.2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 

1566 z poźn.  zm.).  

6. STAN BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Działania Burmistrza miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

pożarowej przedstawiona zostanie w podziale na kilka najważniejszych zagadnień. 

6.1. Obronność  

Głównym celem działania w zakresie przygotowań obronnych w gminie jest doskonalenie 

czynności ujętych w planie operacyjnego funkcjonowania, dotyczących zaspakajania potrzeb Sił 

Zbrojnych i wojsk sojuszniczych oraz przygotowania do funkcjonowania miasta i gminy oraz 

administracji zespolonej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny. 

Zadania związane z obronnością realizowane są w gminie zgodnie z opracowaną „Koncepcją 

wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju w mieście i gminie Jabłonowo Pomorskie” 

opracowaną zgodnie obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz  wytycznymi  Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego. Na podstawie obowiązujących ustaw, wytycznych Wojewody Kujawsko – 

Pomorskiego oraz opracowanej koncepcji zadania obronne w mieście i gminie realizuje się 

na podstawie: 

1) Zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskie. Zakres opracowano w 2018  roku na podstawie Zarządzenia nr 1/17 

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 września  2017 roku. Zakres zawiera 

zadania związane z obronnością przypisane do realizacji w czasie pokoju poszczególnym 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-223-d-2018-kr.html
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komórkom organizacyjnym urzędu i jednostek podległych. Dokument jest zatwierdzony przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Jest aktualizowany zgodnie ze strukturą 

organizacyjną urzędu. 

2) Planu operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wraz  

z załącznikami. Dokumenty te są niejawne . 

3) Planu Akcji Kurierskiej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Dokument niejawny opracowany 

na podstawie Zarządzenia nr 264 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  

z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej 

na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Plan zawiera założenia i schemat akcji 

kurierskiej realizowanej na terenie gminy na korzyść Sił Zbrojnych RP. Podlega bieżącej 

aktualizacji. 

4) Planu przemieszczenia i zapewnienia warunków funkcjonowania Burmistrza Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie na Głównym Stanowisku Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy.  Plan 

opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004 r. nr 98, poz.978). 

Dokument niejawny. Określa sposób i miejsce przemieszczenia Burmistrza na zapasowe miejsce 

pracy. Plan uzgodniony z WBZK K-P UW w Bydgoszczy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Plan został rozszerzony o nowe działy w 2019 jednak ich treść 

jest niejawna. 

5) Wytycznych Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie do działalności w zakresie 

szkolenia obronnego na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie w 2020 roku.  Wytyczne 

uwzględniają postanowienia wynikające z następujących dokumentów: 

a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 

obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829); 

b) Wytycznych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku do szkolenia 

obronnego w 2019 roku. 

c) Programu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2020– 

2023. 

d) Planu Szkolenia Obronnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2020 rok. 

Celem Wytycznych jest określenie głównych kierunków szkolenia obronnego i sposobu jego 

realizacji. Wytyczne umożliwiają aktualizację programu szkolenia, sporządzenia rocznych 

planów, a także właściwą realizację procesu szkolenia obronnego. Dokument opracowywany 

corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

6) Programu szkolenia obronnego miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020– 2022. 

Program opracowano na okres trzech lat . Dokument opracowywany przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Jabłonowo Pomorskie zawieszony w wykonaniu z uwagi na pandemię. 

7) Planu szkolenia obronnego  na rok 2020.  Dokument opracowywany przez Burmistrza Miasta 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie i zawieszony w wykonaniu z uwagi na pandemię. 

8) Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) (Zarządzenie nr 41/2018 Starosty Brodnickiego 

z dnia 5 grudnia 2018 roku) dla części dotyczącej obszaru miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie. 

Punkt Kontraktowy HNS powołuje się w celu przygotowania na obszarze miasta i gminy 

Jabłonowo Pomorskie warunków do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem 

i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych. Wsparcie przez państwo – gospodarza (Host Nation 

Suport – skrót: HNS), to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo – gospodarza w 
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czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które 

są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa – 

gospodarza. Miejsce lokalizacji  punktu niejawne.  

6.2. Kwalifikacje wojskowe  

W  2020 roku z rocznika urodzonego w 2001 roku stanęło do kwalifikacji wojskowej  54 

mężczyzn i 13 kobiety. Na terenie powiatu kwalifikacji ostatecznie nie zakończono. 

6.3. Zarządzanie kryzysowe  

W roku 2020 na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie  nie wystąpiło zdarzenie noszące 

znamiona klęski żywiołowych. Katastrof naturalnych ani awarii technicznych nie zanotowano. 

Zdarzenia o charakterze globalnym  nie było. 

Mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie mogą korzystać z SMS-wego systemu 

otrzymywania informacji o zagrożeniach SIMS, do którego informacje o logowaniu znajdują się 

na stronie internetowej miasta i gminy. W 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  

przesłał tym systemem 291 komunikatów i informacji dla mieszkańców. Wiadomości te trafiły 

ogółem do 13 900 odbiorców. Przesyłane informacje dotyczyły: zagrożeń pogodowych, informacji o 

awariach i aktualnych przepisach pandemicznych. 

Burmistrz zgodnie z obowiązującym prawem wydał  40 komunikaty o zagrożeniach pogodowych: 

30  pierwszego stopnia, 8 drugiego stopnia i  2 trzeciego stopnia. 

Od dnia 19.03.2020 r. wprowadzono zarządzeniem Burmistrza stałe posiedzenia Zespołu 

zarządzania kryzysowego w związku z wprowadzeniem stanu pandemii. Zespół do końca 2020 roku 

odbył 31 posiedzeń roboczych. Zespół podjął 16 uchwał, głównie dotyczących pandemii. Zespół 

nadzorował z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych 40 miejsc kwarantanny zbiorowej w 

miejscowości Płowęż i Lembarg. Zespół przygotował i wyposażył Ochotnicze Straże Pożarne z terenu 

miasta i gminy do walki z pandemią. Zespół nadzorował i udzielał środków do niesienia pomocy 

materialnej osobom starszym i potrzebującym w czasie ograniczeń pandemicznych. Zespół 

przygotował środki na zakup maseczek ochronnych po wprowadzeniu przepisów o ich 

obowiązkowym używaniu. Zespół wypracowywał środki i udzielał bezpośredniego wsparcia szkołom, 

przychodniom lekarskim, szpitalowi, parafiom a przede wszystkim mieszkańcom, którzy znaleźli się 

na kwarantannie lub izolacji (kwarantanna dotyczyła około 2700 osób, a izolacja 930). 

6.4. Ochrona przeciwpożarowa  

W 2020 roku na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie wystąpiły takie zagrożenia 

jak pożary - 22 oraz inne miejscowe zagrożenia w ilości 60, do których zalicza się zdarzenia 

komunikacyjne, środowiskowe i przyrodnicze.  

Na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie działa 5 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Jedna jednostka - OSP Jabłonowo - znajduje się w składzie Krajowego Systemu 

Ratowniczo –Gaśniczego, posiada przygotowanie i sprzęt służący do ratownictwa technicznego, 

wodnego, medycznego, chemiczno - ekologicznego i wysokościowego. Jednostka posiada dwa w 

pełni uzbrojone samochody ratowniczo - gaśnicze. Do wpisania na listę jednostek Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego przygotowywana jest OSP Konojady. Wszystkie straże w 2020 ograniczyły 

swoją działalność społeczną, ograniczając się tylko do działań operacyjnych. Wszystkie jednostki w 

tym trudnym czasie wiele razy niosły pomoc przy zwalczaniu zagrożeń spowodowanych COVID 19. 
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7. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

Rok 2020 był szczególnym rokiem w funkcjonowaniu każdej grupy społecznej, w tym również 

wspólnoty samorządowej miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie. W Polsce był to pierwszy rok 

pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Szybko musieliśmy dostosować się do nowych pandemicznych wymagań, związanych głównie z 

przestrzeganiem zasad obowiązujących w czasie epidemii koronawirusa. Aby zapewnić ciągłość 

obsługi klientów Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, z powodu obowiązkowych ograniczeń  

dotyczących bezpośredniego kontaktu z interesantami, umożliwiono im szerszy kontakt zdalny - co 

dzięki wzajemnemu zrozumieniu - zapewniło właściwą (bezpieczniejszą dla wszystkich) realizację 

obowiązków spoczywających na Gminie. Radzie Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego umożliwiono pracę 

zdalną, a ta forma obrad nie sprawiła radnym większych trudności. Pozwoliło to na szybkie 

podejmowanie przez Radę Miejską ważkich dla miasta i gminy decyzji, bez negatywnego wpływu na 

realizację przez Gminę jej zadań. 

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z wielkim zaangażowaniem organizował i 

nadzorował pracę Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz koordynował realizację zadań 

przez jednostki organizacyjne Gminy, poświęcając temu więcej niż zwykle czasu. Bywało, że pracował 

nawet w godzinach późno wieczornych i nocnych. Na pewno taka postawa przyczyniła się do 

zapewnienia właściwego bezpieczeństwa mieszkańców w czasie pierwszego roku pandemii. 

Szczególne wsparcie w tamtym okresie otrzymały osoby starsze, samotne, będące w okresie izolacji 

lub kwarantanny oraz jednostki organizacyjne Gminy, które mierzyły się wówczas z różnego rodzaju 

trudnościami. Na miarę miejsko-gminnych możliwości wspierał osoby fizyczne i prawne, które 

znalazły się w trudnej sytuacji. Nie spuszczał z pola zainteresowania wszystkich obowiązkowych 

zadań Gminy. Budżet miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie był w dobrej kondycji finansowej i 

zapewniał płynność realizacji zadań. Udało się zmniejszyć zadłużenie naszej Gminy. 

Na szczególne uznanie zasługuje dokończenie wraz z Powiatem Brodnickim finansowania 

przebudowy części drogi powiatowej nr 1815C w Jabłonowie Pomorskim (ul. Główna, Kolejowa, 

Generała Sikorskiego) oraz poprawa dróg gminnych: w Konojadach i Piecewie, gdzie również 

wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej. 

Jako samorząd mamy satysfakcję, że dzięki naszym bezustannym naciskom Województwo 

Kujawsko-Pomorskie przebudowało w końcu najbardziej niebezpieczny zakręt na drodze nr 543 

w Piecewie, dzięki czemu możemy stwierdzić, że występuje tam mniej wypadków drogowych. W ubr. 

Burmistrz przystąpił do wydania decyzji środowiskowej, która umożliwi projektowanie modernizacji 

drogi wojewódzkiej na odcinku od Jabłonowa Pomorskiego do Szabdy, o co zabiegamy od wielu lat. 

 


