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I. WPROWADZENIE 

Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym. Wójt/Burmistrz/Prezydent co roku, do dnia 31 maja, przedstawia 

radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Wójta/Burmistrza/Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności przedstawia realizację 

polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy, a także budżetu obywatelskiego. Raport 

prezentowany jest podczas sesji absolutoryjnej rady gminy i ma charakter publiczny, gdyż  

w debacie nad nim mają prawo uczestniczyć również mieszkańcy gminy. Raport zatem 

adresowany jest nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców, stąd stanowić powinien 

swoiste kompendium wiedzy o samorządzie i działalności jego organów, w szczególności 

Wójta/Burmistrza/Prezydenta.   

Realizując ustawowy obowiązek, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przedstawia Radzie 

Miejskiej w Witkowie Raport o stanie Gminy i Miasta Witkowo za rok 2018, który w sposób 

kompleksowy opisuje sytuację samorządu gminy oraz stanowi sprawozdanie z działalności 

Burmistrza. Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

II.1. Informacje ogólne  

Witkowo to gmina miejsko–wiejska, położona w powiecie gnieźnieńskim, we wschodniej części 

województwa wielkopolskiego, ok. 70 km od Poznania – stolicy województwa oraz  

18 km od Gniezna – stolicy powiatu. Witkowo graniczy z gminami: Trzemeszno – od północy, 

Gniezno – od północnego zachodu, Niechanowo – od zachodu, Września (powiat wrzesiński)  

i Strzałkowo (powiat słupecki) – od południa oraz Orchowo i Powidz (powiat słupecki) – od 

wschodu. Przez obszar ten przebiega droga wojewódzka nr 260 Gniezno – Słupca.  

W niewielkiej odległości od gminy znajduje się autostrada A2 Świecko – Warszawa, z węzłem  

w okolicy Wrześni oraz drogi krajowe nr 15 i 92. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa – 

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa (GKW), łącząca Gniezno z Anastazewem. Obecnie 

Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa nie jest w ogóle eksploatowana.  

Gmina Witkowo zajmuje obszar o powierzchni 183,95 km2. Siedzibą gminy jest miasto 

Witkowo, stanowiące lokalne centrum handlu, usług, drobnej wytwórczości i administracji. 

Strukturę administracyjną gminy tworzy 27 sołectw: Chłądowo, Czajki, Ćwierdzin, Dębina, 

Folwark, Gaj, Gorzykowo, Jaworowo, Kamionka, Kołaczkowo, Malenin, Małachowo Kępe, 

Małachowo Szemborowice, Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownica, 

Mielżyn, Odrowąż, Ostrowite Prymasowskie, Piaski, Ruchocin, Ruchocinek, Skorzęcin, Sokołowo, 

Strzyżewo Witkowskie, Wiekowo, Witkówko. 

Przeważający obszar gminy zajmują tereny niezabudowane: rolne, lasy i jeziora. Użytki rolne 

stanowią 65,2% powierzchni gminy (60,4% to grunty orne), 0,5% sady oraz 1,7% łąki 

i 2,6% pastwiska. Lasy i grunty leśne zajmują 21,4% obszaru. Pozostałe grunty to przede 

wszystkim wody (4,9%) oraz tereny komunikacyjne (2,2%) i zabudowane. 

Północno-wschodnią część gminy zajmuje Powidzki Park Krajobrazowy z sześcioma jeziorami: 

Niedzięgiel (o pow. 641,3 ha), Białe (o pow. 46,18 ha), Czarne (o pow. 25 ha), Ostrowickie 

(o pow. 277,0 ha), Piłka (o pow. 7,14 ha) oraz Kordos (o pow. 6,55 ha). Największe kompleksy 

leśne w gminie zlokalizowane są w sąsiedztwie jezior w części północnej i północno-wschodniej. 

Nieco mniejsze znajdują się w części południowo–wschodniej i centralnej, na wschód od zwartej 

struktury miasta Witkowa. Część południowo-zachodnia i centralna gminy ma charakter typowo 

rolniczy. Zabudowa wiejska jest rozproszona, co jest związane z funkcjonowaniem gospodarstw 

rolniczych. Ze względu na rzeźbę terenu rozproszenie jest większe w części północno-

wschodniej. 

Gmina charakteryzuje się specyficznymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, 

co predysponuje ją do bycia atrakcyjnym ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym. Witkowo 

położone jest we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej, w pasie Pojezierza Gnieźnieńskiego. 

Ze względu na panujące tu warunki przyrodnicze (klasy bonitacyjne gleb oraz ukształtowanie 

terenu) wyróżnia się dwie sfery: rolniczą w południowo-zachodniej części gminy z lepszymi 

glebami i równinnym krajobrazem oraz sferę rekreacyjno-turystyczną na południowym 

wschodzie o słabszych glebach i bardziej urozmaiconej rzeźbie terenu. Największe centrum 
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turystyczne, zlokalizowane na tym obszarze, to Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie. 

Miejscowość ta położona jest na północny wschód od Witkowa, pomiędzy jeziorami Białym 

i Niedzięgiel. Ośrodek jest jednym z większych kompleksów wypoczynkowych w Polsce. Zajmuje 

powierzchnię 41 ha, na której oferuje się turystom 6 tys. miejsc noclegowych z szeroką ofertą 

handlowo-gastronomiczną oraz zapleczem sportowym. Innymi miejscowościami 

wypoczynkowymi na terenie gminy są wsie letniskowe Gaj i Ostrowie Prymasowskie nad 

Jeziorem Ostrowickim oraz Wiekowo przy Jeziorze Niedzięgiel. Turystów i wczasowiczów 

zachęcają liczne jeziora z czystą wodą oraz znaczne tereny leśne. 

Gmina Witkowo swoją atrakcyjność turystyczną zyskuje również dzięki licznym obiektom 

zabytkowym. Jedną z większych atrakcji gminy jest samo miasto Witkowo, którego początki 

sięgają XIV wieku. Miejscowość, ze względu na swoje walory historyczne, architektoniczne  

i kulturowe została wpisana do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny. Ochrona 

konserwatorska obejmuje m.in. układy ulic, place miejskie, parki, a także zabytkowe obiekty 

architektury sakralnej, świeckiej oraz użyteczności publicznej m.in.:  

 kościół katolicki wzniesiony w latach 1821–1840 

 zespół dawnego starostwa powiatowego, w skład którego wchodzą: główny budynek 

starostwa przy ul. Warszawskiej 31 oraz willa przy ul. Kosynierów Miłosławskich 18 

 dawny bank ludowy, zlokalizowany przy ul. Stary Rynek 14. 

Wśród zabytków na terenie gminy należy wskazać również: 

 kościół pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie – świątynia wybudowana pod koniec XVI 

wieku w stylu gotyckim. Na uwagę zasługują gotyckie drzwi do zakrystii z drugiej połowy 

XVI wieku, kamienna kropielnica z tego samego czasu oraz drewniany krucyfiks z XVIII 

stulecia 

 zespół pałacowy w Kołaczkowie z końca XIX w. Obejmuje on klasycystyczny pałac 

murowany oraz bramę wjazdową. Zabudowania otacza nastrojowy park krajobrazowy. 

Do obiektów zabytkowych należy również zespół folwarczny z XIX w. 

 kościół pw. Św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim zbudowany w latach 1841–1851 

w stylu neoromańskim 

 dziewiętnastowieczny zespół pałacowo–dworski w Jaworowie – zabudowania otacza 

piękny park z licznymi drzewami pomnikowymi (m.in. topolami). Warte uwagi są również 

czworaki należące do zespołu folwarcznego z XIX w. 

 XIX wieczny dwór w Królewcu 

 dawny gmach Sądu Grodzkiego w Witkowie 

 zespół młyna w Witkowie, w którego skład wchodzi młyn murowany 1903–1906 r.  

i spichlerz murowany z pierwszego ćwierćwiecza XX w. 

 wiatrak „Koźlak" z XIX w. oraz dwór rządców z końca XIX w. w miejscowości Folwark 

 odrestaurowany wiatrak „Koźlak” w Kamionce. 

Na terenie gminy Witkowo znajdują się wojskowe tereny zamknięte MON. Część z tych terenów 

stanowi obszar lotniska wojskowego Powidz, dla którego ustanowiono powierzchnie 

ograniczające wysokość zabudowy od lotniska wojskowego Powidz. 
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II.2. Demografia 

Gminę Witkowo zamieszkują 13.444 osoby, z czego ok. 50% stanowią kobiety (stan na 

31.12.2018 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 74 osoby/km2. Zmiana liczby mieszkańców gminy jest 

niewielka, ale cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa. Na przestrzeni ostatnich 15 lat 

wzrost wyniósł 1,4%, a w 5 ostatnich latach 0,15%, odnotowując spowolnienie. Przyrost 

naturalny wyniósł w 2018 roku 18 osób i był najniższy w badanym okresie 5 lat, przy 

jednoczesnym spadku liczby urodzeń w porównaniu do wcześniejszego roku o 9 dzieci.  

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią 62% populacji (52,4% mężczyźni i 47,6% kobiety), 

przedprodukcyjnym 20% (53% mężczyźni i 47% kobiety), a poprodukcyjnym niespełna  

18% (34,6% mężczyźni i 65,4% kobiety). W gminie wyraźny jest proces starzenia się 

społeczeństwa. W przeciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

spadła o blisko 2%, w wieku produkcyjnym o 3,2%, natomiast odnotowano znaczny przyrost 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, o ponad 5%. W gminie dostrzega się ujemne saldo 

migracji. W 2018 roku, w wyniku wymeldowań, ubyło 73 mieszkańców. Zarówno wśród 

wymeldowań, jak i zameldowań dominuje kierunek z i do obszarów wiejskich.  

II.3. Bezrobocie i pomoc społeczna 

Na koniec grudnia 2018 roku w gminie zarejestrowanych było 286 bezrobotnych, w tym 101 

mężczyzn i 185 kobiet. Bezrobocie było jedną z głównych przyczyn ubóstwa mieszkańców gminy. 

Ze świadczeń MGOPS w największej mierze korzystały osoby bezrobotne; stanowią one 42,63% 

ogółu korzystających. 4,53% środków przeznaczanych było na pomoc osobom długotrwale 

chorym, 7,26% niepełnosprawnym oraz niespełna 10% mieszkańcom wykazującym bezradność 

w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W gminie 

w 2018 roku 877 osób skorzystało z pomocy w formie finansowej i rzeczowej, w tym w formie 

zasiłków stałych, co stanowi 6,26% populacji gminy. Na wypłatę świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych w 2018 r wydano kwotę 18.548.192 zł. Ośrodek realizuje również inne zadania  

z zakresu pomocy społecznej, wynikające z uzasadnionych potrzeb gminy. Działalnością na rzecz 

mieszkańców zajmują się także: Ośrodek Terapeutyczny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, 

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK" w Gnieźnie koło w Witkowie, 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie, Grupa Wsparcia 

AA, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny Koło w Witkowie. Mieszkańcy 

mają także możliwość korzystania z dyżuru interwencyjno-wspierającego dla osób z problemem 

alkoholowym oraz zajęć grupy socjoterapeutycznej. 

II.4. Gospodarka  

Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminie określa się, między innymi, za pomocą wskaźnika 

liczby podmiotów działających w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W Witkowie wartość ta 

wynosi niespełna 6, przy średniej dla powiatu na poziomie 10,7. W gminie w 2018 roku 

zarejestrowanych było łącznie 789 podmiotów gospodarczych. Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą stanowiły 75,5% wszystkich podmiotów i blisko 79% podmiotów 

sektora prywatnego. Na terenie gminy działało 38 spółek handlowych, 7 spółek z udziałem 
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kapitału zagranicznego, 12 spółdzielni oraz 1 fundacja i 35 stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych. Podział podmiotów wg grup rodzajów działalności PKD 2007 wskazuje na 3% 

udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa, 24,5% stanowił przemysł i budownictwo,  

a 72,3% pozostała działalność. Przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 9 osób, stanowiły  

w 2018 roku 96,7% wszystkich działających na tym terenie podmiotów. Zatrudnienie na 

poziomie od 10 do 49 pracowników miało 2,5% firm oraz powyżej 50 osób – 10 przedsiębiorstw. 

W roku 2018 zarejestrowano 76 nowych podmiotów, w tym 70 to osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, a likwidacji działalności gospodarczej dokonało 63 przedsiębiorców. 

II.5. Środowisko naturalne 

Gmina Witkowo znajduje się w granicach krajowej sieci ekologicznej ECONET–POLSKA. Jest to 

wielkoprzestrzenny system obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem 

przyrodniczym, reprezentujący różne regiony kraju połączone korytarzem ekologicznym. 

Fragment gminy znajdujący się w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego wraz z Doliną 

Środkowej Warty tworzą element sieci ECONET łączący dwie największe rzeki Polski – Wisłę  

i Odrę. Północno–wschodni kraniec gminy stanowi część obszaru Natura 2000 – Pojezierze 

Gnieźnieńskie, obejmującego najcenniejsze przyrodniczo obszary zlewni Noteci i Warty. 

Na terenie tym wpisuje się on w granice Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Obszar 

charakteryzuje się młodoglacjalną rzeźbą terenu, na którą składają się: rynny polodowcowe, 

moreny czołowe, moreny denne oraz równiny sandrowe. 

Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony w 1998 roku i obejmuje obszar 246 km2, przy 

czym na obszarze Witkowa jest to 49 km2. Dzięki licznym jeziorom teren ten sprzyja turystyce  

i wypoczynkowi, co jednocześnie może być zagrożeniem dla jego naturalnych siedlisk. Obszar 

Parku Krajobrazowego na terenie gminy stanowi część większego Powidzko–Bieniszewskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ta forma ochrony przyrody w całości zajmuje teren 

o powierzchni 460 km2 i obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego połączonego ciągiem 

wzgórz moreny czołowej z resztą dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Krajobraz chronionego obszaru 

jest polodowcowy, z licznymi rynnami w większości zajętymi przez jeziora. 

W obrębie obszarów leśnych, objętych Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, wyznaczono 

kompleksy lasów ochronnych. Stanowią go lasy wodochronne oraz lasy o szczególnym znaczeniu 

dla obronności Państwa, stanowiące osłonę dla lotniska wojskowego i zajmujące praktycznie 

cały południowy kompleks leśny parku. 

W gminie Witkowo na terenie o powierzchni 46,6 ha został utworzony w 2003 roku użytek 

ekologiczny obejmujący Jezioro Czarne, który wraz z terenami przyległymi zajmuje obszar około 

50 ha. Tereny otaczające akwen stanową kompleks śródleśnych torfowisk o wysokich 

wartościach przyrodniczych, wykształconych wskutek zarastania jeziora. 

Na terenie gminy znajduje się 66 pomników przyrody, w tym 60 to dęby szypułkowe,  

a pozostałe 6 to topole białe. Dwa największe dęby szypułkowe (o obwodzie 420 i 380 cm) rosną 

w leśnictwie Skorzęcin. Grupa 41 dębów o obwodach 300–430 znajduje się przy Jeziorze Białym, 
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a 19 kolejnych o wymiarach 300–400 cm przy byłym Nadleśnictwie Skorzęcin. Topole 

o obwodach 350–500 cm rosną głównie w zabytkowym parku w Jaworowie.  

W gminie 8 parków podworskich podlega ochronie prawnej. Są to: 

 Jaworowo: zespół pałacowo-parkowy 

 Małachowo Szemborowice: park dworski 

 Małachowo Złych Miejsc: park dworski 

 Mielżyn: zespół dworsko-parkowy 

 Odrowąż: park 

 Skorzęcin: park dworski 

 Kołaczkowo: zespół dworski, k. XIX-XX w. 

 Witkowo: zespół starostwa powiatowego 

oraz kompleksy znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków: 

 Królewiec: zespół dworski 

 Czajki: zespół dworsko-folwarczny 

 Ruchocin: zespół dworsko-folwarczny 

 Sokołowo: zespół dworsko-folwarczny. 

Parki poza znaczeniem historycznym pełnią też istotną funkcję ekologiczną, wzbogacając  

i urozmaicając środowisko przyrodnicze. Na terenie Gminy Witkowo ochronie prawnej podlegają 

liczne gatunki roślin i zwierząt, w szczególności ptaków. 

II.6. Infrastruktura techniczna 

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem 

głównego punkt zasilania GPZ Witkowo, znajdującego się na terenie miejscowości Kołaczkowo. 

Punk zasilany jest linią wysokiego napięcia 110 kV. Dodatkowo gmina wyposażona jest 

w słupowe i kubaturowe stacje transformatorowe średniego (SN) i niskiego (nn) napięcia oraz 

linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia SN15 kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV. 

Na terenie Gminy Witkowo dostępna jest sieć gazowa dystrybucyjna wysokiego ciśnienia, która 

zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy. Przez teren ten przebiegają gazociąg DN 200, relacji 

Trzemeszno – Witkowo stacji redukcyjno–pomiarowej wysokiego ciśnienia w miejscowości 

Chłądowo o przepustowości Q=8.000m³/h.  

Sieci centralnego ogrzewania w gminie ma zcentralizowany charakter. Opiera się głównie na 

kotłowni lokalnej oraz paleniskach indywidualnych.  

Informacje o pozostałych elementach infrastruktury technicznej zostały przedstawione  

w podrozdziałach VI.2. – VI.4. i VIII.3. 
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III. ORGANY GMINY 

III.1. Rada Miejska w Witkowie  

Rada Miejska w Witkowie jest organem stanowiącym oraz kontrolnym gminy i podejmuje 

decyzje w formie uchwał rady miejskiej. W 2018 roku w skład Rady Miejskiej w Witkowie  

(15 radnych) wchodziły następujące osoby:  

Kadencja 2014 – 2018 

Pan Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Ireneusz Kwapich - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Marian Walczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Pani Monika Wendel - Radna 

Pan Marek Biadasz – Radny 

Pan Franciszek Bosacki - Radny 

Pan Eugeniusz Czaplicki – Radny 

Pan Łukasz Grabowski - Radny (do 07.01.2016 r.) 

Pan Grzegorz Kaźmierczak - Radny 

Pan Adam Kowalski - Radny 

Pani Anna Loranc – Radna 

Pan Henryk Mucha - Radny (do 15.12.2016 r.) 

Pan Roman Popek - Radny 

Pan Paweł Roszyk - Radny (od 31.03.2017 r.) 

Pan Tadeusz Śliwecki - Radny 

Pan Paweł Szymański - Radny 

Pan Marek Wiatrowski - Radny (od 29.04.2016 r.) 

Kadencja 2018 – 2023 

Pan Piotr Jóźwik - Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Marian Walczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Marek Wiatrowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Marek Biadasz - Radny 

Pan Marek Budzik - Radny 

Pan Krzysztof Bykowski - Radny 

Pan Krzysztof Chołodecki - Radny 

Pan Eugeniusz Czaplicki - Radny 

Pan Tomasz Janas - Radny 

Pan Paweł Lisiak - Radny 

Pan Czesław Nowaczyk - Radny 
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Pan Eugeniusz Piniarski - Radny 

Pani Renata Robaszkiewicz - Radna 

Pan Paweł Roszyk - Radny 

Pan Paweł Szymański - Radny 

III.2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo jest organem wykonawczym gminy, który w szczególności 

realizuje podjęte przez radnych uchwały Rady Miejskiej w Witkowie. W 2018 roku funkcję 

Burmistrza pełnił Pan Marian Gadziński. 
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawia majątek Gminy i Miasta Witkowo na 

dzień 31.12.2018 roku i obejmuje dane o przysługujących gminie: 

 prawach własności 

 innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, 

użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz 

posiadaniu 

 zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia 

poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego 

 dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania oraz inne dane o zdarzeniach mających 

wpływ na stan mienia komunalnego 

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne 

prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia komunalnego  

w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli 

kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe 

w wyniku przeszłych zdarzeń.  

Wartość mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo wg stanu na dzień 31.12.2018 roku 

wynosiła 163.075.920,24 zł, w tym aktywów trwałych 157.965.592,66 zł oraz aktywów 

obrotowych 5.110.327,58 zł. Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 7.857.215,38 zł,  

tj. o 5,06%, w stosunku do wartości na dzień 31.12.2017 roku.  

IV.1. Grunty 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo posiadała grunty komunalne  

o ogólnej powierzchni 4.303.168,66 m2, z czego 3.349.481,00 m2 o wartości 26.570.467,20 zł 

położonych jest we wsiach Gminy Witkowo, a 953.687,66 m2 o wartości 7.694.014,97 zł na 

terenie miasta. Prezentowana niżej analiza opisowa przedstawia zmiany, jakie dokonały się  

w gruntach w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.: 

 w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „użytki rolne” nastąpiła zmiana 

spowodowana:   

 sprzedażą w drodze przetargu działki położonej w Małachowie Kępym 

 nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych  

w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin 

 w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „drogi” nastąpiła zmiana 

spowodowana:   

 nabyciem gruntu zajętego pod drogę, położonego w Małachowie Wierzbiczany 

 nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych  

w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin 
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 w grupie gruntów stanowiących w ewidencji gruntów „grunty zabudowane” nastąpiła 

zmiana spowodowana: 

 zbyciem udziałów w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym  

w Witkowie związanych ze sprzedanym lokalem na rzecz najemcy  

 przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 

 w grupie gruntów stanowiących w ewidencji „nieużytki” nastąpiła zmiana spowodowana 

nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych  

w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin 

 w grupie gruntów stanowiących w ewidencji „rowy” nastąpiła zmiana spowodowana 

nabyciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (ANR) działek położonych  

w Skorzęcinie pod ścieżkę rowerową Witkowo-Skorzęcin. 

IV.2. Budynki i lokale 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo posiadała budynki o wartości 

brutto 38.643.140,71 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości 

budynków i lokali o kwotę 307.739,07 zł. Było to spowodowane:  

 sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 1 w Witkowie na rzecz najemcy 

 adaptacją pomieszczeń na łazienki w budynku przy ul. Stary Rynek 3 w Witkowie 

 renowacją elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 6 

 rozbiórką magazynu paliw na terenie oczyszczalni. 

IV.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była właścicielem obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej o wartości brutto 74.668.593,29 zł. W porównaniu do poprzedniego 

okresu nastąpił wzrost wartości ww. obiektów o kwotę 3.667.370,95 zł. Było to spowodowane: 

 rekultywacją dróg gminnych w miejscowościach: Czajki, Gorzykowo, Witkówko, 

Chłądowo, Małachowo Kępe, Wiekowo, Mielżyn 

 budową sieci kanalizacyjnej w Ruchocinku  

 doświetleniem i oznakowaniem przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” przy ulicach: Gnieźnieńska, Park Kościuszki, 

Stary Rynek, Poznańska, Braci Łukowskich, Oświatowa, Powstańców Wlkp. 

 przebudową ulic na terenie miasta Witkowo: Osiedlowa i Płk Hynka 

 wykonaniem chodników w miejscowościach Dębina, Mielżyn, Piaski, Ostrowite 

Prymasowskie i Witkowo przy ul. Mickiewicza i Jasnej 

 wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie 

 rozbudową linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie 

 zakupem i montażem urządzeń zabawowych, przy szkole ZSP w Mielżynie 
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 utworzeniem placu zabaw dla dzieci w Mielżynie w ramach zadania „Zabawa pod 

chmurką” 

 montażem „Ławki Niepodległości” w Witkowie 

 utworzeniem centrum rekreacyjno- wypoczynkowego wraz z boiskiem do piłki nożnej 

„FAMILY PARK” w Witkowie w ramach realizacji laureata I edycji budżetu obywatelskiego 

 utworzeniem wielofunkcyjnych obiektów sportowych w ramach „Otwartych Stref 

Aktywności” w Witkowie i Gorzykowie 

 wykonaniem ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW w Skorzęcinie  

 wykonaniem termomodernizacji budynku filtrowni przy ul. Wrzesińskiej 14 w Witkowie 

(przez ZGK) 

 budową przyłączy kanalizacyjnych w Dębinie 

 budową sieci wodociągowych w Chłądowie, Skorzęcinie, Witkowie przy ul. Nowej  

i Szkolnej 

 wykonanymi w ramach funduszy sołeckich: 

 rekultywacją drogi gminnej w Czajkach 

 przebudową drogi gminnej (chodnik) w Sołectwie Mielżyn 

 przebudową chodnika w Sołectwie Dębina 

 ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ruchocinku. 

IV.4. Kotły i maszyny energetyczne 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była właścicielem urządzeń  

o wartości brutto 149.512,90 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie nastąpiła zmiana 

wartości urządzeń. 

IV.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była właścicielem maszyn, 

urządzeń i aparatów o wartości brutto 1.214.365,01 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu 

nie nastąpiła zmiana wartości urządzeń. 

IV.6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była właścicielem maszyn, 

urządzeń i aparatów o wartości brutto 475.812,43 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu 

nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 32.980,01 zł. Zmiana wartości ww. maszyn  

i urządzeń nastąpiła w wyniku: 

 nabycia przez ZGK traktora-kosiarki 

 zakupu traktorka Husqvarna w ramach fundusz sołeckiego Sołectwa Skorzęcin. 
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IV.7. Urządzenia techniczne 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była właścicielem urządzeń 

technicznych o wartości brutto 791.051,18 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił 

wzrost wartości ww. urządzeń o kwotę 36.000,00 zł. Było to spowodowane między innymi:   

 zamontowaniem i zakupem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Małachowie Złych Miejsc 

(w ramach funduszu sołeckiego) 

 zakupem i montażem monitoringu w ZSP w Mielżynie. 

IV.8. Środki transportu 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była posiadała środki 

transportu o wartości brutto 1.197.173,17 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił 

wzrost wartości ww. środków transportu o kwotę 192.543,84 zł. Zmiana wartości ww. środków 

transportu nastąpiła w wyniku: 

 zakupu łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem oraz przyczepy do 

transportu łodzi, dla OSP w Witkowie 

 zakupu skutera wodnego dla służb ratowniczych WOPR w Ośrodku Wypoczynkowym  

w Skorzęcinie 

 zakupu przez ZGK samochodu ciężarowego i przyczepy  

 likwidacji poprzez złomowanie samochodu ciężarowego przez ZGK. 

IV.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Gmina i Miasto Witkowo była posiadała narzędzia, 

przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości brutto 747.930,583 zł. W porównaniu do 

poprzedniego okresu nastąpił spadek wartości ww. urządzeń o kwotę 3.664,88 zł. Zmiana 

wartości była spowodowana likwidacją kserokopiarki TOSHIBA. 

IV.10. Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym. Wartość 

środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 roku przedstawia Tabela 1.  

Tabela 1. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 roku 

LP. GMINA WITKOWO WARTOŚĆ W ZŁ 
ZMIANA 

WARTOŚCI 
% ZMIANA 
WARTOŚCI 

1. Inwestycje rozpoczęte (środki 
trwałe w budowie) Gmina 
Witkowo (bez jednostek) 

4.536.341,92 3.641.307,26 406,83 % 

2. Inwestycje rozpoczęte (środki 
trwałe w budowie) 
ZGK- zakład budżetowy Gminy  

0,00     0,00 0% 
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3. Inwestycje rozpoczęte (środki 
trwałe w budowie) 
OKSiR - jednostka kultury 
Gminy 

82.526,46 8.206,00 11,04 % 

RAZEM 4.618.868,38 3.649.513,26 376,49 % 

 

Na podane w tabeli wartości składają się następujące środki trwałe w budowie: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej Dębina – Etap II – wartość 83.058,48 zł 

 Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem Prym. – wartość 5.072,90 zł 

 Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Kołaczkowo – wartość 200.526,12 zł 

 Budowa ścieżki rowerowej Witkowo-Skorzęcin – wartość 3.895.135,87 zł  

 Budowa dróg gminnych w ramach PROW – wartość 33.464,30 zł  

 Rozbudowa strażnicy OSP w Witkowie (kotłownia) – wartość 5.033,50 zł 

 Budowa pływalni w Witkowie – wartość 277.650,00 zł 

 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie na cele MGOPS 

– wartość 15.883,00 zł 

 Zakup samochodu strażackiego – wartość 10.000,00 zł 

 Projekty na modernizację przestrzeni publicznych w Witkowie (boisko sportowe przy  

ul. Dworcowej, plac zabaw przy ul. Mickiewicza) – wartość 10.497,75 zł 

 Modernizacja sieci elektrycznej i budowa przyłącza w Ośrodku Wypoczynkowym  

w Skorzęcinie – wartość 74.320,46 zł 

 Realizacja projektu „Małe kino społecznościowe” - wartość 8.205,54 zł. 

 

W 2018 roku w Gminie Witkowo funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne gminy:   

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, którego majątek według stanu na dzień 

31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 50.654.418,63 zł i wzrósł w porównaniu do 

poprzedniego okresu o 4,69% 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, której majątek według 

stanu na dzień 31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 2.128.620,46 zł i wzrósł  

w porównaniu do poprzedniego okresu o 1,19% 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, której majątek według stanu na 

dzień 31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 4.448.064,22 zł i nieznacznie się 

zmniejszył (-0,02%) w porównaniu do poprzedniego okresu 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, którego majątek według stanu na dzień 

31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 2.263.909,59 zł i wzrósł w porównaniu do 

poprzedniego okresu o 0,89% 
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 Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie, którego majątek według stanu na dzień 

31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 2.783.525,11 zł i wzrósł w porównaniu do 

poprzedniego okresu o 0,17% 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo, której majątek według stanu na dzień 

31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 80.593,33 zł i wzrósł w porównaniu do 

poprzedniego okresu o 0,18% 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego majątek według stanu na dzień 

31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 112.308,60 zł i wzrósł w porównaniu do 

poprzedniego okresu o 1,40% 

 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, którego majątek według stanu na dzień 

31.12.2018 roku stanowił wartość brutto 7.071.222,07 zł i nieznacznie się zmniejszył  

(-1,27%) w porównaniu do poprzedniego okresu. 

IV.11. Dochody z mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo  

Z tytułu posiadanego majątku komunalnego, Gmina Witkowo w 2018 roku uzyskała dochody 

w wysokości 1.908.969,69 zł, z czego kwotę 1 530 155,07 zł (80,2%) stanowiły dochody związane 

z oddaniem nieruchomości w dzierżawę.  

IV.12. Inne dochody z gospodarowania Gminy i Miasta Witkowo  

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym, Gmina Witkowo w 2018 roku uzyskała 

dochody w wysokości 1.320.350,49 zł, z czego kwotę 799.011,48 zł (60,5%) stanowiła opłata  

z tytułu wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego OW Skorzęcin, a kwotę 263.322,09 zł 

(19,9%) stanowiła opłata targowa i rezerwacja miejsca.  

IV.13. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych 

Gmina Witkowo posiada 314 udziałów w kapitale zakładowym „Oświetlenie uliczne i drogowe 

Sp. z o.o.” w Kaliszu na łączną nominalną wartość 314.000,00 zł. (wartość księgowa wynosi 

338.769,48 zł) oraz po jednym udziale o wartości 1.100,00 zł w każdej ze spółdzielni socjalnych, 

powstałych w 2016 r. w miejscowości Małachowo Szemborowice (Spółdzielnia socjalna 

"Domowe przysmaki", Spółdzielnia socjalna "Razem być" oraz Spółdzielnia socjalna "Pomocnik 

od zaraz ").  
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V. INFORMACJE O STANIE FINANSÓW GMINY  

V.1. Budżet gminy w 2018 roku 

Budżet Gminy i Miasta Witkowo na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Witkowie 

w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/274/2017 i przedstawiał się następująco: 

 dochody budżetu 52.570.000,00 zł 

 wydatki budżetu 55.570.000,00 zł 

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetowych następującymi uchwałami Rady 

Miejskiej w Witkowie: 

 Uchwałą Nr XXXV/287/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 roku 

 Uchwałą Nr XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2018 roku 

 Uchwałą Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 roku 

 Uchwałą Nr XXXVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2018 roku 

 Uchwałą Nr XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018 roku 

 Uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

 Uchwałą Nr XLII/342/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2018 roku 

 Uchwałą Nr XLIV/347/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 października 2018 roku 

 Uchwałą Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 roku, 

 Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku, 

oraz następującymi zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo: 

 Zarządzeniem Nr 16/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 lutego 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 marca 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 35/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 25 kwietnia 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 14 czerwca 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 45/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 czerwca 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 lipca 2018 roku 

 Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 sierpnia 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 23 lipca 2018 roku 

 Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 sierpnia 2018 

roku 
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 Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 30 sierpnia 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 61/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 7 września 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 września 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 9 października 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 października 

2018 roku 

 Zarządzeniem Nr 74/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 października 

2018 roku 

 Zarządzeniem Nr 81/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 listopada 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 grudnia 2018 

roku 

 Zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 28 grudnia 2018 

roku, 

wykonanie budżetu Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiało się 

następująco: 

 dochody budżetu 57.922.159,52 zł 

 wydatki budżetu 59.725.186,93 zł 

 planowany deficyt budżetu w kwocie 6.990.060,56 zł wykonany został w wysokości 

1.803.027,41 zł i został sfinansowany przychodami z tytułu kredytu 

 planowane przychody budżetu w kwocie 9.390.060,56 zł wykonane zostały w 100%,  

w tym kwotę 4.600.000,00 zł stanowiły przychody z tytułu kredytu, a kwotę 

4.790.060,56 zł stanowiły wolne środki budżetu 

 planowane rozchody budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł wykonane zostały w 100%  

i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych przez gminę kredytów w kwotach odpowiednio 

2.000.000,00 zł i 400.000,00 zł.  

V.1.1.Dochody gminy w 2018 roku  

Dochody zostały wykonane w wysokości 57.922.159,52 zł, co w stosunku do przyjętego planu 

stanowi 101,8 %. 

Dochody uzyskano z następujących źródeł:  

- dochody własne          14.629.842,27 zł 

w tym m.in.:  

a) podatek od nieruchomości - 5.844.958,17 zł, tj. 101,0% w stosunku do 2017 roku  

b) dochody z majątku gminy - 86.844,33 zł, tj. 80,1% w stosunku do 2017 roku 
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c) podatek od czynności cywilnoprawnych - 432.212,31 zł, tj. 85,8% w stosunku do 2017 roku 

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  9.678.749,71 zł   

w tym m.in.: 

a) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 9.579,895,00 zł, tj. 108,6% w stosunku do  

2017 roku  

b) podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 98.854,71 zł, tj. 141,5% w stosunku do  

2017 roku  

-  subwencje          13.888.410,00 zł 

w tym: subwencja oświatowa - 9.577.952,00 zł, tj. 104,3% w stosunku do 2017 roku  

 - środki zewnętrzne          19.725.157,54 zł  

w tym m. in.:  

a) na realizację świadczeń rodzinnych - 5.034.008,31 zł, tj. 100,8% w stosunku do 2017 roku  

b) na realizację świadczeń wychowawczych „500+” - 9.332.339,77 zł, tj. 96,2% w stosunku do 

2017 roku 

c) środki z innych samorządów - 197.578,60 zł, tj. 83,3% w stosunku do 2017 roku  

d) środki z UE - 1.016.283,11 zł, tj. 1.531,2 % w stosunku do 2017 roku 

Wykres 1 przedstawia strukturę dochodów gminy w 2018 roku 

Wykres 1. Struktura dochodów gminy w 2018 roku 

 

 

V.1.2.Wydatki gminy w 2018 roku  

Wydatki zostały wykonane w wysokości 59.725.186,93 zł, co w stosunku do przyjętego planu 

stanowi 93,5% i przedstawiały się następująco: 
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 zadania inwestycyjne - 8.029.775,38 zł, tj. 150,1% w stosunku do 2017 roku  

 oświata i wychowanie (w tym świetlice szkolne) - 19.466.116,35 zł, tj. 109,2% 

w stosunku do 2017 roku  

 wydatki socjalne (w tym: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne  

i świadczenia wychowawcze „500+”) - 19.257.689,80 zł, tj. 102,9% w stosunku do 2017 

roku  

 kultura, sport i rekreacja - 3.066.144,27 zł, tj. 122,6% w stosunku do 2017 roku 

 gospodarka komunalna (w tym: gospodarka odpadami, bieżące remonty ulic, 

utrzymanie zieleni i czystości, koszt oświetlenia ulic i utrzymania zasobów 

mieszkaniowych) -  

3.715.195,79 zł, tj. 69,2% w stosunku do 2017 roku 

 administracja - 4.197.819,48 zł, tj. 105,5 % w stosunku do 2017 roku 

 obsługa długu publicznego - 209.225,32 zł, tj. 110,9% w stosunku do 2017 roku  

 pozostałe wydatki - 9.812.995,92 zł 

Wykres 2 przedstawia strukturę wydatków gminy w 2018 roku 

Wykres 2. Struktura wydatków gminy w 2018 roku 
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V.1.3. Zadania inwestycyjne gminy w 2018 roku  

W 2018 roku na terenie Gminy Witkowo zrealizowano następujące zadania inwestycyjne, ujęte 

w budżecie gminy:  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami  

w m. Ruchocinek 

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej od m. Dębina do m. Ruchocinek. Na 

zadanie w 2018 roku zaplanowano w budżecie kwotę 1.500.000,00 zł. Zakres prac obejmował 

budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 1.000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1.440 

mb. wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Łączny koszt inwestycji 

wyniósł 1.372.488,93 zł. Wykonawcami inwestycji byli: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, 

INSTALATORSWO ELEKTRYCZNE Robert Antczak z Kotuni, WOD-MAX Sławomir Lebica ze Słupcy 

oraz ENERGA OPERATOR SA Oddział w Kaliszu. 

 Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 

Zadanie obejmowało wykonanie przewiertów w drodze gminnej w m. Dębina o łącznej dł. 50 mb 

i przekroju Ø160. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo EKO WODKAN Tomasz Szustek  

z Żelazkowa. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł  

i wydatkowano 20.000,00 zł. 

 Sieci wodociągowe na terenie gminy 

W ramach zadania wykonane zostały dokumentacje projektowe dla sieci wodociągowej przy  

ul. Nowej w Witkowie i w Ostrowitem Prymasowskim. Wybudowano odcinek sieci 

wodociągowej w Chłądowie o dł. 400 mb ØPE110, w ul. Nowej w Witkowie o dł. 430mb ØPE110 

i w Skorzęcinie. W budżecie zaplanowano w 2018 roku kwotę 120.000,00 zł, a wydatkowano 

93.037,80 zł. Wykonawcami inwestycji byli: WOD-MAX Sławomir Lebica ze Słupcy, Zakład 

Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo EKO WODKAN Tomasz Szustek z Żelazkowa, 

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie oraz WIM-GEO 

Mikołaj Pacak z Gniezna. 

 Chodniki w Witkowie oraz miejscowościach: Mielżyn, Dębina, Piaski oraz Ostrowite 

Prymasowskie 

W ramach zadania wykonano chodniki w m. Dębina 300 m2, w Mielżynie 314 m2,  

w Ostrowitem Prymasowskim o dł. 150 mb, w Witkowie przy ul. Mickiewicza 300 m2 , przy  

ul. Jasnej 38m2 i ul. Sportowej 106 m2. Wykonawcami inwestycji byli: firma LOGIN Albert 

Goździcki z Mogilna i Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości  

w Gnieźnie, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WODKAN” Tadeusz Szustek z Gniezna, 

KRUSZGEO WIELKOPOLSKIE KOPALNIE Sp. z o.o. z Poznania, TRANSMET Piotr Piotrowski  

z Witkowa, KAMAL Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z m. 

Psary Małe, Zakład Gospodarki Komunalnej.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 235.387,55 zł. 
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 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. 

Zadanie obejmowało doświetlenie siedmiu przejść dla pieszych w Witkowie przy  

ul. Gnieźnieńskiej, ul. Park Kościuszki, ul. Stary Rynek, ul. Poznańskiej. W ramach zadania 

zamontowano również oznakowanie pionowe (znaki aktywne) oraz odnowiono oznakowanie 

poziome na przejściach dla pieszych przy szkołach w następujących lokalizacjach: ul. Braci 

Łukowskich, ul. Oświatowa, ul. Powstańców Wlkp. W budżecie zaplanowano na realizację 

zadania kwotę 125.000,00 zł., a wydatkowano łącznie 99.771,45 zł. Wykonawcami inwestycji 

byli: Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Cielimowa oraz 

PPHU SOB-MAL-BUD Mariusz Sobieralski z Chodzieży. 

 Przebudowa ulic na terenie miasta – ul. Osiedlowa 

Zadanie kontynuowane od 2017 roku polegało na utwardzeniu ul. Osiedlowej w Witkowie na 

dł. 184 mb. W budżecie zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie 

nawierzchni, a wydatkowano 52.042,16 zł. Wykonawcą inwestycji była spółka FENIX 

Budownictwo sp. z o.o. z Witkowa.  

 Przebudowa ulic na terenie miasta - ul. Hynka 

Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Hynka w Witkowie w zakresie ułożenie nowej nakładki 

asfaltowej na dł. 90,00 mb. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 25.000,00 zł,  

a wydatkowano 24.357,00 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Robót Drogowych Ryszard 

Sobczak z m. Psary Małe.  

 Rekultywacja dróg gminnych w m. Chłądowo, Małachowo Kępe, Wiekowo, Witkówko  

i Czajki. 

W ramach zadania wykonano prace polegające na przebudowie dróg gminnych  

w Chłądowie na dł. 330 mb., Małachowie-Kępym na dł. 208 mb, Wiekowie na dł. 273 mb, 

poszerzenie w Witkówku na dł. 80 mb i Czajki dł. 190 mb. Na realizację inwestycji w budżecie 

zaplanowano kwotę 700.000,00 zł., a wydatkowano 699.501,81 zł. Wykonawcami inwestycji 

były firmy: LOGIN Albert Goździcki z Mogilna, Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości w Gnieźnie, Firma Usługowo - Handlowa "ANNA" Anna Białobrzycka  

z Gniezna oraz AGRAWIT Agata Trzebińska z Witkowa. Zadanie było dofinansowane ze środków 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 118.500,00 zł.  

 Ścieżka rowerowa Witkowo – Kołaczkowo 

Zakres zadania obejmował przebudowę pasa drogowego w zakresie wykonania ścieżki 

rowerowej do m. Kołaczkowo o łącznej długości 1,6 km. W budżecie zaplanowano na realizację  

I etapu zadania 250.000,00 zł. Wybudowano 250 mb chodnika i łącznie  

wydatkowano na ten etap inwestycji kwotę 188.666,22 zł. Wykonawcami inwestycji byli: LOGIN 

Albert Goździcki z Mogilna, Powiatowy Zarząd Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości  

w Gnieźnie oraz Sklep Szkółkarsko- Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński z Konina. 
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 Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto 

Witkowo 

W 2018 r. zakończyła się realizacja projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 oraz Mandatu Terytorialnego Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji  

(G OSI). Inwestycja obejmowała wybudowanie drogi dla rowerów na odcinkach Chłądowo-

Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie, 

wybudowanie dwóch parkingów P&R oraz B&R, tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe 

w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montaż 21 nowych lamp na ul. Kosynierów 

Miłosławskich w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na ścieżce w Chłądowie oraz  

6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki Kamionka-Skorzęcin, montaż tablicy 

multimedialnej i kampanię informacyjno-promocyjną projektu. Całkowita wartość inwestycji 

wyniosła 3.895.135,87 zł brutto. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego to 1.654.327,92 zł. Kwota zaplanowana w budżecie na rok 2018 to 3.876.385,58 

zł. Generalnym Wykonawcą była spółka FENIX BUDOWNICTWO z Witkowa.  

 Wykonanie ogrodzenia stacji podnoszenia ciśnienia w OW Skorzęcin. 

W ramach zadania ogrodzono siatką panelową teren zagospodarowany obiektami stacji 

podnoszenia ciśnienia wody w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. W budżecie 

zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. i wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. 

Wykonawcą inwestycji był Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa. 

 Zakup skutera wodnego dla OW Skorzęcin 

W ramach zadania dokonano zakupu skutera wodnego, przyczepy i platformy na potrzeby służb 

ratowniczych WOPR w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie. W budżecie zaplanowano 

środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł., a wydatkowano łącznie 46.000,00 zł. Wykonawcami 

inwestycji byli: Ha3o Krzysztof Huraj z Legionowa oraz Oskar i Jolanta Czuj z Gdyni. Zadanie było 

współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20.000,00 zł. 

 Renowacja elewacji budynku komunalnego ul. Stary Rynek 6 w Witkowie 

Inwestycja obejmowała wykonanie prac renowacyjnych elewacji frontowej budynku 

komunalnego polegających m.in. na wymianie tynków, rynien i opierzeń, uporządkowaniu 

kompozycji otworów okiennych w parterze, malowaniu elewacji, naprawie stopni wejściowych, 

gzymsów, detali i balustrad oraz odnowienie pokrycia dachu wieżyczki. Na zadanie zaplanowano 

w budżecie 300.000,00 zł., a poniesiono wydatki w łącznej kwocie 294.380,68 zł. Wykonawcą 

zadania było konsorcjum przedsiębiorców: Retro Styl Sp. z o.o. z Poznania i P.W.N. 

Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Ryczywołu oraz FALCON Maciej 

Nowak z Gniezna, Usługi Dźwigowe Andrzej Niechcielski z Wrześni. 
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 Rozbudowa budynku gminnego przy ul. Nowej w Witkowie - dokumentacja 

W ramach zadania zlecono opracowanie inwentaryzacji kompleksu budynków gminnych i mapy 

do celów projektowych. W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania.  

W roku 2018 wydatkowano kwotę 5.053,50 zł. Wykonawcami byli WIM-GEO Mikołaj Pacak  

z Gniezna oraz PROJEKTY BUDOWLANE Mariusz Jankowski z Gniezna. 

 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sportowej w Witkowie.  

W ramach zadania w budynku przy ul. Sportowej 15 w Witkowie zrealizowano roboty 

budowlano – instalacyjne, polegające na montażu wkładu kominowego, gazowego pieca 

kondensacyjnego o mocy 24 kW. W budżecie zabezpieczono środki finansowe opiewające na 

kwotę 15.000,00 zł., a wydatkowano kwotę 14.849,79 zł. Wykonawcą inwesycji była firma PHU 

CIEPLIK-BUD Paweł Trzaskawka z Niechanowa. 

 Rozbudowa monitoringu 

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na problemy formalne (nie uzyskano warunków 

przyłączenia do sieci światłowodowej celem doposażenia monitoringu). W budżecie na rok 2018 

zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i nie poniesiono wydatków. 

 „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców obszaru poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie” 

W ramach zadania dokonano zakupu specjalistycznej łodzi ratunkowej wraz  

z wyposażeniem i uzbrojeniem oraz przyczepy do transportu łodzi. W budżecie zaplanowano 

środki w kwocie 90.000,00 zł., a wydatkowano 89.979,49 zł. Wykonawcą była firma "SORBA" 

SOROKO ANDRZEJ ze Skwierzyny. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 13.182,00 zł.  

 Urządzenie zabawowe przy ZSP w Mielżynie wraz z montażem 

Zadanie obejmowało zakup i montaż zestawu zabawowego na doposażenie placu zabaw przy 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mielżynie. Na realizacją zadania w budżecie zaplanowano 

kwotę 20.000,00 zł., a wydatkowano kwotę 13.376,25 zł. Wykonawcą zadania była Agnieszka 

Turowska SUN+ z Kobylnicy. 

 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej w Witkowie 

W ramach zadania zamontowano 4 lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Powidzkiej. 

Na realizację zadania zaplanowano w budżecie 25.000,00 zł i wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. 

Wykonawcą inwestycji była firma INSTALACJE ELEKTRYCZNE I POKRYCIA DACHOWE Paweł 

Andrzejewski ze Słupcy. 
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 „100 lat Wolności – budowa Ławki Niepodległości w Witkowie” 

W ramach zadania na Skwerze Gaworzewskiego zamontowano multimedialną ławkę oraz lampę 

oświetlenia zewnętrznego. W budżecie zaplanowano 56.000,00 zł., a wydatkowano kwotę 

40.453,15 zł. Wykonawcami zadania byli: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru  

i Nieruchomości w Gnieźnie, P.P.U.H. Elmonter Oświetlenie Mariusz Szkudlarek z Zagórowa, C4Y 

Szymon Lemański z Grodziska Wlkp., Zakład Gospodarki Komunalnej z Witkowa oraz "ELSTACH" 

Usługi Elektryczne, Ślusarskie, Handel Chmiel Stanisław z Ćwierdzina. Zadanie było 

współfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 15.477,21 zł. 

 Zabawa pod chmurką – utworzenie placu zabaw w miejscowości Mielżyn 

W ramach zadania na terenie działki nr 306 w Mielżynie zamontowano urządzenia zabawowe: 

huśtawkę wahadłową, zjeżdżalnię i kiwak, ogrodzono teren siatką panelową oraz zamontowano 

ławkę i kosz na śmieci. W budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł., a wydatkowano środki  

w kwocie 17.819,00 zł. Wykonawcą inwestycji była Agnieszka Turowska SUN+ z Kobylnicy. 

Zadanie było współfinansowane ze środków Fundacji VKR działającej przy firmie Velux 

w Gnieźnie w kwocie 7.000,00 zł.  

 FAMILY PARK Budowa Osiedlowego Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego  

z boiskiem do piłki nożnej przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie 

Inwestycja zrealizowana jako laureat pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie 

dotyczyło zagospodarowania istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej  

i ul. Brzozowej w Witkowie oraz utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego  

i strefy aktywności. W ramach zadania zostało wykonane boisko do piłki nożnej  

z piłkochwytem, ułożona kostka betonowa wraz z grami posadzkowymi, wybudowany plac 

zabaw z ogrodzeniem, zamontowano elementy małej architektury - altana, ławki, kosze na 

śmieci, stojak na rowery. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 130.000,00 zł,  

a wydatkowano 128.203,54 zł. Wykonawcami były firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej  

z Witkowa, SOLITER Pracownia Architektury Krajobrazu Janusz Kamyczek z Pawłowic, Powiatowy 

Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, KERRIA Piórkowski Sp.j. z Koła 

oraz Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Leonard Pośpiech z Witkowa. 

 Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Gorzykowo i Witkowo. 

Zadanie związane jest z utworzeniem wielofunkcyjnych obiektów sportowych na terenie 

Stadionu Miejskiego w Witkowie oraz w Gorzykowie przy świetlicy wiejskiej. W ramach zadania 

na terenie stref urządzono siłownie plenerowe, place zabaw dla dzieci wyposażone w urządzenia 

zabawowe, zamontowane stoły do gry w szachy i do gry w piłkarzyki, ławki parkowe, kosze na 

śmieci, stojaki na rowery oraz urządzone tereny zielone. W budżecie zabezpieczono środki  

w kwocie 269786,95 zł. i poniesiono wydatki w kwocie 269.586,93 zł. Wykonawcami inwestycji 

byli: Soliter Pracownia Architektury Krajobrazu Janusz Kamyczek z Pawłowic, Powiatowy Zarząd 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, KERRIA Piórkowski Sp.j. z Koła, 

Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Leonard Pośpiech z Witkowa oraz Zakład Gospodarki 
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Komunalnej z Witkowa. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w kwocie 100 000,00 zł.  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami 

w miejscowości Ruchocinek, gm. Witkowo 

Zadanie obejmuje lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres 

to kwota 2.443.333,08 zł. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, natomiast na lata 

2019 i 2020 po 400.000,00 zł. Zakres prac w roku 2018 obejmował budowę rurociągu tłocznego 

o długości ok. 1000 mb, rurociągu grawitacyjnego o długości 1440 mb wraz   

z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi o długości 316 mb. Wykonawcą inwestycji było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa. W 2018 r.  

w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.372.488,93 zł. 

 Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Zadanie obejmuje lata 2015 – 2020. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres 

to kwota 1.015.883,00 zł. Zadanie obejmuje adaptację istniejącego budynku, jego przebudowę 

oraz rozbudowę o skrzydło boczne z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe opieki 

społecznej. Na 2018 r. nie zaplanowano w budżecie środków finansowych wobec powyższego 

nie poniesiono żadnych wydatków. 

 Kryta pływalnia w Witkowie 

Zadanie obejmuje lata 2006-2025. Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres 

to kwota 9 167 000,00 zł. Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 

2024-2025. W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-

kosztorysowa dotycząca budowy krytej pływalni. Inwestycja stanowi drugi etap projektu, jakim 

jest budowa hali widowiskowo-sportowej i krytej pływalni w Witkowie w obrębie Szkoły 

Podstawowej, przy ul. Czerniejewskiej. W 2018 r. w ramach tego zadania nie poniesiono 

żadnych wydatków.  

Całkowity koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2018 roku wyniósł 8.029.775,38 zł., 

co stanowi 12% łącznych wydatków budżetu gminy.   

V.2. Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2018-2025  

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2025 (WPF) stanowi 

instrument wieloletniego planowania finansowego w gminie i jest swoistą projekcją (obrazem) 

przyszłych budżetów gminy. WPF obejmuje prognozę w szczególności takich parametrów 

budżetowych gminy, jak: 

 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu 

 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu 

 wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania 

deficytu 
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 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego 

do zaciągnięcia. 

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty 

długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać 

zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu 

wykraczającej poza bieżący rok budżetowy. Wymagana jest minimalna treść wieloletniej 

prognozy finansowej w zakresie prognozy dotyczącej dochodów i wydatków budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego. W przypadku dochodów, przepisy nakazują wskazanie w ramach 

dochodów majątkowych kwoty dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Z kolei  

w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia w wydatkach bieżących 

wydatków na obsługę długu oraz na spłatę gwarancji i poręczeń. Natomiast tak w wydatkach 

bieżących, jak i majątkowych należy wykazać kwoty związane z realizacją przedsięwzięć 

wieloletnich. Obejmują one: programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji  

w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem 

środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw 

członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także 

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2025 (WPF) 

przygotowana została na podstawie:  

 wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby 

wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 

2017r. 

 historycznych materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Witkowo za lata 2015-2016 

 przewidywanego wykonanie budżetu Gminy Witkowo w roku 2017 według stanu na 

koniec III kwartału 

 zgromadzonych informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzy 

o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na 

terenie gminy. 

Postawą określenia prognozowanych kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących 

budżetu na lata 2018-2025 były planowane dochody i wydatki bieżące na 2018 rok 

przeszacowane odpowiednio o wskaźniki inflacji zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów 

dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 

jednostek samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe począwszy od 2019 roku ograniczone 

zostały wyłącznie do dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody te przyjęto na podstawie planu 

sprzedaży mienia na lata następne. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zabezpieczają środki na realizację przedsięwzięć 

objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp. W wyniku rozliczenia budżetu poza wydatkami 
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objętymi limitem pozostały środki do dyspozycji, które planowane są na realizację nowych zadań 

inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami. W 2024 oraz w 2025 roku wszystkie wydatki 

finansowane będą wyłącznie z dochodów budżetowych. W tym okresie nie przewiduje się 

rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów oraz nie będą zaciągane dalsze 

zobowiązania finansowe. Kwota wydatków budżetowych równoważy kwotę dochodów 

budżetowych. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosił 11.700.000,00 zł. Spłata 

rat kapitałowych zaciągniętych przez gminę kredytów przedstawia się następująco: 

 kredyt bankowy w wysokości 4.000.000,00 zł, zaciągnięty w Mikołowskim Banku 

Spółdzielczym w Mikołowie zgodnie z umową zawartą w dniu 10 października 2014 roku 

spłacany będzie w okresie od 2018 roku do 2019 roku: w 2018 roku w wysokości 

2.000.000,00 zł, a w 2019 roku w wysokości 2.000.000,00 zł 

 kredyt bankowy w wysokości 2.500.000,00 zł zaciągnięty w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział 

w Poznaniu zgodnie z umową zawartą w dniu 24 września 2015 roku spłacany będzie  

w okresie od 2018 roku do 2020 roku: w 2018 roku w wysokości 400.000,00 zł, w 2019 

roku w wysokości 400.000,00 zł oraz w 2020 roku w wysokości 1.700.000,00 zł 

 kredyt bankowy w wysokości 3.000.000,00 zł zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości 

S.A. w Warszawie zgodnie z umową zawartą w dniu 12 października 2017 roku spłacany 

będzie w okresie od 2020 roku do 2021 roku: w 2020 roku w wysokości 700.000,00 zł, 

a w 2021 roku w wysokości 2.300.000,00 zł. 

 kredyt bankowy w wysokości 4.600.000,00 zł zaciągnięty w konsorcjum Banku 

Spółdzielczego w Witkowie oraz Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie 

zgodnie z umową zawartą w dniu 24 października 2018 roku spłacany będzie w okresie 

od 2021 roku do 2023 roku: w 2021 roku w wysokości 200.000,00 zł, w 2022 roku 

w wysokości 2.600.000,00 zł oraz w 2023 roku w wysokości 1.800.000,00 zł 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2025 spełnione 

zostały wymogi, określone w art.: 242 i 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, 

tj. odpowiednio relacja zrównoważenia wydatków bieżących oraz dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zobowiązań do dochodów ogółem. Ponadto, szacowana nadwyżka operacyjna 

przyszłych budżetów gminy w okresie obowiązywania prognozy, pozwala na bieżącą obsługę 

spłat rat kapitałowych zaciągniętych przez gminę kredytów.  
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VI. ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W 2018 ROKU 

VI.1. Planowanie przestrzenne 

VI.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo  

Gmina Witkowo posiada aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Witkowo, przyjęte Uchwałą Nr XXXI/299/2014 Rady Miejskiej w Witkowie 

z dnia 21 lutego 2014 r. Studium jest jednym z podstawowych, obligatoryjnym dla jednostki, 

dokumentów planowania strategicznego, określającym politykę przestrzenną gminy, a także jest 

podstawą do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie 

mogą naruszać jego ustaleń. W dokumencie tym wyznaczono podstawowe zadania w zakresie 

ochrony ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju Gminy Witkowo, do których zaliczono: 

 ochrona, utrzymanie potencjału przyrodniczego, w tym: wyznaczanie terenów pełniących 

funkcje przyrodnicze 

 racjonalny rozwój funkcji mieszkaniowej 

 aktywizacja funkcji turystycznych, krajoznawczych, z wykorzystaniem obszarów cennych 

przyrodniczo, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska przyrodniczego 

 różnorodna, lecz ograniczona w uciążliwości działalność gospodarcza, w oddzieleniu od 

zabudowy mieszkaniowej 

 rozwój i aktywizacja usług 

 rozwój i dostosowanie do potrzeb infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 

 rozwój i modernizacja rolnictwa na terenach wiejskich. 

Rada Miejska w Witkowie w dniu 16 października 2018 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/345/2018   

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę 

i miasto Witkowo. Przedmiotowa uchwała realizuje zadanie określone w art. 32 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1945). Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Witkowo uznano za aktualne, ponieważ spełnia swoje zadanie, tj. jego ustalenia są 

wiążące dla planów miejscowych. Jednak gmina obecnie nie realizuje polityki przestrzennej 

ustalonej w studium – nie są opracowywane plany miejscowe. Głównym narzędziem 

planistycznym pozostają decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Gmina 

nie ogranicza możliwości ingerencji zabudowy w tereny rolnicze. Analiza decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczą przede wszystkim 

zabudowy mieszkaniowej 

 duży udział jest decyzji będących zmianą decyzji wydanej wcześniej 

 najwięcej inwestycji realizowane jest w mieście Witkowo 

 niewiele inwestycji związanych jest z działalnością usługową czy produkcyjną 

 istnieje stosunkowo niewielki ruch inwestycyjny na terenie gminy 



RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

32 | S t r o n a  

Ponadto, studium należałoby uzupełnić o nowe wymagania dotyczące oszacowania chłonności 

terenów przeznaczonych pod zabudowę w oparciu o prognozę demograficzną. Należy, poza tym 

dążyć do opracowania miejscowych planów dla większych terenów – obrębów z największą 

liczbą inwestycji. Realizacja wielkoobszarowych planów miejscowych nie jest zdaniem łatwym, 

ale w gminie o takim charakterze jak Witkowo jest ona jak najbardziej słuszna. Pozwoli to na 

realizację polityki przestrzennej wytyczonej w studium i ograniczy rozpraszanie zabudowy. 

VI.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

W gminie obowiązuje 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych 

po 1995 r. Poniżej przedstawiono wykaz obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo:  

 Uchwała Nr XVIII/122/96 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 listopada 1996 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów 

w Wiekowie i Gaju gm. Witkowo 

 Uchwała Nr XXI/169/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 545/2  

w Witkowie, przy ul. Wrzesińskiej 

 Uchwała Nr XXIII/179/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki  

nr 861/10 w Witkowie, przy ul. Czerniejewskiej 

 Uchwała Nr XXIX/228/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Strzyżewie 

Witkowskim, gm. Witkowo 

 Uchwała Nr XXIX/229/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 28/2 we wsi 

Skorzęcin, gm. Witkowo 

 Uchwała Nr XXX/247/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 20  

w Skorzęcinie, gm. Witkowo 

 Uchwała Nr XXX/248/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 616/1  

w Ruchocinku, gm. Witkowo 

 Uchwała Nr XXX/254/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi 

Skorzęcin, gm. Witkowo 

 Uchwała Nr IV/20/98 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/1  

w Gorzykowie, gm. Witkowo 
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 Uchwała Nr VIII/64/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki  

nr 861/12 w Witkowie 

 Uchwała Nr VVII/165/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 20 we 

wsi Skorzęcin 

 Uchwała Nr XVIII/178/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 września 2000 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi 

Wiekowo (dz. nr 178, 179, 180, 182) 

 Uchwała Nr XXII/227/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 78/1 we wsi 

Chłądowo 

 Uchwała Nr XXIII/234/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 194  

w miejscowości Witkowo przy ul. Skorzęckiej 

 Uchwała Nr XXIII/235/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Witkowie, 

w rejonie ul. Gnieźnieńskiej i ul. Braci Łukowskich 

 Uchwała Nr XXIII/236/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 80/21  

w miejscowości Witkowo przy ul. Dworcowej 

 Uchwała Nr XXIII/237/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 122/4 we 

wsi Skorzęcin 

 Uchwała Nr XXIII/238/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 38/2 we wsi 

Skorzęcin 

 Uchwała Nr XXIII/239/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 184 we wsi 

Wiekowo 

 Uchwała Nr XXIV/244/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 568/2  

w miejscowości Witkowo przy ul. Wrzesińskiej i ul. Strzałkowskiej 

 Uchwała Nr XXIV/245/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 3/2 we wsi 

Strzyżewo Witkowskie 

 Uchwała Nr XXV/251/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 334/11, 

334/10 i 334/9 w miejscowości Witkowo przy ul. Strzałkowskiej 
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 Uchwała Nr XXV/252/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 56/15  

w miejscowości Witkowo przy ul. Gnieźnieńskiej 

 Uchwała Nr XXVIII/287/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

osiedla budownictwa wielorodzinnego w Witkowie, przy ul. Czerniejewskiej 

 Uchwała Nr XXX/316/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa letniskowego w miejscowości Gaj (dz. nr: 222, 223, 234, 235, 236, 237, 

238, 239, 240, 241, 242, 243, 211, 245, 246) i Wiekowie (dz. nr: 290, 291, 292, 304, 305, 

306, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 210/18, 210/19, 210/20, 210/21, 210/20, 

210/21, 210/22, 210/23, 210/24, 210/25, 210/26, 210/27, 210/28, 210/29, 210/30), gm. 

Witkowo 

 Uchwała Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 

 Uchwała Nr IX/86/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  

w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie 

 Uchwała Nr XVII/148/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 157/4 w Chłądowie 

 Uchwała Nr XVII/149/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 18/4 w Kołaczkowie 

 Uchwała Nr XVII/150/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek  

o numerach ewidencyjnych 91/7 i 91/8 w Małachowie Złych Miejsc 

 Uchwała Nr XVII/151/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek  

o numerach ewidencyjnych od 14/2 do 14/5 w Strzyżewie Witkowskim 

 Uchwała Nr XVII/152/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie 

 Uchwała Nr XVII/153/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 80/25 w Witkowie 

 Uchwała Nr XVII/154/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek  
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o numerach ewidencyjnych 37, 38 i części działki 687 w Witkowie oraz części działek 

14/3 i 17 w Małachowie Wierzbiczany 

 Uchwała Nr XVII/155/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie 

 Uchwała Nr XVII/156/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 1617/10 w Witkowie 

 Uchwała Nr XVIII/164/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki 

o numerze ewidencyjnym 35/12 w Skorzęcinie 

 Uchwała Nr XVIII/165/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki  

o numerze ewidencyjnym 36/47 w Skorzęcinie 

 Uchwała Nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki 

o numerze ewidencyjnym 205 w Wiekowie 

 Uchwała Nr XVIII/167/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki 

o numerze ewidencyjnym 210/34 w Wiekowie 

 Uchwała Nr XXX/280/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości 

Witkowo przy ul. Osiedlowej 

 Uchwała Nr XXX/281/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości 

Witkowo przy ul. Lotniczej 

 Uchwała Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie 

 Uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Witkowie 

 Uchwała Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Małachowie Wierzbiczany 

 Uchwała Nr III/24/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Małachowie Złych Miejsc 

 Uchwała Nr IV/38/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości 

Witkowo przy ul. Północnej 

 Uchwała Nr IV/40/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości 

Kołaczkowo gmina Witkowo 
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 Uchwała Nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 145/1, 155/4, 

156/1, 157/1, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 160/1, 162/2, 

164, 167, 175/4, 109, 111, 118/1, 118/2, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/4, 118/5, 119, 

48/10 oraz część działki nr 104, położonych w miejscowości Ćwierdzin, gmina Witkowo 

 Uchwała Nr VII/64/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości 

Jaworowo gmina Witkowo 

 Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości 

Kołaczkowo, gmina Witkowo, działki nr 17/12, 17/15, 17/17, 18/3 

 Uchwała Nr XVIII/161/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kosynierów 

Miłosławskich w miejscowości Witkowo i Strzyżewo Witkowskie 

 Uchwała Nr XXV/215/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 

5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do 

terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwierdzin i Ćwierdzin KR, położonych 

w miejscowości Ćwierdzin, gm. Witkowo 

 Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo  

w obrębie ulicy Kwiatowej i Powidzkiej 

 Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo  

w obrębie ulicy Północnej 

 Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo  

w obrębie ulicy Dworcowej 

 Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witkowo  

w obrębie ulicy Nowej i Dworcowej 

 Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 

ulicy Polnej i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo 

 Uchwała Nr XIV/128/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 408/1  

w miejscowości Witkowo 

 Uchwała Nr XIV/129/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 37  

w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo 
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 Uchwała Nr XXI/201/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 listopada 2012 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 364 

położonej w miejscowości Mąkownica 

 Uchwała Nr XXVIII/270/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2013 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu działek  

w Gaju o numerze ewidencyjnym 117/7 oraz Ostrowite Prymasowskie o numerach 

ewidencyjnych 3/3 i 3/7 

 Uchwała Nr XXXII/307/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek 689/5, 

41/1, 41/2 w miejscowości Witkowo 

 Uchwała Nr XXXII/308/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2014 r.  

w sprawie zmiany mpzp terenu części działki nr 182/1, położonej w Wiekowie 

 Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki  

nr 31/27, położonej w miejscowości Chłądowo, gm. Witkowo 

Stopień pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest 

bardzo niski i wynosi 2,3% obszaru całej gminy (łącznie 426 ha). Dla porównania pokrycie 

planistyczne powierzchni gmin w Polsce wynosi średnio około 30%. 

Rada Miejska w Witkowie w dniu 16 października 2018 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/345/2018   

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Witkowo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących 

Gminę i Miasto Witkowo. Przedmiotowa uchwała realizuje zadanie określone w art. 32 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1945). Wnioski wynikające z oceny aktualności obowiązujących planów miejscowych 

przedstawiają się następująco: 

 plany miejscowe w kontekście ustalonych przeznaczeń terenów należy ocenić jako 

aktualne 

 plany miejscowe dzielą się zasadniczo na 2 grupy: częściowo aktualne (czyli opracowane 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) oraz 

aktualne (czyli opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym) 

 plany miejscowe zasadniczo są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

 stopień ich realizacji przebiega w sposób nierównomierny 

 należy rozważyć opracowanie planów miejscowych dla większych obszarów, obrębów 

geodezyjnych, by zapobiec realizacji inwestycji rozproszonych, niezgodnych ze studium,  

z uwzględnieniem kompleksowego rozwiązania układów komunikacyjnych i innych 

zagadnień planistycznych. 
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W 2018 roku, Rada Miejska w Witkowie podjęła 4 uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała Nr XXXVI/297/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2018 r. - zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Jasnej, Płk. Hynka 

 i Wojska Polskiego w mieście Witkowo 

 Uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 r.  

- uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 

Nr XXVIII/287/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001 r. w części 

dotyczącej terenu działek o numerach ewidencyjnych 47/15, 1906/7, 1906/8 i 1940 

w mieście Witkowo, stanowiących tereny zamknięte (ujęte w Decyzji nr 148/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającej decyzję w sprawie 

ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej) 

 Uchwała Nr XLII/336/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2018 r.  

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki  

o numerze ewidencyjnym 44/6, położonej w miejscowości Królewiec 

 Uchwała Nr XLII/337/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2018 r.  

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki  

o numerze ewidencyjnym 92/4, położonej w miejscowości Chłądowo. 

VI.2. Infrastruktura drogowa 

Na terenie gminy Witkowo występują następujące kategorie dróg publicznych: 

VI.2.1. Droga wojewódzka nr 260 – Gniezno – Wólka o długości 12,12 km 

VI.2.2. Drogi powiatowe o łącznej długości 94,79 km. Tabela 2. przedstawia zestawienie dróg 

powiatowych.  

Tabela 2. Drogi powiatowe 

LP. NR DROGI PRZEBIEG 

1. 2158P gr. gm. Niechanowo – Małachowo – Witkowo 

2. 2161P Witkowo – Wiekowo – gr. pow. – (Powidz) 

3. 2162P Witkowo – Gorzykowo – Królewiec – gr. pow. – (Września) 

4. 2164P Witkowo – Chłądowo – Skorzęcin – gr. pow. – (Jerzykowo) 

5. 2165P gr. gm. Trzemeszno – Folwark – Witkowo 

6. 2214P gr. gm. Gniezno – Krzyżówka 

7. 2221P gr. gm. Niechanowo – Jaworowo – Mielżyn 

8. 2227P gr. gm. Niechanowo – Małachowo – Kołaczkowo – Chłądowo 

9. 2260P Chłądowo – Sokołowo – Ostrowite Prym. 

10. 2261P Sokołowo – Skorzęcin – Ruchocinek – Mielżyn 

11. 2262P Witkowo – Jaworowo – gr. pow. – (Szemborowo) 

12.  2158P Czerniejewska (ulica w mieście)  

13.  2161P Warszawska (ulica w mieście) 



RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

39 | S t r o n a  

  Powidzka (ulica w mieście) 

14. 2162P Wrzesińska (ulica w mieście) 

15. 2164P Skorzęcka (ulica w mieście) 

16. 2165P Dworcowa (ulica w mieście) 

  Armii Poznań (ulica w mieście) 

  Jana Pawła II (ulica w mieście) 

17. 2273P Kosynierów Miłosławskich (ulica w mieście) 
 

VI.2.3. Drogi gminne o łącznej długości 112,54 km, w tym na terenie miasta 22,98 km oraz poza 

miastem 89,56 km. Tabela 3. przedstawia zestawienie dróg gminnych.  

Tabela 3. Drogi gminne 

LP. NR DROGI PRZEBIEG 

1. 288024P  Folwark - Miroszka /do granicy/ 

2. 288027P  Malenin - Karsewo /do granicy/ 

3. 288028P  Gorzykowo - Karsewo /do granicy / 

4. 289025P  Ćwierdzin - Miaty /do granicy/ 

5. 289026P  Gaj - Bieślin /do granicy/ 

6. 290001P  Krzyżówka - Gaj - Ostrowite Prymasowskie 

7. 290002P  Ćwierdzin – Gaj 

8. 290003P  Sokołowo - Stary Dwór – Gaj 

9. 290004P  Kołaczkowo - Wierzchowiska – Ćwierdzin 

10. 290005P  Ćwierdzin - Wierzchowiska 

11. 290006P  Chłądowo - Ćwierdzin - Kamionka 

12. 290007P  Kamionka - Kamionka / od drogi pow. nr.2164P do drogi pow. nr.2261P/ 

13. 290008P  Chłądowo - do drogi gminnej nr.290011P 

14. 290009P  Skorzęcin Plaża - do drogi pow. nr.2260P 

15. 290010P  Małachowo Złych Miejsc - Szemborowo - Wierzbiczany 

16. 290011P  Witkowo - Kamionka - Skorzęcin 

17. 290012P 
 Huta Skorzęcka - Wiekowo od drogi powiatowej nr.2261P  do drogi 
gminnej nr.290013P 

18. 290013P  Wiekowo - od drogi powiatowej nr.2261P do jeziora 

19. 290014P  Wiekowo od drogi powiatowej nr.2261P do drogi gminnej nr.290013P 

20. 290015P  Wiekowo - do drogi powiatowej nr.2261P 

21. 290016P  Wiekowo - Powidz / do granicy/ 

22. 290017P  Wiekowo - Ruchocinek /od - do dr.pow.2261/. 

23. 290018P  Witkowo - Dębina - Ruchocinek 

24. 290019P  Małachowo Kępe - Malenin 

25. 290020P  Mąkownica - Odrowąż 

26. 290021P  Odrowąż - Gorzykowo 

27. 290022P  Mąkownica - Ruchocin 

28. 290023P  Od drogi gminnej nr.290028P - Ruchocin 
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29. 290024P  Mielżyn - Gorzykowo 

30. 290025P  Czajki - Gorzykowo 

31. 290026P  Mielżyn - Góry /do granicy/ 

32. 290027P  Mielżyn - Rudy /do granicy /. 

33. 290028P  Ruchocinek - Głożyny - Janowo /do granicy/ 

34. 290087P  Małachowo Kępe od drogi pow. 2158P 

35. 290049P  ul. Polna 

36. 290078P  ul. Akacjowa 

37. 290044P  ul. Braci Łukowskich 

38. 290079P  ul. Brzozowa 

39. 290063P  ul. Gimnazjalna 

40. 290065P  ul. Harcerska 

41. 290047P  ul. Jasna 

42. 290077P  ul. Jesionowa 

43. 290074P  ul. Jodłowa 

44. 290064P  ul. Komisji Edukacji Narodowej 

45. 290070P  ul. Kosynierów Miłosławskich c.d. 

46. 290052P  ul. Krótka 

47. 290069P  ul. Kwiatowa 

48. 290071P  ul. Leśna 

49. 290045P  ul. Lotnicza 

50. 290068P  ul. Łąkowa 

51. 290034P  ul. Młyńska 

52. 290076P  ul. Modrzewiowa 

53. 290035P  ul. Osiedlowa 

54. 290061P  ul. Oświatowa 

55. 290050P  ul. Parkowa 

56. 290032P  ul. Piastowska 

57. 290041P  ul. Piękna 

58. 290036P  ul. Piwna 

59. 290043P  ul. Pogodna 

60. 290056P  ul. Powstańców Wielkopolskich 

61. 290037P  ul. Północna 

62. 290042P  ul. Radosna 

63. 290031P  ul. Rzemieślnicza 

64. 290058P  ul. Skośna 

65. 290055P  ul. Słoneczna 

66. 290033P  ul. Słowiańska 

67. 290075P  ul. Sosnowa 

68. 290048P  ul. Spokojna 

69. 290057P  ul. Sportowa 

70. 290051P  ul. Stary Rynek 

71. 290062P  ul. Szkolna 
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72. 290067P  ul. Topolowa 

73. 290053P  ul. Tylna 

74. 290054P  ul. Wiejska 

75. 290072P  ul. Wierzbowa 

76. 290040P  ul. Wincentego Witosa 

77. 290059P  ul. Wodociągowa 

78. 290039P  ul. Wschodnia 

79. 290038P  ul. Zachodnia 

80. 290073P  ul. Zakole 

81. 290060P  ul. Zielona 

82. 290066P  ul. Zuchów 

83. 290046P  ul. Żwirki i Wigury 

84. 290080P  ul. Różana 

85. 290081P  ul. Magnoliowa 

86. 290082P  ul. Wojska Polskiego 

87. 290083P  ul. Mickiewicza 

88. 290084P  ul. Słowackiego 

89. 290085P  ul. Płk. Hynka 

90. 290086P  ul. Bolesława Chrobrego 

91. P2270  ul. Dębińska (była droga powiatowa)  

92. P2271 ul. Nowa (była droga powiatowa) 

93. P2272  ul. Park Kościuszki (była droga powiatowa) 

94.. P2258  ul. Czerniejewska (była droga powiatowa)  

95. P2274  ul. Cmentarna (była droga powiatowa) 

Łączna długość dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo wynosi 219,45 km. Drogi 

gminne o łącznej długości 112,54 km stanowią 51,3% ogółu wszystkich dróg publicznych  

w gminie. Pozostałe drogi, nie przedstawione w powyższych zestawieniach, stanowią kategorię 

dróg wewnętrznych. 

VI.2.4. Przeprowadzone inwestycje na drogach gminnych w roku 2018 

Na terenie miasta: 

 przebudowano cześć ulicy Osiedlowej za kwotę: 264734,49 zł 

 ułożono nakładkę asfaltową na fragmencie ul. Płka Hynka za kwotę: 24 354,00 zł 

 pobudowano chodniki na następujących ulicach: 

 Mickiewicza za kwotę: 62104,81 zł 

 Jasnej za kwotę: 11 097,47 zł 

 Sportowej za kwotę: 22 594,49 zł 

 wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę: 13 000,00 zł 

 odnowiono oznakowanie poziome ulic za kwotę 9 673,95 zł 

 wykonano zimowe utrzymanie dróg za kwotę: 13 645,75 zł 
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Na terenie gminy: 

 przebudowano drogi w miejscowościach: 

 Chłądowo za kwotę: 251 995,77 zł 

 Małachowo Kępe za kwotę: 168 238,67 zł 

 Wiekowo za kwotę: 213 589,40 zł 

 Witkówko za kwotę: 26 874,08 zł 

 ułożono nakładkę asfaltową na fragmencie drogi w m. Czajki za kwotę: 44 944,56 zł 

 wykonano odwodnienie drogi w m. Gorzykowo za kwotę: 11 500,00 zł 

 pobudowano chodniki w miejscowościach: 

 Mielżyn za kwotę: 76 061,29 zł 

 Dębina za kwotę: 81 190,94 zł 

 Ostrowite Prymasowskie za kwotę: 15 788,19 zł 

 wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę: 63 281,71 zł 

 wykonano koszenie poboczy dróg za kwotę 25 860,38 zł 

 wykonano zimowe utrzymanie dróg za kwotę: 10 364,73 zł 

 wykonano równanie dróg wraz z ich profilowaniem za kwotę: 16 900,00 zł. 

VI.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

Zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę oraz kanalizacją zajmuje się Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Witkowie. ZGK w Witkowie poza usługami wodno–kanalizacyjnymi zajmuje się 

także utrzymaniem i oznakowaniem dróg i placów, zieleni miejskiej, robotami i remontami 

drogowymi i sieciowymi oraz utrzymaniem targowisk.  

Systemy zaopatrzenia w wodę posiadają miasto Witkowo oraz wszystkie wsie w gminie. Sieć 

wodociągowa obsługuje niemalże wszystkich mieszkańców gminy. Zaopatrzenie w wodę 

odbywa się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody w Witkowie oraz Gorzykowie. Do 

sieci kanalizacyjnej podłączone jest miasto Witkowo oraz część wsi. Do systemu odprowadzania 

ścieków bytowych w gminie podłączone jest około 75% gospodarstw domowych. Ścieki 

komunalne z terenu Gminy doprowadzane są do biologiczno–mechanicznej oczyszczalni ścieków 

w Małachowie–Wierzbiczany.  

W 2018 roku na terenie gminy Witkowo zrealizowano następujące zadania inwestycyjne  

w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych:  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami  

w m. Ruchocinek 

W ramach zadania wybudowano rurociąg tłoczny o długości 1050 mb, rurociąg 

grawitacyjny o długości 1440 mb wraz z 2 przepompowniami i kanałami bocznymi  

o długości 316 mb 
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 Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

W ramach zadania wykonano przewierty w drodze gminnej w m. Dębina o łącznej  

dł. 50mb i przekroju Ø160 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Witkowie  

W ramach zadania rozbudowano istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej                   

w Witkowie poprzez wykonanie przyłącza o dł. 70mb 

 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy 

W ramach zadania wykonano następujące odcinki sieci wodociągowej: w Chłądowie  

o dł. 400 mb ØPE110, w ul. Nowej w Witkowie o dł. 430 mb PE110, w ul. Bajecznej  

w Witkowie o dł. 90mb Ø90, w Skorzęcinie z PE110, w Dębinie o dł. 50mb Ø90 oraz  

w Strzyżewie o dł. 135 mb Ø90. 

W ramach remontów, w 2018 roku przeprowadzono renowację studni głębinowej  

oraz częściową modernizację stacji uzdatniania wody (montaż zasuw) w Gorzykowie, 

wymieniono rury stalowe na pcv o dł. 130 mb w Odrowążu oraz wykonano modernizację 

urządzeń na oczyszczalni ścieków i wymieniono część pomp w przepompowniach ścieków. 

VI.4. Gospodarka odpadami 

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiana ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Pod tym pojęciem należy rozumieć zorganizowanie i odbieranie odpadów od właścicieli 

nieruchomości oraz zarządzanie całym systemem. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

Witkowo zostali objęci od 1 lipca 2013 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

i Miasta Witkowo oraz pozostałych uchwałach Rady Miejskiej. W przypadku nieruchomości 

niezamieszkanych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, ogrody działkowe), 

właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych 

zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór 

i zagospodarowanie. Od 1 lipca 2013 r. zmieszane i segregowane odpady komunalne odbierane 

są z każdej zamieszkałej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy i Miasta Witkowo przez 

przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu. Właściciel nieruchomości płaci opłatę na rzecz 

gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne. Na terenie Gminy 

Witkowo przyjęto ustalenie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości było złożenie do 

Urzędu Gminy i Miasta Witkowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i przekazywanie zadeklarowanej należności na właściwy rachunek bankowy Gminy 

i Miasta Witkowo. Od 1 lipca 2017 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uiszcza się przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego. W deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

określa ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, oświadcza o sposobie zbierania 
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odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) i na tej podstawie samodzielnie wylicza wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zabudowie wielorodzinnej deklarację 

składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku współwłaścicieli 

nieruchomości, deklarację składa jeden ze współwłaścicieli nieruchomości. Deklarację składa się 

dla każdej nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji 

należy dołączyć wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny wynosi 12,00 zł, a w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób 

nieselektywny stawka ta jest wyższa i wynosi 19,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca. 

Ustalono również ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości na terenie Gminy Witkowo, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  

w wysokości 130,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość przeznaczoną 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny powyższa stawka wynosi 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną 

nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na 

funkcjonowanie systemu, obejmując koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie 

prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do posiadania umowy  

z przedsiębiorcą na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, ponieważ Gmina Witkowo 

nie przejęła tego obowiązku. Wszyscy przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne 

zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo. 

Od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 

roku, w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 19) weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które 

ujednoliciły system zbierania odpadów. Od tej pory odpady zbierane selektywnie są podzielone 

na cztery frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady ulegające biodegradacji. 

Gmina jako właściciel odpadów komunalnych, nadzoruje gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych, których liczba i pojemność wynika z ilości powstających odpadów komunalnych, 

liczby osób wytwarzających te odpady oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów. 

Dodatkowo, w związku ze zmianą systemu zbierania odpadów, właściciele nieruchomości 

w mieście otrzymują w formie użyczenia, pojemniki w kolorze brązowym do zbierania odpadów 



RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

45 | S t r o n a  

ulegających biodegradacji, a na terenach wiejskich worki w kolorze brązowym. Wszystkie 

odpady są odbierane przez firmę z określoną częstotliwością ustaloną w harmonogramie. 

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone z ogrodów, trawników (usunięte chwasty, 

liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, odpady kuchenne) mogą również być zbierane  

i gromadzone na terenie nieruchomości w kompostownikach, na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych. 

W 2012 roku utworzony został przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Rejestr działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz 

podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy i Miasta Witkowo, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedstawia się następująco 

(stan na 31.12.2018 r.): 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo (jako 

gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania wpisu do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych) 

 ALKOM Sp. z o. o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań 

 EKO-SKÓRTEX, Gizałki Sp. z o. o., ul. Malinowa 24g, Piotrowice, 62-400 Słupca 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO, ul. Paruszewska 1, 62-420 Strzałkowo 

 „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, mgr inż. Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1,              

61-249 Poznań 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21,                       

62-540 Kleczew 

 URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

 "IGLESPOL" Z. Iglewski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Wrocławska 14, 62-300 Września 

 Firma ODPAD Transportowo - Handlowa Wojciech Wesołowski, ul. T. Kościuszki 13/10, 

62-200 Gniezno 

 KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań. 

W 2018 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowały się na 

terenie gminy Witkowo 2 podmioty: Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 

14, 62-230 Witkowo oraz „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, mgr inż. Henryk Sienkiewicz, 

ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań. 

Od lipca 2013 roku, na terenie oczyszczalni ścieków w Małachowie Wierzbiczany, funkcjonuje 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który obsługuje Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Do PSZOK mieszkańcy gminy Witkowo mogą bezpłatnie 

dostarczać papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane lub niewykorzystane leki 

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów, zużyte 
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opony. Zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Gminy  

i Miasta Witkowo z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza 

Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2013 

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie określenia zasad 

funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie 

Wierzbiczany, gmina Witkowo. 

Gmina Witkowo wraz z pozostałymi 13 gminami: Gniezno (miasto), Czerniejewo, Gniezno 

(gmina wiejska), Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Niechanowo, Trzemeszno, Kołaczkowo, Miłosław, 

Nekla, Pyzdry, Września należy do Regionu VII w województwie wielkopolskim, obejmującego 

łącznie ok. 212 tys. mieszkańców. W Regionie VII od czerwca 2015 roku funkcjonuje Regionalny 

Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Lulkowie, zarządzany przez Spółkę URBIS Sp. z o. o. 

z siedzibą w Gnieźnie. Realizacja inwestycji przyczyniła się do rozwoju regionalnego 

i zorganizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, spełniającego wymogi ochrony 

środowiska, który swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców 14 gmin Porozumienia. Celem 

zadania jest usprawnienie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ograniczenie 

ilości składowanych odpadów, usprawnienie systemu recyclingu, likwidacja zagrożeń 

wynikających ze składowania odpadów, zapewnienie funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia 

systemu gospodarki odpadami, osiągnięcie przez gminy określonych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) i poziomów masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także utworzenie  

nowych miejsc pracy. Gmina Witkowo w ramach zawartego porozumienia międzygminnego 

współfinansowała budowę ZZO w Lulkowie. Łącznie w latach 2008-2015 Gmina Witkowo 

przekazała na ten cel dotację Miastu Gniezno w wysokości 1.114.949,54 zł. 

Składowisko odpadów w Chłądowie pełni funkcje instalacji zastępczej dla Regionu VII. W 2013 

roku rozpoczęto rekultywację I kwatery składowiska odpadów w Chłądowie. Zadanie 

obejmowało prace przygotowawcze obejmujące uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie 

odpadów na powierzchni I kwatery składowiska, rekultywację techniczną polegającą na 

wykonaniu warstwy rekultywacyjnej z odpadów. 

W związku z funkcjonowaniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)  

w Lulkowie oraz przekazaniem w 2015 roku ostatniej wpłaty na rzecz budowy tego Zakładu, 

a także funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Małachowie Wierzbiczany, nie przewiduje się w budżecie gminy Witkowo wydatków 

związanych z potrzebami inwestycyjnymi dotyczącymi gospodarowania odpadami 

komunalnymi.   

Odpady zbierane selektywnie (opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, 

odzież, przeterminowane leki, zużyte opony, baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów) przekazywane były do 

następujących podmiotów i miejsc: 
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 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno, 

zarządzany przez URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno 

 ELEKTRORECYKLING Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie, zarządzane 

przez Alkom Sp. z o. o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań 

 Remondis-Medison ul. Puszkina 41, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

 PPHU „WTÓRPOL”, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko Kamienna 

Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi wyniosła 12.308 osób, w tym: 

 liczba mieszkańców segregujących odpady: 9.801 (79,6%) 

 liczba mieszkańców niesegregujących odpady: 2.507 (20,4%). 

W 2018 roku, w porównaniu do roku 2017, zwiększyła się liczba mieszkańców Gminy Witkowo, 

którzy segregują odpady komunalne. 

Ilość odpadów komunalnych odebranych przez uprawnione firmy i podmioty przedstawia  

Tabela 4.  

Tabela 4. Ilość odebranych odpadów komunalnych przez uprawnione firmy i podmioty 

KOD 
ODPADU 

RODZAJ ZEBRANYCH / 
ODEBRANYCH ODPADÓW 

ŁĄCZNA MASA 
ZEBRANYCH / 
ODEBRANYCH 

ODPADÓW [TONY] 

SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW 

15 01 01 
Opakowania z papieru  

i tektury 
24,540 R-3 

15 01 02  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych  
72,360 R-12, R-13 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
1,840 R-12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 70,280 R-12 

16 01 03 Zużyte opony 8,420 R-5 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek  

i remontów 

26,62 R-5 

17 01 02 Gruz ceglany 6,990 R-5 

20 01 01 Papier i tektura 22,966 zbieranie 

20 01 10 Odzież 19,200 zbieranie 

20 01 33 

Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 

wymienionymi w 16 06 01… 

0,202 zbieranie 
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20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 437,820 R-3 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
4.117,360 R-12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2,000 R-12 

Razem 4.822,319 

W 2018 roku znacznie zwiększył się udział odpadów ulegających biodegradacji z łącznej masy 

odpadów komunalnych. Wynika to ze zwiększenia liczby osób segregujących odpady komunalne 

oraz funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Ponadto od 1 lipca 2017 

roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska weszły w życie nowe zasady segregacji, 

które umożliwiają segregację odpadów bio i zielonych. 

Ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) przedstawia Tabela 5.  

Tabela 5. Ilość odebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

KOD ODPADÓW RODZAJ ODPADÓW MASA ODPADÓW [TONY] 

15 01 01 Odpady z papieru i tektury 7,320 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 24,220 

15 01 07 Opakowania ze szkła 45,080 

16 01 03 Zużyte opony 17,420 

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń 0,010 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
74,850 

17 01 02 Gruz ceglany 22,640 

20 01 10 Odzież 4,600 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

2,580 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35* 

0,690 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 31,120 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 75,720 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Witkowo na kolejne lata jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
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komunalnych. Działania te przyczynią się do zmniejszenia odpadów komunalnych trafiających na 

składowiska odpadów i umożliwią Gminie Witkowo osiągnięcie odpowiednich poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

VI.5. Polityka społeczna 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W Gminie Witkowo zadania  

z zakresu pomocy społecznej wykonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Witkowie. W 2018 roku gmina podzielona była na 7 rejonów opiekuńczych, gdzie obsługę 

każdego rejonu świadczył 1 pracownik socjalny. W 2018 roku udzielono porad i załatwiono  

40 spraw, nie związanych z udzielaniem pomocy finansowej. Ośrodek wykonuje zadania 

określone ustawą o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone, które w zależności od rodzaju 

pokrywane są ze środków rządowych i środków samorządowych. Środki rządowe przekazywane 

są przez Wydział Spraw Społecznych w Poznaniu. Ośrodek pomocy wykonuje także zadania  

z zakresu świadczeń rodzinnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ośrodku zatrudnionych było 20 

osób na 20 etatach. 

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia 

przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydawane są w formie 

pisemnej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobą i rodzinom spełniającym 

kryterium dochodowe, które od 1 listopada 2018 roku uległo zmianie (zwiększeniu).  

W 2018 roku udzielono następujących form pomocy: 

 zasiłki stałe (47 osobom na łączną kwotę 220.211,00 zł) 

 zasiłki okresowe (194 osobom na łączną kwotę 599.171,00zł) 

 zasiłki celowe i w naturze (296 osobom na łączną kwotę 884.459,00 zł) 

 posiłki (136 osobom na łączną kwotę 51.447,00 zł) 

 usługi opiekuńcze (19 osobom na łączną kwotę 324.115,00,zł) 

 udzielenie schronienia (10 osobom na łączną kwotę 23.691,00 zł) 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (10 osobom na 

łączną kwotę 79.552,00 zł) 

 skierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy (17 osobom na 

łączną kwotę 442.727,00 zł) 

 utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej (16 osobom na łączną kwotę 94.228,78 zł) 

 sprawienie pogrzebu dla jednej osoby na kwotę 2.890,00 zł. 

Głównymi przyczynami udzielenia pomocy były: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności oraz bezradność  

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych.  
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W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, którego 

celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach 

lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, 

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, 

w 2018 roku liczba osób objętych pomocą wyniosła 550, w tym 136 dzieci na łączną kwotę 

339.083,00 zł.  

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje także projekt 

pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”, współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne 

i zdrowotne – projekty konkursowe. Uczestnikami projektu są osoby starsze niesamodzielne 

powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym, a także opiekunowie osób niesamodzielnych. W roku 2018 roku 

koszt dofinansowania wyniósł 87.289,15 zł.  

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje również wypłaty świadczeń 

wychowawczych, tzw. „500+” oraz świadczeń Dobry Start tzw. „300+”. Celem świadczenia 

wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym  

z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce, ojcu, 

opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu w wysokości 500 zł na dziecko do dnia 

ukończenia 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na 2 dziecko bez względu na 

sytuację materialną rodziny. Świadczenie na 1 dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 

niepełnosprawne to kwota ta wynosi 1 200 zł. W 2018 roku, ogółem z pomocy skorzystało 975 

rodzin, w tym na 1 dziecko 515 rodzin, a na 2 i kolejne dziecko 460 rodzin. Łącznie pomocą 

objęto 1.468 dzieci, a łączny koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 811.371,00 zł.  

Świadczenie Dobry Start tzw. „300+” jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego 

celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde 

dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. 

Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku                       

z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. W 2018 roku, ogółem pomocą objęto 1.713 

uczniów, a łączny koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 513.300,00 zł.  

W ubiegłym roku Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizował także 

wypłaty świadczeń rodzinnych. Jednym z głównych kryteriów przyznania zasiłku rodzinnego jest 

kryterium dochodowe. Przysługuje on, jeśli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza 674 zł. lub jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764 zł. 

W 2018 roku, ogółem z pomocy skorzystało 711 rodzin, a łączny koszt wypłaconych świadczeń 

rodzinnych wyniósł 1.800.367,00 zł. Drugą grupą świadczeń rodzinnych są świadczenia 

opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne). 
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W 2018 roku, ogółem z tej formy pomocy skorzystało 436 rodzin, a łączny koszt wypłaconych 

świadczeń opiekuńczych wyniósł 1.589.227,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od 

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli 

egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. oraz jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. W 2018 roku ogółem  

52 rodziny (90 osób) pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a łączny koszt 

wypłaconych świadczeń wyniósł 493.830,00 zł., natomiast kwota zwrócona przez dłużników 

wyniosła 192.189,26 zł.  

VI.6. Gospodarka mieszkaniowa 

Mieszkaniowy zasób Gminy i Miasta Witkowo obejmuje lokale będące jej własnością  

i pozostające w administrowaniu: 

 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie 

 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

Ogólna liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Witkowo wynosi 151, 

z czego 80 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 71 lokali mieszkalnych 

znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna powierzchnia gminnych 

zasobów mieszkaniowych wynosi 6.473,11 m², w tym w mieście Witkowo 3.374,29 m², a na 

terenach wiejskich 3.098,82 m². Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Witkowo dysponowała  

13 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 423,80 m², a także 12 lokalami użytkowymi  

o łącznej powierzchni użytkowej 722,95 m2.  

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo (z podziałem na lokale socjalne 

i pozostałe lokale mieszkalne) przedstawia Tabela 6.  

Tabela 6. Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo 

LP. LOKALIZACJA 
LICZBA 

LOKALI 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

MIESZKAŃ [m2] 

ADMINISTRATOR 

1. Witkowo, ul. Dworcowa 1 1 35,05 ZGK Witkowo 

2. Witkowo, ul. Dworcowa 11 1 33,40 ZGK Witkowo 

3. Witkowo, ul. Dworcowa 17 3 132,30 ZGK Witkowo 

4. Witkowo, ul. Dworcowa 19 2 83,91 ZGK Witkowo 

5. 
Witkowo, ul. Kosynierów  

Miłosławskich 8 
6 137,23 

ZGK Witkowo 
(3 mieszkania  
o pow. 10,25 m², 
22,62 m² oraz 18,04 
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m²    stanowią 
lokale socjalne) 

6. 
Witkowo, ul. Kosynierów  

Miłosławskich 13 
1 49,70 ZGK Witkowo 

7. 
Witkowo, ul. Kosynierów  

Miłosławskich 15 
2 42,20 ZGK Witkowo 

8. Witkowo ul. Mickiewicza 5 1 46,40 
Urząd Gminy  

i Miasta 

9. Witkowo, ul. Park Kościuszki 17 1 40,25 ZGK Witkowo 

10. Witkowo, ul. Polna 4 3 163,28 ZGK Witkowo 

11. Witkowo, ul. Poznańska 16 3 153,85 ZGK Witkowo 

12. Witkowo, ul. Poznańska 47 5 327,19 
Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. 
Adama Borysa 

13. Witkowo, ul. Sportowa 1 4 148,70 ZGK Witkowo 

14. Witkowo, ul. Stary Rynek 3 9 504,40 ZGK Witkowo 

15. Witkowo, ul. Stary Rynek 6 9 309,65 

ZGK Witkowo 
(1 mieszkanie  
o pow. 16,40 m²   
stanowi lokal 
socjalny) 

16. Witkowo, ul. Tylna 2 8 257,67 ZGK Witkowo 

17. Witkowo, ul. Tylna 4 5 228,20 ZGK Witkowo 

18. Witkowo, ul. Warszawska 17 5 193,84 ZGK Witkowo 

19. Witkowo, Park Kościuszki 21 8 322,66 ZGK Witkowo 

20. Witkowo, ul. Nowa 3 164,41 ZGK Witkowo 

21. Chłądowo 11 2 157,70 ZGK Witkowo 

22. Ćwierdzin 40 2 53,50 ZGK Witkowo 

23. Gaj 1 93,00 ZGK Witkowo 

24. 
Gorzykowo w budynku 

poszkolnym 
3 163,00 

Urząd Gminy  
i Miasta 

25. Gorzykowo 31 1 43,56 ZGK Witkowo 

26. Małachowo Kępe 8 2 82,53 ZGK Witkowo 

27. Małachowo Złych Miejsc 34 (1) 2 98,18 ZGK Witkowo 

28. Małachowo Złych Miejsc 2 5 169,83 

ZGK Witkowo 

(1 lokal o pow. 
29,90 m2 stanowi 
lokal socjalny) 

29. Małachowo Złych Miejsc 9 2 98,30 ZGK Witkowo 

30. Małachowo Złych Miejsc 11 1 58,45 ZGK Witkowo 

31. Małachowo Złych Miejsc 10 2 134,47 ZGK Witkowo 

32. Mielżyn, ul. Strażacka 8 4 185,73 ZGK Witkowo 
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33. Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44 1 21,80 ZGK Witkowo 

34. Ruchocin 3 1 74,70 ZGK Witkowo 

35. Ruchocinek 13 5 192,30 

ZGK Witkowo 

(1 mieszkanie  
o pow. 23,30 m²   
stanowi lokal 
socjalny) 

36. Ruchocinek 13 A 5 192,80 ZGK Witkowo 

37. Ruchocinek 13 B 4 197,00 ZGK Witkowo 

38. Ruchocinek 13 C 16 557,00 

ZGK Witkowo 

(2 mieszkania  
o pow. 33,60 m²    
i 30,40 m² stanowią 
lokale socjalne) 

39. Ruchocinek 51 8 273,32 

ZGK Witkowo 

(4 mieszkania  
o pow. 35,13 m², 
49,36m², 16,80 m² i 
48,00 m2 stanowią 
lokale socjalne) 

40. Ruchocinek 80 1 90,00 

ZGK Witkowo 

(1 mieszkanie o 
pow. 90,00m² - 
lokal socjalny) 

41. Wiekowo 45 1 59,20 ZGK Witkowo 

42. Witkowo, ul. Jana Pawła II 16D 1 60,45 
Urząd Gminy  
i Miasta 

43. 
Witkowo ul. Powstańców 

Wielkopolskich 7 
1 42,00 

Urząd Gminy  
i Miasta 

RAZEM 151 6 473,11  

W 2018 roku przyznano 8 lokali komunalnych i 2 lokale socjalne, w tym 5 osób odmówiło 

przyjęcia lokalu komunalnego. Wyroków eksmisyjnych nie odnotowano. Wg stanu na dzień 

31.12.2018 roku, liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokali mieszkalnych  

z komunalnego zasobu mieszkaniowego wynosiła 29. 

VI.7. Oświata i wychowanie 

VI.7.1. Organizacja placówek oświatowych i baza lokalowa 

W 2018 roku Gmina Witkowo była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli publicznych,  

2 szkół podstawowych, w których funkcjonują jeszcze klasy gimnazjalne. Ponadto w Gminie 

Witkowo funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie i 5 przedszkoli 

niepublicznych dotowanych przez Gminę Witkowo: Niepubliczne Przedszkole w Gorzykowie – 

organ prowadzący Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”, Ochronka Przedszkole im. Dzieciątka 
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Jezus w Witkowie, którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pleszewie, Domowe Przedszkole w 

Witkowie prowadzone przez osobę fizyczną, Przedszkole „Bajkowy Świat” w Witkowie 

prowadzone przez osobę fizyczną oraz powstałe od września 2017 r. Przedszkole „Mali 

Odkrywcy” w Witkowie prowadzone przez osobę fizyczną. Organizację szkół podstawowych 

i oddziałów gimnazjum przedstawia Tabela 7. 

Tabela 7. Organizacja szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum w 2018 roku 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

ODDZIAŁÓW 

LICZBA 

UCZNIÓW* 

 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Witkowie 
25 551 68 61 39 191 99 93 0 0 

2 Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Witkowie 
18 406 60 53 0 0 78 0 113 102 

3. Szkoła Podstawowa                             

w Mielżynie 
10 153 23 33 0 29 36 14 18 0 

4. Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa                            

w Gorzykowie 

7 32 4 4 3 5 9 5 2 0 

  RAZEM 60 1.142 155 151 42 225 222 112 133 102 

4. Oddziały Gimnazjum 

Witkowo 
5 119 0 0 119    

5. Oddziały Gimnazjum 

Mielżyn 
1 13 0 0 13    

  RAZEM 6 132 0 0 132    

  OGÓŁEM 66 1.274 155 151 174 225 222 112 133 102 

VI.7.2. Opieka świetlicowa 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Witkowo zapewniały opiekę świetlicową dla 

uczniów. Godziny otwarcia świetlicy były dostosowane do potrzeb rodziców oraz 

zorganizowanych dowozów do szkół. Łącznie opieką świetlicową objętych było 635 uczniów. 

Ponadto we wszystkich szkołach funkcjonowały stołówki szkolne. Dane dotyczące liczby dzieci 

korzystających z posiłków przedstawia Tabela 8.  
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Tabela 8. Liczba dzieci korzystających z posiłków w 2018 roku 

PLACÓWKA 
LICZBA UCZNIÓW 
KORZYSTAJĄCYCH                              

Z POSIŁKÓW 

LICZBA UCZNIÓW 
KORZYSTAJĄCY 

Z POSIŁKÓW 
REFUNDOWANYCH 

OGÓŁEM 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie 164 35 199 

Szkoła Podstawowa nr 1 Witkowie / 
Gimnazjum w Witkowie 

158 18 176 

ZSP Mielżyn 136 58 194 

OGÓŁEM 458 111 569 

VI.7.3. Zajęcia dodatkowe w szkołach  

Mając na uwadze potrzeby specjalistyczne oraz prawidłowy rozwój uczniów we wszystkich 

szkołach prowadzone były zajęcia specjalistyczne i dodatkowe w całości finansowane z budżetu 

gminy. Tabela 9 przedstawia liczbę uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych w roku 

2018. 

Tabela 9. Liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych w roku 2018. 

RODZAJ ZAJĘĆ 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA 

NR 2  

W WITKOWIE 

ZSP 

MIELŻYN 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA   

NR 1 / 

GIMNAZJUM  

W WITKOWIE 

PRZEDSZKOLE 

MIEJSKIE  

W WITKOWIE 

Rewalidacyjne 11 7 6 2,45 

Dydaktyczno-wyrównawcze 172 35 35 0 

Korekcyjno-kompensacyjne 46 37 39 3,45 

Logopedyczne 75 27 29 27,5 

Socjoterapeutyczne/terapeutyczne 33 22 15 0 

OGÓŁEM 337 128 124 33,4 

% uczniów 61,10 69,19 23,48 11,00 

 

Tabela 10 przedstawia uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku 2018. 

Tabela 10. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku 2018. 

RODZAJ ZAJĘĆ 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

2 W WITKOWIE 

ZSP MIELŻYN 

SZKOŁA 

PODSTAWOWA NR 

1/ GIMNAZJUM 

W WITKOWIE 

RAZEM 

Informatyczne 0 0 18 18 

Przedmiotowe 17 32 90 139 
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Techniczne 0 0 0 0 

Artystyczne 29 18 39 86 

Sportowe 105 50 57 212 

Turystyczno-

krajoznawcze 
53 

0 0 53 

Inne 28 0 3 31 

OGÓŁEM 232 100 207 539 

VI.7.4. Baza działalności oświatowej 

Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Witkowo funkcjonowały w 8 budynkach. Stan 

techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

uznać należy za dobry, co jest efektem kilkuletnich, systematycznych nakładów finansowych, 

czynionych z myślą o poprawie bezpieczeństwa uczniów oraz poprawie stanu technicznego 

obiektów, co ma wpływ na polepszenie warunków nauczania. W 2018 roku przeprowadzono 

kolejne działania dla poprawy, celem poporawy bazy lokalowej szkół, w tym wyposażenia 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W latach 2017-2018 uzyskano dofinansowanie 

w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla wszystkich szkół prowadzonych przez 

Gminę Witkowo w łącznej kwocie 42.000,00 zł. Na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Mielżynie zamontowano zestaw zabawowy na kwotę 13.376,25. W ramach pozyskanych 

środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 2.493,00 zł 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Witkowie dofinansowano wyposażenie w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 

VI.7.5. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W roku 2018 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 

przez Gminę Witkowo pracowało 152 nauczycieli oraz 72 pracowników administracji i obsługi. 

Zgodnie z wymogami prawa i potrzebami kadrowymi placówek realizowano doskonalenie 

zawodowe nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w roku 2018 

przedstawia Tabela 11. 

Tabela 11. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE 2018 (W ZŁ) 

1. Przedszkole Miejskie W Witkowie 13.065,31 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 W Witkowie 25.712,54 

3. ZSP Mielżyn 12.501,12 

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 W Witkowie 22.424,00 

RAZEM 73.702,97 
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VI.7.6. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

W roku szkolnym 2017/2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy 

Witkowo było zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działalność prowadzonych 

przez gminę placówek oświatowych. Łącznie wydatki te wyniosły 17.042.811,25 zł. Z budżetu 

państwa na rok 2018 Gmina Witkowo otrzymała również dotację przedszkolną w wysokości 

561.247,91 zł, która stanowi częściową rekompensatę związaną z wydatkami bieżącymi oraz 

służy realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych. Gmina zabezpieczyła także własne 

środki finansowe w formie dotacji na działające na terenie gminy niepubliczne placówki. 

Dotacja wynosiła 75% planowanych wydatków na przedszkola prowadzone przez Gminę 

Witkowo. Tabela 12 przedstawia kwoty przekazanej dotacji dla poszczególnych placówek 

niepublicznych w roku 2018. 

Tabela 12. Kwota przekazanej dotacji dla poszczególnych placówek niepublicznych w r. 2018 

L.P. NAZWA PLACÓWKI PRZEKAZANA DOTACJA 

1. Przedszkole - Ochronka im. Dzieciątka Jezus w Witkowie 279.724,60 zł 

2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie 357.854,28 zł 

3. Niepubliczne Przedszkole w Gorzykowie 102.756,00 zł 

4. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” 730.948,24 zł 

5. Domowe Przedszkole w Witkowie 97.168,28 zł 

6. Językowe Przedszkole „Mali Odkrywcy” 115.820,64 zł 

OGÓŁEM 1.684.272,04 zł 

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty Gmina Witkowo dokonała zwrotu dotacji gminom, 

które ponosiły koszty za dzieci będące mieszkańcami gminy, a uczęszczały do przedszkoli 

publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin (Września i Gniezno). W roku 2018 do w/w 

placówek łącznie uczęszczało 3 dzieci. W okresie I 2018 r. do XII 2018 r. w/w Urzędom zostały 

łącznie przekazane środki w wysokości 12.534,48 zł 11 dzieci natomiast, z terenu innych gmin 

uczęszczało do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo. Z tego tytułu do budżetu 

Gminy Witkowo wpłynęły środki w wysokości 56.136,84 zł. 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów 

do poszczególnych szkół na terenie Gminy Witkowo, jak również zapewniono dojazd uczniów 

niepełnosprawnych do szkół znajdujących się na terenie miasta Gniezno. Rodzicom uczniów 

niepełnosprawnych, którzy dowozili dzieci do szkół we własnym zakresie refundowano wydatki 

związane z dowozem na podstawie zawartych umów. W 2018 roku podpisano 13 takich umów. 

Łączne nakłady poniesione na dowozy uczniów do szkół w 2018 roku wyniosły 429.073,59 zł. 
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Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów  

w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują teren 

Gminy Witkowo. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było  

w październiku 2018 r. do kwoty 528,00 zł netto na członka rodziny. Stypendia szkolne 

przyznawane były w zależności od dochodów rodziny ucznia w dwóch grupach dochodowych. 

Na okres styczeń - czerwiec 2018 przy I grupie dochodowej 148,80 zł miesięcznie, przy II grupie 

dochodowej 124,00 zł miesięcznie i na okres wrzesień - grudzień 2018 roku: przy I grupie 

dochodowej – 222,60 zł miesięcznie, przy II grupie dochodowej 178,00 zł. Na powyższe zadanie 

w roku 2018 wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne  

w wysokości 20% wypłaconej kwoty. Ogółem wypłacono kwotę 283.424,40 zł.  

Ponadto w budżecie Gminy zabezpieczono również środki finansowe na stypendia naukowe 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo dla uczniów z gimnazjów za bardzo dobre wyniki w nauce  

i zachowaniu oraz za szczególne osiągnięcia. W Gimnazjum w Witkowie w/w stypendia 

otrzymało 24 uczniów, a w Gimnazjum w Mielżynie 4 uczniów. Ogółem przyznano stypendia na 

łączną kwotę 21.000,00 zł. 

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy                                       

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, począwszy od roku 2014/2015, uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub 

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Na realizację w/w zadania w roku szkolnym 

2018/2019 Gmina Witkowo otrzymała dotację z budżetu Państwa w wysokości 138.560,77 zł. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Witkowo rozpatrywano zgodnie z dyspozycją 

art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy 

lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Łącznie na ten cel 

wydatkowano kwotę 136.936,01 zł.  

VI.8. Kultura, sport i rekreacja 

Mieszkańcy gminy, w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mogą 

korzystać z oferty Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, Ośrodka Kultury Sportu  

i Rekreacji, świetlic wiejskich oraz usług organizacji pozarządowych.  

VI.8.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo w Witkowie z filią w Kołaczkowie realizuje zadania 

określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na zbiory biblioteki 

składają się książki, czasopisma i dokumenty elektroniczne w postaci programów 

komputerowych i encyklopedii multimedialnych oraz audiobooki. Księgozbiór biblioteki jest 

znaczny i liczy 55.611 woluminów, w tym 12.559 to książki dla dzieci i młodzieży, 24.531 
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to literatura piękna dla dorosłych, oraz 18.521 – literatura niebeletrystyczna. Biblioteka od wielu 

lat prenumeruje czasopisma, które cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Czytelnicy mają 

możliwość korzystania z 25 tytułów. W 2018 roku zbiory biblioteki powiększyły się o 1.354 

jednostki inwentarzowe (100 - w Kołaczkowie i 1254 – w Witkowie), w tym z zakupu 1.094 

woluminów za kwotę 25.721,44 zł. (w Kołaczkowie – 91 woluminów i w Witkowie – 1.000 egz. 

książek tradycyjnych i 3 książki mówione) i 260 z darów. Zakup sfinansowany został z dotacji 

organizatora (w ilości 633 woluminów za kwotę 14.925,44 zł) oraz Biblioteki Narodowej (461 

egz. za kwotę 10.796,00 zł.). W roku 2018 przeprowadzono także inwenturę zbiorów  

w bibliotece głównej, w wyniku której ubytkowano 77 książek. Były to książki zniszczone 

(tzw. książki zaczytane). 

W 2018 roku zarejestrowano 1.789 czytelników (w Witkowie 1.592 i 197 w Kołaczkowie) 

odnotowując spadek o 3 osoby, a w wypożyczalni odnotowano 20.709 odwiedzin, przy tym na 

zewnątrz wypożyczono 50.108 książek (w Witkowie 44.675 i w Kołaczkowie 5.433) oraz  

33 zbiory specjalne (książki mówione). W czytelni odnotowano 19.223 odwiedziny, przy tym 

wypożyczono 10.689 woluminów, zbiorów specjalnych – 1.226 i czasopism 9.227. Odnotowano 

także 204 wypożyczenia międzybiblioteczne (110 do bibliotek i 94 z innych bibliotek). 

Ważną rolę w pracy z czytelnikiem spełnia działalność informacyjna prowadzona przez 

pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie. Wśród udzielanych informacji 

wyróżnić należy: 

 informacje biblioteczne (o sposobach korzystania z biblioteki, o zasobach zbiorów 

własnych, o zasobach innych bibliotek) 

 informacje rzeczowe (udzielanie odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące faktów, 

dat, wydarzeń historycznych, odkryć naukowych, określonych szczegółów 

bibliograficznych, itp.) 

 informacje bibliograficzne (uzupełnianie elementów opisu bibliograficznego książki lub 

czasopisma, wskazanie podstawowych źródeł bibliograficznych na poszukiwany temat, 

sporządzanie zestawień bibliograficznych);  

W pracy z czytelnikiem odnotowano 54.461 informacji bibliotecznych i bibliograficznych, 

a w prowadzonym rejestrze odnotowano 2.546 informacji rzeczowych. 

W roku 2018, w ramach działalności kulturalno-oświatowej, przygotowano i przeprowadzono 

46 lekcji bibliotecznych. Przeciętnie odbywa się 3-4 tego typu zajęć edukacyjnych w miesiącu. 

Dla grup przedszkolnych organizowane są m.in. „spotkania z bajką”, książką popularnonaukową. 

Tematy wcześniej uzgodnione z opiekunem są zróżnicowane, ale zawsze oparte na pracy  

z książką. Podczas zajęć dzieci poznają historię, zwyczaje czy zasady dobrego zachowania, np.: 

„Babcia czarodziejka” – przedstawiona została historia Dnia Babci i Dziadka, ale również jak 

należy się zachować w tak ważnym dniu. Orgaznizowany był także całoroczny cykl spotkań 

zatytułowanych „sobotnie poranki w bibliotece”, których adresatami są dzieci przedszkolne  

i wczesnoszkolne. Uczestnicy tych zajęć mają nie tylko zapewnioną opiekę, ale poprzez zabawę 

mogą poznać świat, zwyczaje, słuchają i czytają książki, poznają nowe techniki plastyczne, 



RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

60 | S t r o n a  

wykonują różne prace techniczne, dzięki którym rozwijają również zdolności manualne. W roku 

2018 odbyły się 42 takie spotkania. 

Kolejną formą upowszechniania czytelnictwa były konkursy. W roku 2018 zorganizowano 

dziesięć konkursów, wśród nich wymienić należy w szczególności konkursy plastyczne dla 

pięcio-i sześciolatków pod hasłem „Kochamy bajki” i „Wesołe pisanki”.  

W roku 2018 zorganizowano 5 spotkań autorskich. Jest to szczególny sposób promocji literatury 

polskiej i wyjątkowa okazja do przybliżenia czytelnikom sylwetek współczesnych pisarzy 

polskich. Trzy spotkania sfinansowano z budżetu biblioteki, a dwa z Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. Zorganizowano także spektakle 

teatralne, promujące bajki, baśnie i legendy oraz życie bez używek i przemocy.  

W listopadzie 2018 roku obchodzony był w bibliotece Ogólnopolski Dzień Seniora, na który 

zaproszono najstarszych i najaktywniejszych czytelników. Spotkanie uświetnił występ Pani 

Czesławy Rybarczyk. Był to wieczór poetycki połączony z wystawą prac artystycznych Pani 

Czesławy. Instytucja podejmuje się także wiele inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, 

a także współpracuje ze szkołami, przedszkolami, organizacjami społecznymi, jednostki 

samorządowymi oraz Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji.  

Biblioteka w roku 2018 pozyskała środki z: 

 Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 796 zł, 

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

realizację dwóch zadań – „Książka w życiu pomaga” oraz „Korzystajmy w mądry sposób 

ze zdobyczy technicznych sieci (Internetu)” 

VI.8.2. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie 

Działania sportowo–rekreacyjne w gminie są realizowane samodzielnie przez gminę oraz 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, zarządzający podległymi obiektami. Działalność 

sportowo–rekreacyjna jest prowadzona w oparciu o bazę infrastrukturalną, na którą składają 

się: 

 Hala Widowiskowo–Sportowa w Witkowie, przy ul. Czerniejewskiej, w skład której 

wchodzą: hol główny, sala sportowa, pełnowymiarowa płyta boiska, strzelnica do broni 

pneumatycznej, sale do ćwiczeń korekcyjnych, fizykoterapii, zespół szatni oraz 

pomieszczenie gastronomiczne 

 Sala sportowa w Witkowie, przy ul. Poznańskiej 

 Sala sportowa w Mielżynie 

 Kompleks sportowy w Mielżynie 

 Kompleks sportowy w Ruchocinku 

 Boisko wielofunkcyjne przy ul. Czerniejewskiej 

 Kompleks boisk „Orlik” przy ul. Wrzesińskiej 

 Stadion Miejski w Witkowie 
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 Kompleks boisk sportowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. 

 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania 

kultury, ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych w kierunku optymalnego 

zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej  

w ośrodku prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia w 2018 roku 

obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, robotyki i muzyki, oraz działań  

o charakterze rękodzielnictwa. W 2018 roku mieszkańcy gminy mieli możliwość wyboru dla 

siebie poszczególnych propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń i akcji kulturalnych, 

które dostosowywane były do uwag i wniosków odbiorców oferty.   

Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które gromadzą 

uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień i zainteresowań, pasji, wymiany doświadczeń, 

zachęcania do wspólnego działania, podejmowania problemów kultury czy stosunków 

międzyludzkich. Tematem wiążącym zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych jest przeważnie 

muzyka, plastyka, taniec, śpiew, twórczość artystyczna i ludowa, tradycje i obrzędy. Aktywne 

uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, spotkaniach, uroczystościach, konkursach  

i imprezach kulturalnych przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, doświadczeń, 

wpływa na rozwój osobowości uczestników poprzez ich zaangażowanie. Wśród dzieci 

szczególnie kształtuje się aktywność i otwartość na innych, kreatywność. Stałe zajęcia dla dzieci 

w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie to jednocześnie forma spędzania wolnego 

czasu w sposób przyjemny a równocześnie pożyteczny. W 2018 roku prowadzono następujące 

zajęcia kulturalne i artystyczne:  

 Koło małego plastyka (2 grupy, średnio 25 uczestników) 

 Zajęcia plastyczne dla młodzieży (1 grupa, średnio 10 uczestników) 

 Warsztaty malarstwa, rysunki i rzeźby dla dorosłych (1 grupa, średnio 8 uczestników) 

 Warsztaty break dance (2 grupy, średnio 20 uczestników) 

 Warsztaty hip hop (4 grupy wiekowe, średnio 45 uczestników) 

 Zajęcia tańca klasycznego (2 grupy wiekowe, średnio 35 uczestników) 

 Warsztaty muzyczne (3 grupy, średnio 15 uczestników) 

 Muzyczna Akademia Malucha (1 grupa, średnio 10 uczestników) 

 Koło taneczne OKSiR (1 grupa, średnio 25 uczestników) 

 Zajęcia flażoletowe (1 grupa, średnio 14 uczestników) 

 Warsztaty robotyki (1 grupa, średnio 10 uczestników) 

 Zajęcia indywidualne z instrumentem (średnio 5 uczestników) 

 Studio Piosenki OKSiR (2 grupy, średnio 14 uczestników) 

 Joga dla dorosłych (2 grupy, średnio 30 uczestników) 

 Zdrowy Kręgosłup (3 grupy, średnio 36 uczestników) 

 Szkółka tenisa ziemnego (średnio 8 uczestników) 
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 Próby Kapeli Odjazdowej z Witkowa (1 x tygodniowo, średnio 4 uczestników) 

 Próby Kapeli „Bez Grosza” (1 x tygodniowo, średnio 4 uczestników) 

 Próby Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” (1 x tygodniowo, średnio 26 uczestników). 

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie oprócz działalności kulturalnej prowadzi także 

działalność sportową. W 2018 roku na płycie głównej hali widowiskowo-sportowej cyklicznie 

odbywały się turnieje piłki halowej tj. turnieje mikołajkowe i wielkanocne oraz różnego typu 

inicjatywy sportowe takie jak turniej w tenisie stołowym, zawody strzeleckie w strzelnicy 

znajdującej się w hali widowiskowo-sportowej. Cyklicznie odbywały się także rozgrywki 

Witkowskiej Ligi Halowej. Na co dzień w hali widowisko-sportowej odbywały się zajęcia 

Uczniowskiego Klubu Sportowego, zajęcia tenisa i działają sekcje piłkarskie. W obiekcie przy hali 

widowiskowo-sportowej działała siłownia. Sale fitness jak i płyta główna były wynajmowane 

osobom fizycznym oraz firmom. W sali fitness odbywały się zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”.  

W Sezonie od marca do października działał Orlik, z którego korzystały sekcje piłkarskie, a także 

osoby fizyczne i firmy. Z stadionu cały rok korzystał klub GKS Vitcowia Witkowo. Z kortów 

tenisowych korzystano od marca do października. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  

w Witkowie w swojej ofercie posiada sekcje modelarskie „Modelarnia Sokół” i modelarnia „Pod 

Witkowskim Niebem”. W ramach sportu i rekreacji organizowane były również cykliczne 

wyjazdy na basen dla seniorów oraz innych chętnych osób.  

W 2018 roku Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zorganizował szereg imprez, do 

których zaliczyć możemy: 47 seansów filmowych, 6 wystaw, 1 festiwal i przegląd artystyczny,   

27 koncertów, 3 spotkania/prelekcje, 5 imprez rekreacyjnych, 18 pokazów teatralnych oraz  

7 form warsztatowych. Łącznie w wydarzeniach tych uczestniczyły 14.253 osoby.  

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie należy do dużych kompleksów wypoczynkowych  

w Polsce. Na powierzchni 41 ha oferuje ok. 6.000 miejsc noclegowych. Położony jest w lesie 

pomiędzy jeziorami Niedzięgiel i Białym. Stanowi on część Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Jezioro Niedzięgiel (powierzchnia 640 ha i głębokość 22 m) charakteryzuje się czystą, szeroką  

i piaszczystą plażą oraz łagodnymi brzegami zachęcającymi do kąpieli i opalania się. Dla turystów 

lubiących spacery jest wygodne, oświetlone molo. Za to z jeziora Białego (pow. 46 ha, głębokość 

10,2 m) mogą korzystać wędkarze. Na terenie Ośrodka znajduje się Dom Wczasowy oraz pole 

namiotowo-campingowe zarządzane przez OKSiR w Witkowie. Dom Wczasowy oferuje noclegi 

w pokojach 2-os, 4-os i 5-osobowych, mieszczące się na parterze i piętrze budynku. W każdym 

pokoju jest łazienka, telewizor, lodówka, a w pokojach 4- i 5-osobowych dodatkowo aneks 

kuchenny. W okresie od 1 maja do 1 września 2018 roku z bazy noclegowej domu wczasowego 

skorzystało 625 gości. Z kolei z pola namiotowo-campingowego w sezonie letnim 2018 roku 

skorzystało 3.840 osób. 
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VII. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY W 2018 ROKU  

Dokumentem strategicznym, określającym kierunki rozwoju Gminy Witkowo, jest Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo do 2020 roku, przyjęta Uchwałą  

Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2015 roku. Stanowi ona kompletny 

plan określający główne, długofalowe cele oraz wskazujący działania, które powinny być 

podjęte, aby te cele zostały osiągnięte. Strategia zawiera wizję gminy, opartą na założeniu 

stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, turystom oraz inwestorom, rozwiniętej 

infrastrukturze technicznej i społecznej przy poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju we 

wszystkich aspektach życia.  

W nawiązaniu do powyższej wizji rozwoju gminy wskazano na 4 cele strategiczne w obszarach: 

 atrakcyjności mieszkaniowej: modernizacja placówek oświatowych, rozwijanie 

działalności sportowej i kulturalnej, rozbudowanie i modernizacja infrastruktury 

drogowej i technicznej oraz integracja i aktywizacja społeczeństwa 

 atrakcyjności inwestycyjnej: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, uzbrojenie działek 

inwestycyjnych, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju rolnictwa 

 atrakcyjności turystycznej: promocja Gminy oraz wsparcie całorocznej oferty turystycznej 

 współpracy: współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi i społecznymi 

W 2018 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizacja strategii gminy odbywała się poprzez 

wdrażanie lokalnych polityk, planów, programów, projektów i innych działań wpisujących się 

w powyższe cele strategiczne, co zostało szczegółowo opisane w punktach: V, VI, VIII  

oraz X przedmiotowego raportu o stanie gminy.  
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VIII. REALIZACJA LOKALNYCH POLITYK, PROGRAMÓW I PLANÓW GMINY W 2018 ROKU  

VIII.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Witkowo na lata 

2014-2021 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Witkowo na lata 2014-2021 

została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXXIV/326/2014 26 czerwca 2014 roku. 

Dokument ten stanowi spójny, całościowy i perspektywiczny program polityki społecznej gminy. 

Strategia ta zorientowana jest przede wszystkim na rozszerzenie i pogłębienie form pracy 

socjalnej, współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 

pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki 

społecznej. Działania planowane w dokumencie skierowane są przede wszystkim do środowisk 

pozostających na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym 

zjawiskiem. Celem strategicznym, zdefiniowanym w Dokumencie jest „Poprawa warunków życia 

i aktywizacja mieszkańców Gminy Witkowo zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich 

integracja z pozostałymi mieszkańcami Gminy”. Wyznaczono tu 5 obszarów priorytetowych 

działań, do których zaliczono: 

 osoby bezrobotne 

 osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

 osoby niepełnosprawne 

 rodziny 

 osoby starsze. 

Dla każdego, z wyżej wymienionych obszarów, wyznaczono cele strategiczne: 

1. Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Gminy Witkowo. 

2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin na terenie Gminy Witkowo dotkniętych 

ubóstwem. 

3. Poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. 

4. Wzmocnienie rodzin z terenu Gminy Witkowo w ich prawidłowym funkcjonowaniu. 

5. Zapewnienie wsparcia osobom starszym oraz ich aktywizacja. 

Strategia realizowana była poprzez wdrażanie poszczególnych programów z zakresu polityki 

społecznej, opisanych w dalszej części raportu.  

VIII.2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023  

Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji procesu 

rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji”, w której dokonuje się pogłębionej 

diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania, służące osiągnięciu wizji 

stanu obszaru po rewitalizacji. Służy on również koordynacji działań rewitalizacyjnych  

z szeregiem innych dokumentów uchwalonych przez gminę.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 kompleksowo  

i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących na 

obszarze rewitalizacji (OR) wyznaczonym na terenie gminy.  



RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

65 | S t r o n a  

Wyznaczony obszar rewitalizacji (OR), o łącznej powierzchni 34,33 km2, stanowi 18,67% 

powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 2 260 osób, co stanowi 16,71% ogółu 

mieszkańców gminy.  

Szczegółowe dane dotyczące jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji (OR) przedstawia Tabela 13.  

Tabela 13. Szczegółowe dane dotyczące jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład 
wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR). 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P. SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA 
% MIESZKAŃCÓW 

GMINY 
KM2 

% POWIERZCHNI 
GMINY 

1 JA4–ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
425 3,14 30,16 16,40 

2 JA13–ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA  
1079 7,98 3,27 1,78 

3 JA14–ZOM 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

MIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
756 5,59 0,9 0,49 

    
2260 16,71 34,33 18,67 

JA4–ZOW – jednostka obejmuje swoim zasięgiem sołectwa: Skorzęcin, Sokołowo. Na terenie 

jednostki dominuje zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. Na tym terenie 

zlokalizowane są indywidualne gospodarstwa rolne. W miejscowości Skorzęcin znajduje się 

nowoczesny Ośrodek Wypoczynkowy, położony nad Jeziorem Niedzięgiel i Białym.  

W Skorzęcinie funkcjonuje także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W Sokołowie znajduje 

się świetlica wiejska oraz nowoczesny plac zabaw.   

JA13–ZOM – jednostka obejmuje swoim zasięgiem część miasta Witkowa w obrębie ulic: 

Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna 1–49, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Poznańska, Skośna, 

Słoneczna, Spokojna, Stary Rynek, Strzałkowska, Tylna, Warszawska, Wiejska, Wodociągowa, 

Wrzesińska, Zielona. Ulice Stary Rynek oraz Poznańska stanowią centrum miasta Witkowa. 

Na tym obszarze zlokalizowane są zabytkowe kamienice, stanowiące zwartą zabudowę 

wielorodzinną. W obrębie ul. Stary Rynek znajduje się Kościół Parafialny pod wezwaniem 

św. Mikołaja oraz Bank Spółdzielczy. Na ul. Poznańskiej znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Adama Borysa, sala sportowa oraz plac zabaw. Wskazany obszar stanowi także centrum 

handlowo–usługowe. Pozostałe ulice charakteryzują się zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną oraz handlowo–usługową. Ul. Jana Pawła II w Witkowie stanowi strefę 

handlowo–usługową. Znajdują się tam obiekty handlowe (Polo Market, Biedronka, Tesco). Na tej 

ulicy znajduje się także Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka oraz Niepubliczne Przedszkole 

„Bajkowy Świat”. Na ul. Jasnej zlokalizowane jest także Przedszkole Miejskie „Bajka”, natomiast 

na ul. Wiejskiej i Polnej w Witkowie znajdują się budynki Przychodni Zdrowia. Na ul. Cmentarnej 

zlokalizowany jest Cmentarz Parafialny. W obrębie ul. Warszawskiej znajduje się Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych oraz zabytkowe budynki, przynależne do byłej Szkoły Rolniczej w Witkowie, 

stanowiące obecnie własność osoby prywatnej. 
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JA14–ZOM – jednostka obejmuje swoim zasięgiem część miasta Witkowa w obrębie ulic: Armii 

Poznań, Bolesława Chrobrego, Czerniejewska 1–6, 8–10 parzyste, Dworcowa, Gnieźnieńska, 

Młyńska, Piastowska, Słowiańska, Żwirki i Wigury 2b–3A. Na tym terenie przeważa zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. Na ul. Gnieźnieńskiej zlokalizowane są również budynki 

wielorodzinne. W obrębie tej ulicy znajduje się siedziba Urzędu Gminy  

i Miasta w Witkowie. Na ul. Armii Poznań znajduje się budynek Poczty. W obrębie ul. Dworcowej 

znajdują się budynki handlowo-usługowe (m.in. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych oraz prywatne firmy usługowe). Na ulicach: Gnieźnieńskiej, Żwirki  

i Wigury oraz Czerniejewskiej oprócz zabudowy mieszkaniowej znajduje się zabudowa 

handlowo–usługowa. Na ul. Nowej siedzibę ma jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Witkowie. Pozostałe ulice charakteryzują się zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 

Na ul. Dworcowej funkcjonuje Niepubliczne Językowe Przedszkole „Mali Odkrywcy”, a na 

ul. Czerniejewskiej Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Dzieciątka Jezus. Na ulicy Dworcowej 

i Gnieźnieńskiej urządzone są place zabaw dla dzieci. 
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Rycina 1. Wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Witkowo 
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W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 

sformułowano także następujące cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 przyjęty został przez 

radnych uchwałą Nr XXXV/280/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-

2023 i wpisany został do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.  

W programie ujęto 10 projektów rewitalizacyjnych oraz 2 przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które 

wynikają z określonych celów rewitalizacji i odpowiadających im kierunków działań. Biorąc pod 

uwagę datę uchwalenia programu oraz przedział czasowy obowiązywania dokumentu, do 31 

grudnia 2018 r. nie rozpoczęto jeszcze realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

zapisanych w programie rewitalizacji.  

VIII.3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2025  

W dniu 30 listopada 2017 roku Rada Miejska w Witkowie uchwałą Nr XXXIII/253/2017 uchwaliła 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025. Program wyznacza ramy w zakresie ochrony środowiska naturalnego na terenie 

gminy Witkowo na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz określa zadania niezbędne 

do realizacji w tym zakresie na terenie gminy Witkowo. Dokument został opracowany w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska. Program swoim zakresem 

działań i celów jest spójny z programami ochrony środowiska wyższego rzędu oraz innymi 

dokumentami strategicznymi i programowymi związanymi z szeroko rozumianą ochroną 

środowiska naturalnego.  

Realizacja przyjętych w programie ochrony środowiska zadań przedstawia się następująco: 

 

 

CEL 1. Poprawa jakości życia 

mieszkańców OR w wieku 

senioralnym oraz wykluczonych 

społecznie  

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.1 Wsparcie osób w wieku senioralnym 

oraz ograniczenie bezrobocia i ubóstwa wśród mieszkańców. 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.2 Budowa i modernizacja infrastruktury 
chroniącej środowisko naturalne, w tym infrastruktury 
drogowej.  

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.1 Urządzenie miejsca spędzania 
wolnego czasu przez seniorów oraz modernizacja 
infrastruktury rekreacyjno–wypoczynkowej.  CEL 2.  Budowa oraz 

modernizacja infrastruktury 
społecznej i środowiskowej na 

OR  
 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.2 Ograniczenie przestępczości. 
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 Gospodarka wodno-ściekowa 

Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci wodociągowej 

magistralnej (przesyłowej) wynosiła 168,6 km, a liczba przyłączy do sieci wodociągowej od 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 2.147 szt. Zaopatrzenie w wodę 

odbywa się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody w Witkowie oraz Gorzykowie.  

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wody na terenie gminy Witkowo 

wykonywane były systematycznie przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie i były 

pozytywne. Zużycie wody na terenie gminy Witkowo w 2018 roku wyniosło 606.000 tys. m3, 

z czego 468.200 tys. m3 co stanowi 77,3%, dotyczyło gospodarstw domowych i indywidualnych 

gospodarstw rolnych.  

Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej 

(bez przykanalików) wynosiła 104,3 km, a liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej od budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosiła 1620 szt. Ścieki komunalne z terenu gminy 

Witkowo odprowadzane są do mechaniczno–biologicznej oczyszczalni w Małachowie 

Wierzbiczny o max. przepustowości 2400m3/dobę. Równoważna liczba mieszkańców dla tej 

oczyszczalni wynosi 11.760 RLM. W części mechanicznej następuje oddzielenie od ścieków 

surowych większych zanieczyszczeń, tzw. skratek. Następnie ścieki kierowane są do 

piaskownika, w którym następuje oddzielenie od ścieków piasku. Skratki po higienizacji wapnem 

chlorowanym są odwadniane, prasowane i wywożone na składowisko odpadów. Piasek także 

wywożony jest na składowisko odpadów. Po tych procesach następuje biologiczne oczyszczanie 

ścieków w reaktorach typu SBR (4 szt.), które działają w oparciu o proces osadu czynnego. 

Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe poddawane są procesom 

odwadniania i higienizacji wapnem chlorowanym, a następnie wywożone są na składowisko 

odpadów w Chłądowie i tam wykorzystywane w procesach rekultywacji tego składowiska. 

Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest rów melioracyjny (bez 

nazwy). Wylot zrzutu oczyszczonych ścieków zlokalizowany jest na kilometrażu 0+546 tego rowu 

melioracyjnego. Oczyszczone ścieki dalej kierowane są do rzeki Strugi Bawół. Ilość ścieków 

odprowadzonych do oczyszczalni ścieków w 2018 roku wyniosła 354.300 tys. m3, z czego 

273.900 tys. m3, co stanowi 77,3%, dotyczyło gospodarstw domowych i indywidualnych 

gospodarstw rolnych.  

Właściciele nieruchomości na terenach, na których nie planuje się budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz w przypadku, gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest 

niemożliwe z powodów technicznych, a także gdy podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji jest 

ekonomicznie nieuzasadnione, mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków i ubiegania się o dofinansowanie do ich budowy. 

27 marca 2013 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr XXIV/242/2013 w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Realizacja powyższego zadania 

polepszy stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Witkowo poprzez ochronę wód 

powierzchniowych i podziemnych. W budżecie Gminy Witkowo na powyższy cel na 2018 rok 
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zabezpieczono kwotę w wysokości 45.000,00 zł. W 2018 roku wpłynęło 10 wniosków  

o udzielenie dotacji. Dofinansowania przyznano dla 8 wnioskodawców i wykorzystano kwotę  

w wysokości 22.579,20 zł na realizację tego zadania. Jeden odrzucony wniosek dotyczył terenu, 

na którym jest zaprojektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej (Chłądowo) i wniosek ten nie 

został zakwalifikowany do dofinansowania. Drugi wniosek wpłynął po wyznaczonym terminie 

przyjmowania wniosków. Udzielone dotacje dotyczyły miejscowości: Ćwierdzin (2 wnioski), 

Królewiec, Wiekowo, Chłądowo, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin, Folwark. 

Corocznie na terenie Gminy Witkowo przeprowadzane są kontrole właścicieli nieruchomości, 

dotyczące gospodarki odpadami stałymi i gospodarki wodno-ściekowej. W 2018 roku 

przeprowadzono wyrywkowe kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 

czystości i porządku, w tym zasad gospodarowania odpadami ciekłymi, a także 

przeprowadzono kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia nieczystości 

ciekłych w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz 

pozbywania się zebranych nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Kontrola obejmowała sprawdzanie 

posiadania umów w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te 

usługi. Kontrole objęły nieruchomości położone w miejscowościach: Kamionka i Ćwierdzin. 

Przeprowadzono także na terenie Gminy Witkowo kontrole przedsiębiorców zajmujących się 

opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych.  

Prace w zakresie konserwacji i odbudowy rowów melioracyjnych oraz konserwacji urządzeń 

melioracyjnych realizowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Witkowie. Gmina Witkowo  

w 2018 roku przekazywała środki finansowe na jej działalność w kwocie 30.000,00 zł na 

konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w m. Witkowo (rów „R-38” i „D-42”) oraz 

Gorzykowo (rów „R-30” i „G-3”) o łącznej długości ok. 3060 mb. 

Na terenie gminy Witkowo funkcjonuje kąpielisko strzeżone na Jeziorze Niedzięgiel na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, które uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie  

Nr XXXVI/288/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.03.2018 r. zostało wpisane do wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Badania laboratoryjne w zakresie czystości wody, 

wykonywane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie wykazywały, 

że woda w kąpielisku spełniała wymagania higieniczno-zdrowotne oraz nadawała się do kąpieli  

i uprawiania sportów wodnych. 

Na terenie gminy Witkowo w 2018 roku dokonano także analizy nieruchomości w zakresie opłat 

za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na 

nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 

związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji poprzez wyłączenie więcej niż 

70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  

w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Obowiązek uiszczania opłat wynika  

z obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku przepisów nowej ustawy Prawo wodne. Do właścicieli 
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nieruchomości wysyłano pisma w powyższej sprawie w celu pozyskania danych do określenia 

wysokości tej opłaty. Wpływy z opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90 % 

przychód Wód Polskich, a w 10 % dochód budżetu gminy. 

 Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

W 2018 roku Gmina Witkowo dofinansowała w kwocie ok. 2.000,00 zł badania gleb rolniczych 

na zawartość makro- i mikroelementów oraz badania skażeń gleb metalami ciężkimi. Badania 

wykonywane były przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu w miejscowościach: Witkowo, 

Malenin, Witkówko, Folwark, Piaski, Chłądowo, Małachowo Złych Miejsc, Dębina, Strzyżewo 

Witkowskie. Wykonano badania 304 próbek gleb rolniczych. Badania nie wykazały 

zanieczyszczeń gleb. Badania pozwoliły rolnikom na dobranie odpowiedniego nawożenia na 

polach uprawnych. W 2018 roku w ramach działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

przeprowadzono na terenie Gminy Witkowo następujące szkolenia dla rolników w zakresie 

ochrony środowiska: 

 szkolenie dotyczące prowadzenia dokumentacji w realizacji programów 

rolnośrodowiskowych w zakresie ochrony gleb i wód 

 szkolenie z zasad wzajemnej zgodności, czyli wymogów, które powinni spełniać 

beneficjenci płatności bezpośrednich 

 szkolenie z zakresu efektywnego i racjonalnego nawożenia chemicznego roślin  

z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

Na bieżąco realizowane są zadania przez rolników polegające na budowie płyt obornikowych  

i zbiorników na gnojowicę. Ponadto rolnicy korzystają z programów rolnośrodowiskowych, 

których celem jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 

 przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz 

zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich 

 promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania oraz odpowiednie użytkowanie 

gleb i ochrona wód 

 ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin 

uprawnych 

Programy rolnośrodowiskowe w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na zachowanie 

bioróżnorodności. W okresie wiosennym i jesiennym ogłaszane były komunikaty, 

przypominające o zakazie wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach. 

 Ochrona powietrza atmosferycznego 

Na terenie gminy Witkowo od 2008 roku Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o. o. w Poznaniu 

realizuje zadania polegające na budowie i rozbudowie sieci gazowej oraz przyłączy gazowych do 

budynków. W 2018 roku wybudowano na terenie Gminy Witkowo 34 nowych przyłączy 

gazowych. Budowa sieci gazowych przyczynia się do zmniejszania emisji szkodliwych substancji 

ze spalania paliw stałych do powietrza oraz do obniżenia tzw. „niskiej emisji”. W uchwalanych na 

terenie Gminy Witkowo miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla 

budownictwa mieszkaniowego, określa się zasady zaopatrzenia i obsługi terenu w zakresie 
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infrastruktury technicznej, w tym zasady zaopatrzenia w gaz i budowy nowych sieci gazowych 

oraz wskazuje się na stosowanie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami 

emisyjnymi, takie jak paliwa gazowe, płynne lub inne, w tym odnawialne źródła energii.  

W dniu 15 października 2018 roku w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka przy ul. Jana 

Pawła II 3 w Witkowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste 

Powietrze”. Spotkanie na zlecenie Ministerstwa Środowiska zorganizowała firma BERM Spółka  

z o.o. Spółka Komandytowa. Program „Czyste Powietrze”, którego realizację przewidziano na 

lata 2018-2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podczas spotkania 

zaprezentowano założenia Programu, omówiono rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać 

dofinansowanie, a także przedstawiono sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz 

zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. 

W dniu 12 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr II/13/2018  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta 

Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne 

urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia 

wykorzystujące odnawialne źródła energii. Realizacja tej uchwały rozpoczęła się w lutym 2019 

roku, na którą w budżecie Gminy Witkowo na 2019 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 

100.000,00 zł.  

 Ochrona przed hałasem  

Z uwagi na istniejące lotnisko wojskowe w Powidzu część miejscowości na terenie gminy 

Witkowo narażonych jest na hałas lotniczy. W 2016 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

podjął uchwałę Nr XVI/442/16 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie utworzenia obszaru 

ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu. 

Ze względu na zbyt duży hałas startujących i lądujących samolotów zdecydowano o konieczności 

utworzenia wokół lotniska obszaru ograniczonego użytkowania. Konsekwencją wprowadzenia 

tego obszaru są ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości oraz norm budowlanych 

dotyczących izolacyjności akustycznej budynków opisane w treści uchwały, które różnią się 

w zależności od podstrefy, w której położona jest dana nieruchomość (obszar podzielony jest na 

strefę zewnętrzną oraz strefę wewnętrzną). W strefie wewnętrznej dopuszcza się lokalizowanie 

zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem zapewnienia właściwego komfortu akustycznego 

w pomieszczeniach wymagających ochrony akustycznej. Natomiast w strefie zewnętrznej nie 

zawarto żadnych ograniczeń w odniesieniu do realizacji nowych budynków mieszkalnych.  

W zasięgu strefy obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu 

znajdują się miejscowości Czajki, Odrowąż, Jaworowo, Mielżyn, Mąkownica, Gorzykowo, 

Ruchocin i Ruchocinek, które znajdują się w granicach Gminy Witkowo. W uchwalanych 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla budownictwa mieszkaniowego 

określa się zasady w zakresie ochrony przed hałasem. 
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 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje 7 stacji bazowych telefonii komórkowej  

w następujących lokalizacjach: na kominie kotłowni przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie, na 

dachu budynku banku przy ul. Stary Rynek w Witkowie, w miejscowości Kołaczkowo, na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w miejscowości Skorzęcin, w miejscowości Ćwierdzin 

oraz w miejscowości Skorzęcin. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

określa się zasady w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  

 Ochrona przyrody 

Na terenie Gminy Witkowo znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 

 Pomniki przyrody: 

 grupa 6 topoli białych w m. Jaworowo 

 grupa 41 dębów szypułkowych i bezszypułkowych w m. Skorzęcin 

 grupa 17 dębów szypułkowych w m. Skorzęcin 

 pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin 

 pojedynczy dąb szypułkowy w m. Skorzęcin 

 Powidzki Park Krajobrazowy o powierzchni 24.887,21 ha, który na terenie Gminy 

Witkowo zajmuje powierzchnię 4.931,39 ha 

 Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu 

 Użytek ekologiczny „Jezioro Czarne” o powierzchni 59,05 ha obejmujący Jezioro Czarne 

 Obszar sieci NATURA 2000 PLH300026 „Pojezierze Gnieźnieńskie”, który obejmuje 

jeziora, lasy, tereny łąk i torfowisk w północno-wschodniej części gminy. 

W 2018 roku nie utworzono nowych pomników przyrody oraz innych form ochrony przyrody, 

natomiast zakupiono 10 drzew gatunku jarzębina, które posadzono w Witkowie. 

Systematycznie przeprowadzano kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie wykonywania 

obowiązków nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na terenie Gminy Witkowo w ramach 

wydawanych decyzji zezwalających na ich usunięcie. Corocznie Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Witkowie wykonywał prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni na terenie gminy 

Witkowo. W 2018 roku dofinansowano w kwocie ok. 2.025.00 zł działalność Koła Pszczelarzy  

w Witkowie w postaci zakupu węzy pszczelej. Działanie to przyczyniło się do poprawy warunków 

utrzymywania pszczół, co jednocześnie wpłynęło korzystnie na przyrodę. W okresach 

wiosennym i jesiennym ogłaszane były komunikaty, przypominające o zakazie wypalania traw  

i pozostałości roślinnych na polach i łąkach. Informacje zamieszczane były na stronie 

internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie i w Witkowskich Wiadomościach 

Samorządowych oraz przekazywane Sołtysom do rozpowszechnienia wśród mieszkańców 

Sołectw. Wprowadzenie uchwałą Nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 

2005 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 84, poz. 2420 ze zm.) zakazu biwakowania 

w pasie ochronnym jezior na terenie Gminy Witkowo w okresie wakacyjnym, poza miejscami do 

tego wyznaczonymi, ma na celu utrzymanie porządku i czystości obrzeży, zapewnienie spokoju  
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i bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę środowiska przyrodniczego i walorów 

krajobrazowych na terenie gminy Witkowo w obrębie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

W 2015 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę Nr VIII/40/2015 w sprawie 

wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami 

spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego. Powyższy zakaz, z wyjątkami, obowiązuje  

w ciągu całej doby i przez cały rok. Zakaz nie dotyczy służb publicznych i ratowniczych. 

Wprowadzenie zakazu i ograniczeń przewidzianych uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu 

równowagi przyrodniczej i wywoływaniu w wodach zmian niekorzystnych dla środowiska 

roślinnego i zwierzęcego. We wrześniu 2018 roku na potrzeby akcji Sprzątanie Świata, Gmina 

Witkowo zakupiła worki na śmieci i rękawice, które przekazano szkołom biorącym udział w akcji. 

Ponadto dofinansowano dowóz uczniów do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w celu 

realizacji akcji Sprzątanie Świata.  

 Wykorzystanie energii odnawialnej  

Na terenie Gminy Witkowo w Witkówku funkcjonuje 1 elektrownia wiatrowa o mocy 0,5 MW, 

2 elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,5 MW w Chłądowie oraz 2 elektrownie wiatrowe  

o łącznej mocy 4,0 MW w Małachowie Złych Miejsc. Są również plany inwestycyjne prywatnych 

inwestorów na budowę kolejnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energia 

wiatru oraz fotowoltaika). 

 Ochrona przed skutkami poważnych awarii, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz 

klęski żywiołowe 

W 2018 roku, z uwagi na brak powyższych zagrożeń na terenie gminy Witkowo, nie realizowano 

zadań w tym zakresie. 

 Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna w ramach programu nauczania realizowana jest w każdej placówce 

oświatowej. W ramach działalności Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Powidzkiego 

Parku Krajobrazowego, od kilku lat regularnie organizowane są corocznie konferencje  

o tematyce ekologicznej, na które zapraszane są dzieci i młodzież oraz społeczność lokalna  

z terenu objętego Powidzkim Parkiem Krajobrazowym. We wrześniu 2018 roku we współpracy 

ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Witkowie współorganizowano konferencję p.n. „Współistnienie terenu przemysłowego  

i chronionego”, której motywem przewodnim był temat: „Gatunki inwazyjne w parkach 

krajobrazowych – szanse i zagrożenia”. Drugiego dnia spotkania zorganizowano sesję terenową 

na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 

gmin objętych Powidzkim Parkiem Krajobrazowym, Zespołu Parków Krajobrazowych 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz młodzież ze szkół z miejscowości leżących 

w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego, a także zainteresowani mieszkańcy. Dla 

uczestników konferencji przekazano materiały promocyjne dot. gminy Witkowo. Ponadto  

w ramach działalności powyższego Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej organizowane były  
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w szkołach konkursy związane z ochroną środowiska, w tym kolejne systematyczne edycje 

konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. 

We współpracy ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Zespołem Parków 

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wydano album fotograficzny „Powidzki Park 

Krajobrazowy”, którego 200 egzemplarzy otrzymała Gmina Witkowo na cele edukacji 

ekologicznej Powidzkiego Parku Krajobrazowego i promocji Gminy Witkowo. Część albumów 

Gmina Witkowo zakupiła z własnych środków, a część otrzymała w ramach członkostwa 

w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

Uczestniczono także w Urzędzie Gminy w Powidzu w spotkaniu na temat koncepcji utworzenia 

Ekomuzeum na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Ekomuzeum jest projektem, który 

obejmuje sieć rozproszonych w terenie obiektów, elementów kultury niematerialnej, potraw, 

wydarzeń, strojów, rzemiosł, itp. Projekt obrazuje wartości kulturowe i przyrodnicze regionu 

oraz dorobek jego mieszkańców. Utworzenie Ekomuzeum stwarza szanse na rozwój regionu 

oraz utworzenie oferty turystycznej na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

VIII.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Witkowo 

na lata 2009-2032 

W marcu 2009 r. Rada Miejska w Witkowie przyjęła uchwałą Nr XXII/191/09 Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2009 - 2032. 

Program powstał w celu zdiagnozowania aktualnej sytuacji dotyczącej problematyki azbestu  

w gminie oraz określenia zasad postępowania z materiałami zawierającymi azbest, począwszy 

od bezpiecznego użytkowania poprzez usuwanie, transport i unieszkodliwianie przez 

składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Celem nadrzędnym opracowanego 

programu jest usunięcie z terenu Gminy i Miasta Witkowo wyrobów azbestowych. Do wyrobów 

azbestowych, które występują na terenie gminy Witkowo należą głównie płyty azbestowo-

cementowe faliste stosowane w budownictwie. Na terenie Gminy Witkowo w 2015 roku 

przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Na podstawie inwentaryzacji 

zidentyfikowano 2.966 ton wyrobów zawierających azbest na 2.352 obiektach. Największy 

udział w obiektach, na których znajdują się wyroby zawierające azbest należą do osób 

fizycznych, znajdujących się głównie na budynkach gospodarczych na terenach wiejskich. 

Od 2008 roku Gmina Witkowo podejmuje współpracę z Powiatem Gnieźnieńskim w celu 

likwidacji wyrobów azbestowych. Pomoc finansowa od 2010 roku obejmuje w całości koszty 

związane  

z demontażem wraz z unieszkodliwieniem (zabezpieczenie folią, załadunek, transport  

i przekazanie na składowisko odpadów) elementów zawierających azbest lub wyłącznie 

unieszkodliwianie tych wyrobów. Finansowanie usuwania azbestu nie obejmuje kosztów 

związanych z założeniem nowego pokrycia dachowego. Koszty związane z usuwaniem azbestu  

w całości pokrywane są przez środki WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie oraz środki 

budżetu powiatu gnieźnieńskiego i budżetu Gminy Witkowo. Maksymalna dla każdej 

nieruchomości kwota udzielonej pomocy finansowej w 2018 roku na realizację zadania 

wynosiła 20.000 zł. Kwota udzielonej pomocy finansowej obliczana jest na podstawie masy 
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odbieranych wyrobów zawierających azbest i kosztów ich likwidacji ustalonych przez wyłonioną 

w przetargu firmę. W 2018 roku do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo wpłynęły 43 wnioski 

właścicieli nieruchomości o sfinansowanie usunięcia eternitu. W wyniku realizacji zadania 

unieszkodliwiono ok. 68 ton wyrobów zawierających azbest. Udział gminy Witkowo  

w realizacji zadania, przy uwzględnieniu środków WFOŚiGW w Poznaniu, wyniósł 3.270,19 zł.  

W 2018 roku zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel 

Tomasz Wieczorek z siedzibą w Bielsko-Białej. 

VIII.5. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie i Mieście Witkowo na lata 2016-2018 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                      

w Rodzinie na lata 2016-2018 przyjęty został uchwałą nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej  

w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. Celem Programu jest: 

 wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomoc 

osobom/rodzinom doznającym przemocy w rodzinie 

 monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków     

społecznych 

 uwrażliwienie społeczności lokalnej na przemoc w rodzinie 

 zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

 podjęcie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku na podstawie uchwały nr XXXIII/256/2017 Rady Miejskiej  

w Witkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Witkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, działał Zespół 

Interdyscyplinarny. Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób z profesjonalnych środowisk 

delegowanych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów 

przemocy. Zespół stanowią przedstawiciele służb gminnych, instytucji i organizacji działających 

w obszarze wsparcia społecznego. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone  

w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów oraz specjalistów funkcjonujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. W 2018 roku 58 osób objętych było pomocą Zespołu, w tym 16 kobiet, 19 mężczyzn  

i 23 dzieci.  

W 2018 roku Rada Miejska w Witkowie przyjęła 2 nowe programy tj.: Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021 oraz Program Wspierania Rodzin na lata  

2019-2021.      

W programach zaplanowano realizację szeregu zadań finansowanych ze środków własnych oraz 

pochodzących z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Programy opracowano                        

i skonsultowano z funkcjonującym w nowej formule Zespołem Interdyscyplinarnego 

ds. Przemocy Rodzinie w Gminie Witkowo. Zmiana formuły funkcjonującego zespołu polega na 
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poszerzeniu składu zespołu o przedstawicieli wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy 

oraz przypisaniu konkretnych zadań do realizacji w tym realizacji ww. programów. Zmianie 

uległo miejsce spotkań. Posiedzenia zespołu odbywały się w budynku urzędu gminy, natomiast 

spotkania grup roboczych odbywały się nadal w siedzibie MGOPS. Koordynacją spotkań grup 

roboczych zajmował się pracownik socjalny w ramach swoich obowiązków. 

VIII.6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy  

i Miasta Witkowo na 2018 rok 

Priorytetowymi zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 roku były następujące przedsięwzięcia: 

 zorganizowanie kolonii profilaktycznej dla 41 dzieci z rodzin o niskim statusie 

materialnym w Lądku Zdroju - w ramach podpisanej umowy współpracy z Gminą Lądek 

Zdrój na łączną kwotę 41.124,97 zł    

 współorganizowanie półkolonii profilaktycznych dla 150 dzieci na łączną kwotę 

23.800,00 zł przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Gniezno od 16 lipca do 27 lipca 

2018 r. (Ruchocinek – 30 dzieci, Mielżyn – 30 dzieci, Witkowo – 60 dzieci, Małachowo 

Złych Miejsc – 30 dzieci) 

 prowadzenie zajęć w Świetlicach Środowiskowych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym na łączną kwotę 116.460,34 zł. Świetlice z elementami profilaktyki 

prowadzone są w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 Witkowo, Szkoła 

Podstawowa Nr 2 Witkowo i Zespół Szkolno-Przedszkolny Mielżyn. Łącznie w zajęciach 

uczestniczyło średnio ok. 120 dzieci dziennie przez 5 dni w tygodniu.  

 dofinansowanie programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży 

prowadzonych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy na kwotę 7.950,00 zł 

 wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez finansowanie pozalekcyjnych zajęć   

w sekcjach sportowych oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: 

 Mikołajkowy Turniej Przedszkoli - 150 dzieci z rodzicami na kwotę 4.149,85 zł 

 Wielkanocy Turniej klas I-III Szkół Podstawowych - 120 dzieci z rodzicami na kwotę 

3.961,91 zł  

 Dzień Dziecka - 330 dzieci z rodzicami na kwotę 2.500,00 zł  

 Szkolne Biegi Uliczne - 431 dzieci z rodzicami na kwotę 5.963,00 zł  

 Strażacko-Rodzinny Rajd Rowerowy - 320 uczestników na kwotę 1.141,96 zł 

 Rodzinno-Trzeźwościowe Rajdy Rowerowe w ramach DNI WITKOWA i GMINNYCH 

DOŻYNEK - 386 uczestników na kwotę - 1.698,00 zł 

 udzielenie wsparcia finansowego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Organizator” 

Witkowo na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży drużyn niezrzeszonych w piłce 

nożnej na kwotę 5.000,00 zł - 4 grupy po 20 osób 
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 udzielenie wsparcia finansowego Uczniowskim Klubom Sportowym na prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, sekcji modelarskiej „SOKÓŁ”  

i sekcji strzelectwa sportowego na kwotę 25.000,00 zł - 56 godzin tygodniowo, średnio 

w tygodniu - 350 osób 

 dofinansowanie kosztów transportu na wyjazdy dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

i gimnazjalnych na baseny kąpielowe do Mogilna i Poznania w ramach Akcji „FERIE - 2018” 

na kwotę 1.405,00 zł - 112 uczestników 

 organizacja imprez profilaktycznych oraz weekendów terapeutycznych dla 70 dzieci  

i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzin ubogich oraz dotkniętych 

problemem alkoholowym na kwotę 8.680,00 zł 

 realizacja trzy miesięcznego Programu Edukacyjno-Rozwojowego dla 20 dzieci nie 

radzących sobie z agresją i dopuszczających się nadużyć w rodzinie na kwotę 2.700,00 zł 

 zakup alkomatu ogólnodostępnego całodobowo dla mieszkańców Gminy i Miasta 

w ramach akcji profilaktycznej realizowanej przez Komisariat Policji w Witkowie na łączną 

kwotę 3.136,00 zł 

 prowadzenie punktu konsultacyjnego terapii uzależnień dla mieszkańców Gminy i Miasta 

przez zatrudnionego terapeutę na łączną kwotę 4.140,00 zł.  Łącznie udzielono 95 porad 

i konsultacji dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Dla dwóch osób ustalono 

miejsce w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 

 przystąpienie do 18. Edycji Ogólnopolskiej Akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz 

„Bezpieczny Kierowca 2018” na kwotę 1.058,18 zł 

VIII.7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 

2016-2020 

Priorytetowymi zadaniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  

i Miasta Witkowo w 2018 roku były następujące przedsięwzięcia: 

 dyżury psychologiczne w placówkach oświatowych gminy prowadzone przez pedagogów 

na łączną kwotę 5.793,00 zł. Z oferty skorzystało 90 dzieci i ich rodziny. 

 zakup materiałów do akcji „Narkotyki? To mnie nie kręci” na kwotę 200,21 zł. 

VIII.8. Pogram współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.  

Na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2018 roku działało 36 organizacji pozarządowych, z tego: 

 6 w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych      

 12 w strukturach sportu i kultury fizycznej   

 4 w strukturach kół łowieckich   

 7 w strukturach Polskich Związków  

 2 w strukturach rodzinnych ogrodów działkowych    
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 5 w strukturach stowarzyszeń na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. 

Do największych i najaktywniejszych organizacji pozarządowych należały:  

 Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” w Gnieźnie - Oddział  

w Witkowie   

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Witkowie 

 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło w Witkowie  

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło Nr 2 w Witkowie 

 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie Zał. 1742 r. 

 Liga Obrony Kraju 

 GKS „VITCOVIA” Witkowo 

 KS „WITKOWO BIEGA” 

 Klub Turystyczny PTTK Witkowo oraz Rodzinne Ogrody Działkowe w Witkowie. 

Mając na uwadze poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie i efektywność 

mieszkańców w działalności społecznej, Gmina opierała się na przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie. 

Prowadzone w ten sposób konsultacje w szerokim stopniu wychodziły naprzeciw potrzebom  

i problemom współczesnego społeczeństwa. Efektem tych konsultacji był opracowany na rok 

2018 Program Współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. W trakcie tychże konsultacji ustalono zadania, które można by 

określić jako priorytetowe, a zlecane do realizacji organizacjom i innym podmiotom w 2018 

roku. Tymi zadaniami były:  

 ochrona i promocja zdrowia - mająca na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców 

Gminy. Zorganizowano m.in. bezpłatne badania profilaktyczne - mammografię dla 377 

kobiet powyżej 50. roku życia, akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych wczesnego 

wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego) 

dla kobiet i mężczyzn (42 osób) oraz wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-

płciowego mężczyzn (prostata) - 35 osób. Dofinansowano wyjazdy osób dorosłych na 

baseny kąpielowe oraz organizowano lub współorganizowano spartakiady dla dzieci, 

młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych 

 profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizowano działania polegające na 

propagowaniu trzeźwego stylu życia, krzewieniu trzeźwości poprzez wyjazdy Grupy 

Wsparcia AA na Ogólnopolskie spotkania do Częstochowy i Sarbinowa Morskiego. Osoby, 

które chcą wyjść z uzależnienia mogły liczyć również na pomoc działającej Grupy Wsparcia 

AA dla mężczyzn ze strony Witkowskiego Stowarzyszenia Abstynentów „TĘCZA”. 

Prowadzony był także punkt terapii uzależnień, natomiast Świetlice Środowiskowe 

prowadziły dla dzieci i młodzieży zajęcia z elementami profilaktyki. Gmina brała udział 

w ogólnopolskich akcjach edukacyjno-profilaktycznych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 

„Odpowiedzialny Kierowca - 2018”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”. Dla uczniów 
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i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ich rodzin uruchomiono także dyżury 

psychologiczne w placówkach oświatowych. Zorganizowano trzy spotkania weekendowe 

dla 68 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym. Zakupiono kolejny ogólnodostępny alkomat, który zainstalowano na bramie 

wjazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej - zadanie to polegało m.in. na 

pielęgnowaniu polskości na lekcjach historii. Jego istotą jest wpływanie na rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej najmłodszych mieszkańców. 

Uczniowie, młodzież oraz członkowie organizacji pozarządowych czynnie uczestniczyli  

w uroczystościach patriotycznych związanych z obchodami różnych świąt, rocznic  

i wydarzeń historycznych, wykazując dbałość o pomniki i groby na cmentarzach oraz 

wspierali organizowane coroczne Dni Witkowa, Dożynki Gminne, i po raz drugi imprezę 

masową „Pod witkowskim niebem” 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu - realizacja tego zadania 

odbywała się poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych sekcjach 

prowadzonych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, organizowanie i udział  

w imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, czy krajowym, 

dofinansowanie do obozów sportowych, szkoleń i udziału drużyn Seniorów, Młodzików, 

Trampkarzy, Orlików i Żaków w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Okręgowe 

Związki Piłki Nożnej w Poznaniu i Koninie. W 2018 roku w okresie od września do grudnia 

odbywały się pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla 3 grup /120 / uczniów klas I - III szkół 

podstawowych: SP nr 1, SP nr 2 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie. Zadanie 

było realizowane w ramach programu „Umiem pływać”. Koszt dofinansowania Gminy to 

kwota 18.000,00 zł.  

 organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - odbywało się 

poprzez kolonie profilaktyczne w Lądku Zdroju dla 41 dzieci oraz półkolonie profilaktyczne 

dla 150 dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Dofinansowano również 

wyjazdy do kina, kręgielni i na baseny, organizowano i finansowano imprezy sportowo-

rekreacyjne o charakterze ogólnodostępnym, np. Mikołajkowy Turniej Przedszkoli, 

Wielkanocny Turniej Klas I-III Szkół Podstawowych, Dzień Dziecka, Szkolne Biegi Uliczne, 

Rodzinno-Trzeźwościowe Rajdy Rowerowe, itp. 

 zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 

odbywało się m.in. poprzez zbieranie żywności, dokarmianie zwierząt, opiekę 

weterynaryjną oraz poszukiwanie nowych właścicieli przy współpracy z Towarzystwem 

Opieki Nad Zwierzętami - Koło w Witkowie. 

Poniżej zaprezentowano poziomy dofinansowania oraz zadania zrealizowane przez organizacje 

pozarządowe w ramach programu współpracy w 2018 roku:   

 półkolonie profilaktyczne - 23.800,00 zł - dla 150 dzieci - Stowarzyszenie Młodych 

Wielkopolan Gniezno: 16-27.07.2018 r. (Ruchocinek - 30 dzieci; ZSz-P Mielżyn - 30 dzieci; 

Witkowo SP nr 1 - 60 dzieci, Małachowo Złych Miejsc - 30 dzieci: Małachowo Złych 

Miejsc, Małąchowo Wierzbiczany, Małachowo Kępe, Witkówko i Kołaczkowo) 
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 kolonia profilaktyczna - 41.124,97 zł - dla 41 dzieci - 10 dniowy turnus: 2- 12.07.2018 r. - 

Lądek Zdrój w ramach współpracy zawartej z Gminą Lądek Zdrój 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie – 

3.000,00 zł - dofinansowanie kosztów transportu wyjazdów na basen oraz do kina  

i teatru w ramach projektu pt. „Tu rosną mi skrzydła” w miesiącach I-VI 2018 r.  

Podpisano list intencyjny na w/w projekt w roku szkolnym 2018/2019. 

 Gminny Klub Sportowy „VITCOVIA” Witkowo - 145.000,00 zł - dotacja przekazana    

z budżetu gminy na statutową działalność Klubu, szkolenie i udział drużyn Seniorów, 

Młodzików, Orlików i Trampkarzy w rozgrywkach Okręgowych Związków Piłki Nożnej  

w Poznaniu i Koninie 

 Klub Sportowy „MMA Witkowo” - 12.000,00 zł - dotacja przekazana z budżetu gminy  

na statutową działalność Klubu, szkolenie i udział zawodników w turniejach oraz zakup 

sprzętu sportowego 

 Klub Sportowy „Witkowo Biega" - 15.000,00 zł - dofinansowanie III Biegu Ulicznego 

„Witkowska Dycha” i II Crossu Skorzęcińskiego „Ósemka z haczykiem” (zabezpieczenie 

medyczne, pomiar czasu, pakiet startowy) 

 Sekcje Sportowe Uczniowskich Klubów Sportowych działające w ramach Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie - 25.000,00 zł - kwota została wydatkowana na 

szkolenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, działalność pracowni 

modelarskich „SOKÓŁ” i „POD WITKOWSKIM NIEBEM” oraz sekcji strzelectwa 

sportowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w ramach działania sekcji sportowych 

(56 godz. tygodniowo) 

 dotacja na dofinansowanie drużyny ŻAKÓW - 5.000,00 zł - była to kwota przeznaczona 

na szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży, uczestnictwo w turniejach drużyn 

niezrzeszonych.  

 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK” Oddział w Witkowie -2.050,00 zł 

- przejazdy na spotkania integracyjne 

 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Witkowie            

1.700,00 zł - przejazdy na spotkania integracyjne oraz zakup statuetek 

 Witkowskie Stowarzyszenie Abstynentów „TĘCZA” - 3.447,80 zł - dofinansowano wyjazd 

na XXIX Spotkania AA do Częstochowy - 800,00 zł, wyjazd 10-iu członków na 

Ogólnopolskie Spotkania AA do Sarbinowa Morskiego - 1.830,00 zł i organizację spotkań 

integracyjnych z programem profilaktycznym - 747,80 zł 

 Fundacja AQQ w Witkowie - 3.880,00 zł - w tym: „KLUB GRACZA” dla dzieci w wieku 6-13 

lat na organizację imprez mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia -2.700,00 

zł, na zajęcia wyrównawcze dla rodziców i dzieci oraz organizację zajęć edukacyjno-

rozwojowych z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym na 

kwotę 1.180,00 zł: X-XII 2018 r. 



RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

82 | S t r o n a  

 Klub Turystyczny PTTK Witkowo - 1.695,00 zł - dofinansowano zakup odznak  

II Witkowskiego Rajdu Siedmiomilowych Butów - 295,00 zł, wyjazd na wycieczkę 

turystyczną - 800,00 zł oraz wyjazdy na koncerty - 600,00 zł 

 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742 r. - 3.980,00 zł - dofinansowano 

zakup pucharów i medali na organizowane Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej dla 

Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych oraz dodatkowo zakupiono 2 szt. peleryn na kwotę 

800,00 zł. 

 Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno-Wypoczynkowe „GAJÓWKA” w Gaju - 2.480,23 zł 

- opłata telekomunikacyjna (dostęp do Internetu) - 1.080,23 zł oraz zakup nagród 

głównych - rowerów na Rodzinno-Trzeźwościowe Rajdy Rowerowe (w ramach 

Dni Witkowa i Dożynek Gminnych) - 1.400,00 zł. 

Z funduszy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie dofinansowano: 

 wyjazdy grupy seniorów na basen do Gniezna - 2.800,07 zł 

 wynagrodzenia, koszty dojazdu oraz wpisowe na przeglądy i festiwale muzyczne dla 

Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi” - 24.040,81 zł 

 koszty dojazdu Witkowskiej Kapeli Odjazdowej na imprezy gminne oraz udział  

w przeglądach muzycznych - 234,61 zł 

 Sekcję Strzelecką LOK przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Witkowie - sfinansowano 

zakup tarcz - 500,00 zł. 

Podejmowane działania oraz stworzony system współpracy pomiędzy Gminą, a instytucjami  

i organizacjami pozarządowymi, co wynika z przedłożonego sprawozdania, należy uznać za 

zasadny i wypełniający ustawowy obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Świadczy on przede wszystkim o zaangażowaniu różnych grup społecznych i organizacji 

działających na terenie Gminy i Miasta Witkowo. 

VIII.9. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo przyjęty został przez 

radnych uchwałą Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo jest dokumentem  

o charakterze strategicznym, w pełni zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. Swym 

zasięgiem obejmuje lata 2016-2020. Na potrzeby Planu wykonano wszechstronną diagnozę 

systemu transportowego Gminy i Miasta Witkowo oraz zebrano informacje na podstawie 

konsultacji społecznych zrealizowanych w formie badania ankietowego (tradycyjnego 

i elektronicznego).  

W Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo zawarto 

szczegółowe opisy planowanych do realizacji zadań, tj.:    

 budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 30 km 
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 budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z systemem parkingów P&R (15-20 

miejsc), B&R (30-40 miejsc) 

 implementacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (2 tablice) 

 wymiana punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie ledowe 

 stworzenie Strefy Ograniczonego Parkowania w centrum Witkowa 

 kampanie edukacyjno-informacyjne i promocyjne. 

W ramach zadania nr 1 „Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej 

długości ok. 30 km” w 2018 r. zrealizowano 2 przedsięwzięcia: 

 ścieżka rowerowa Witkowo-Kołaczkowo. W ramach tego przedsięwzięcia na ul. Nowej  

w Witkowie wybudowano 237 m.b. drogi dla rowerów. Łączny koszt wykonanych robót 

to kwota 190 112,08 zł. 

zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo. 
W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano 6,7 km drogi dla rowerów na następujących 
odcinkach: Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin, ul. Kosynierów Miłosławskich 
(wydzielenie pasa w istniejącej jezdni oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego) i ul. Nowej 
w Witkowie (wydzielenie pasa w istniejącej jezdni). Zadanie było częścią projektu pn. 
„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 
zadania opiewała na kwotę 3.895.135,87 zł., w tym kwota dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1.654.327,92 zł.    
 

W ramach zadania nr 2 „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z systemem 
parkingów P&R (15-20 miejsc), B&R (30-40 miejsc)” w 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcie 
związane z budową dwóch węzłów przesiadkowych w miejscowościach Skorzęcin i Witkowo. 
Węzeł w Witkowie (na ul. Stary Rynek) wyposażony został w 9 miejsc postojowych parkingu P&R 
w tym 1 dla osób niepełnosprawnych, 2 stojaki po 10 rowerów każdy (B&R), ławki i kosze. Węzeł 
w Skorzęcinie wyposażony został w obiekt P&R z 4 miejscami postojowymi (1 dla 
niepełnosprawnych), 2 stojaki na rowery (B&R) 10 stanowisk każdy oraz wiatę przystankową.  
Zadanie było częścią projektu pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie 
gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 
 
W ramach zadania nr 3 „Implementacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej  

(2 tablice)” w 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcie związane z zakupem i montażem 

elektronicznej tablicy informacyjnej, na której znalazły się informacje o aktualnym rozkładzie 

jazdy komunikacji PKS, informacje na temat Gminy i Miasta Witkowo, istniejących dróg  

i korzystania z komunikacji zbiorowej. Zadanie było częścią projektu pn. „Zintegrowany 

niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
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W ramach zadania nr 4 „Wymiana punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

oświetlenie ledowe” w 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcie związane z budową oświetlenia 

zewnętrznego na ul. Kosynierów Miłosławskich (21 nowych lamp ledowych), na ścieżce  

w Chłądowie (1 nowa lampa hybrydowo-solarna) oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych na 

odcinku drogi dla rowerów Kamionka-Skorzęcin. Zadanie było częścią projektu 

pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto 

Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W 2018 r. nie zrealizowano zadania nr 5 „Stworzenie Strefy Ograniczonego Parkowania  

w centrum Witkowa”.  

W ramach zadania nr 6 „Kampanie edukacyjno-informacyjne i promocyjne” w 2018 r. 

przeprowadzono szereg działań informacyjnych i promocyjnych związanych z ochroną 

środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych. W ramach przedmiotowego projektu 

pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto 

Witkowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ubiegłym roku 

Gmina i Miasto Witkowo wydała folder informacyjny na temat zrealizowanego projektu oraz 

zwiększających świadomość mieszkańców dotyczącą mobilności miejskiej. Ponadto w ramach 

działań proekologicznych wydano mapę z drogami dla rowerów na terenie gminy oraz całego 

powiatu gnieźnieńskiego. Na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo utworzono zakładkę 

pn. „Mobilne Witkowo”, gdzie również znalazły się informacje dotyczące wybudowanych dróg 

dla rowerów oraz rozkład jazdy autobusów.     

VIII.10. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo przyjęty został przez radnych 

uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

(PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów 

pakietu klimatyczno-energetycznego tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza  

 zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 

Należy podkreślić, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z najważniejszych dokumentów 

dla gmin, które myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście 

finansowania wielu działań ze środków zewnętrznych w unijnej perspektywie finansowej 2014-

2020. 
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PGN obejmuje obszar geograficzny gminy, czyli obszary, na którym władze Gminy Witkowo mają 

wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej. Aby ustalić potencjał Gminy 

Witkowo w zakresie ograniczenia emisji CO2, zwiększenia efektywności energetycznej oraz 

wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, dokonano analizy stanu obecnego 

Gminy Witkowo, gdzie przeanalizowano m.in. sytuację demograficzną, zasoby mieszkaniowe, 

rynek pracy, sieć komunikacyjną, jak również uwarunkowania wykorzystania energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz stan zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo zawiera Działania/Zadania 

inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach planu. W 2018 roku, w ramach wskazanych 

zadań zrealizowano projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 2164P do Skorzęcina 

(6,7 km) w ramach zadania Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – 

Gmina i Miasto Witkowo”. W ramach zadania wybudowano drogę dla rowerów o łącznej 

długości 6,7 km na odcinkach Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów 

Miłosławskich i Nowej w Witkowie, wybudowano dwa parkingi P&R oraz B&R tworzące 

zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, zamontowano 

21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, 1 nową lampę hybrydowo-

solarną na ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki 

Kamionka-Skorzęcin i zamontowano tablicę multimedialną. Ponadto w ramach promocji 

projektu zakupiono tablice informacyjne i wykonano materiały promujące projekt oraz 

zwiększające świadomość mieszkańców dotyczącą mobilności miejskiej. Głównym celem 

projektu było Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy  

i Miasta Witkowo poprzez zwiększenie roli transportu publicznego. W związku z realizacją 

przedmiotowego projektu, szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 31,75 Mg 

CO2/rok, liczbę pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach 

„parkuj i jedź” na 3.250 szt./rok, oraz liczbę osób korzystających z wybudowanych 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych na 23.025 osób/rok. Całkowita wartość zadania 

opiewała na kwotę 3.895.135,87 zł., w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wyniosła 1.654.327,92 zł.    

VIII.11. Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 

W dniu 27 września 2018 roku Rada Miejska w Witkowie uchwałą Nr XLII/335/2018 uchwaliła 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Witkowo na lata 2018-2021. Program jest dokumentem 

polityki samorządowej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania  

i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także 

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Obowiązek sporządzania Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami, na okres 4 lat, nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Program przyjmuje Rada Miejska, 

po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wielkopolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Poznaniu pozytywnie zaopiniował projekt Programu. W Programie 

wskazano najcenniejsze zabytki nieruchome i ruchome znajdujące się na terenie Gminy 
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Witkowo, które wpisane są do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (1r zabytków i jeden układ urbanistyczny 

Witkowa), a także zabytki, które znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo (ok. 270 zabytków). Wskazano również zabytki 

archeologiczne i stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej znajdujące się na 

terenie naszej gminy. W Programie określono także stan zachowania tych zabytków oraz źródła 

ich ewentualnych zagrożeń, a także uwarunkowania ochrony zabytków wynikające z Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo, Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

W dokumencie wskazano kierunki działań dla realizacji programu opieki nad zabytkami 

znajdującymi się na terenie Gminy Witkowo, działania zmierzające do poprawy stanu 

zachowania dziedzictwa kulturowego oraz sposoby realizacji poszczególnych celów programu, 

do których należą:  

• promowanie najcenniejszych zabytków z terenu gminy 

• uwzględnianie dziedzictwa kulturowego przy sporządzaniu dokumentów planistycznych 

• wspieranie poczynań właścicieli obiektów zabytkowych przy działaniach związanych 

z ich właściwym użytkowaniem i utrzymaniem 

• kształtowanie społecznej potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego (społeczni 

opiekunowie zabytków) 

• edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez: 

 prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony zabytków na poziomie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych 

 popularyzacja wszelkiego rodzaju konkursów promujących wiedzę z zakresu szeroko 

pojętego dziedzictwa kulturowego. 

W Programie wskazano także zewnętrzne źródła finansowania Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami, do których zaliczono m. in. finansowanie pochodzące z budżetu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków 

unijnych. 

W 2018 roku, w ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

 W ramach programu „W hołdzie Niepodległej” na ścianie szczytowej obiektu hali 

widowiskowo-sportowej przy ul. Czerniejewskiej 14 w Witkowie wykonano mural  

pn. „Mały Lotnik”. Mural obejmuje wielkoformatową grafikę przedstawiającą chłopca  

z aeromodelem w barwach narodowych Polski. Tło muralu stanowią samoloty Lotnictwa 

Polskiego z okresu Powstania Wielkopolskiego lecące nad mapą Witkowa i okolic.  

W projekcie została wykorzystana mapa z 1911 roku. Autorem projektu i wykonawcą 

muralu był Mark Maksimovich z Poznania. Koszt prac to kwota 25.300,00 zł brutto. 
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Zadanie było dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w kwocie 10.000,00 zł. 

 Wykonano renowację elewacji budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek 6  

w Witkowie, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wykonawcą inwestycji 

było konsorcjum przedsiębiorców: RETRO STYL Sp. z o.o. z Poznania i P.W.N. 

PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY MARCIN CHMIELEWSKI z Ryczywołu. 

Zadanie opiewało na kwotę 294.380,68 zł brutto wraz z robotami dodatkowymi.  

W ramach zadania zostały wykonane prace polegające m.in. na wymianie tynków, rynien 

i opierzeń, uporządkowaniu kompozycji otworów okiennych w parterze, malowaniu 

elewacji frontowej i szczytowych, naprawie stopni wejściowych, gzymsów, detali  

i balustrad oraz odnowienie pokrycia dachu wieżyczki. 

 Wykonano renowację pomnika Powstańców Wielkopolskich w Witkowie. Wykonawcą 

była spółka RETRO-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Poznania za 

kwotę 36.854,32 zł brutto. W ramach zadania zostały skute tynki, oczyszczone podłoża, 

wykonane nowe tynki z warstwą wierzchnią i izolacją, wykonane obróbki blacharskie  

z blachy tytan – cynk oraz odnowione tablice pamiątkowe. 

 Zakończono realizację projektu pn. „100 Lat Wolności – budowa Ławki Niepodległości 

w Witkowie”. Zadanie obejmowało montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości” na 

terenie Skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie. Po zakończeniu wszystkich 

prac objętych projektem całkowity koszt robót to kwota 40.453,15 zł. Zadanie było 

dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 15.477,21 zł. 

Wykonawcą tego zadania była firma C4Y Szymon Lemański z Grodziska Wielkopolskiego. 

 Wykonano 3 tablice pamiątkowe Powstańców Wielkopolskich, które zostały 

zamontowane na grobach poległych Powstańców Wielkopolskich. 

 Dla upamiętnienia męstwa i bohaterstwa cichociemnych – legendarnych polskich 

żołnierzy, szkolonych podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, a następnie 

desantowanych do okupowanej Ojczyzny – szczególnie tych z okolic Witkowa, od trzech 

lat organizowane są Powiatowe Dni Cichociemnych. W 2018 roku podczas obchodów 

miało miejsce szczególne wydarzenie - symboliczny pogrzeb witkowianina 

cichociemnego, zamęczonego w KL Buchenwald w 1945 roku, ppor. Tadeusza 

Jaworskiego „Gonta”. Na cmentarzu parafialnym odbyła się ceremonia odsłonięcia 

tablicy upamiętniającej ppor. Tadeusza Jaworskiego, która została zamontowana na 

grobie rodzinnym „Gonta”. 

 Prowadzono Gminną Ewidencję Zabytków. 

 Prowadzono działania edukacyjne w zakresie ochrony zabytków w szkołach. 

 Promowano zabytki na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz  

w wydawanych publikacjach i folderach. 

 Zorganizowano uroczystości i obchody związane ze 100. rocznicą Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę i 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. 
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VIII.12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1840) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań 

własnych gminy. W dniu 22 lutego 2018 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę  

Nr XXXV/278/2018 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo (zmiana uchwały 

nastąpiła w dniu 29 maja 2018 r., uchwałą Nr XXXVIII/310/2018 Rady Miejskiej w Witkowie  

i dotyczyła zwiększenia środków na opiekę nad kotami wolno żyjącymi). Program obejmuje 

swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 

 odławianie bezdomnych zwierząt 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 

 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

 usypianie ślepych miotów 

 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

W Programie, po zmianie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadań w nim określonych w kwocie 63.042,00 zł oraz sposób wydatkowania tych 

środków. W związku z realizacją Programu zawarto umowę z Przychodnią Lekarsko – 

Weterynaryjną w Witkowie w zakresie usypiania ślepych miotów i opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt oraz z firmą TRAPER  

z Gniezna na wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt z terenu gminy Witkowo do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie. Ponadto zawarto Porozumienie z Miastem 

Gniezno w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy i Miasta Witkowo  

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie. Z właścicielem gospodarstwa rolnego  

w Wiekowie zawarto umowę w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim,  

w przypadku ich odebrania od właścicieli. 

W 2018 roku z terenu gminy Witkowo wyłapano i dostarczono do schroniska w Gnieźnie  

6 bezpańskich psów. Ponadto we współpracy z Przychodnią Lekarsko – Weterynaryjną  

w Witkowie i Fundacją Przyjaciele Zwierząt zapewniono opiekę i leczenie bezdomnym psom  

i kotom oraz kocim gniazdom (opieka w przypadku zdarzeń drogowych, sterylizacja wolno 

żyjących kotów oraz opieka kocich gniazd). Dokonywano również zakupu karmy dla wolno 

żyjących kotów na terenie gminy Witkowo. Zakupiono kojec dla psów, który jest 

wykorzystywany do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych bezdomnych zwierząt, w celu 

poszukania właściciela psa. Dokonano zakupu także klatki do wyłapywania kotów wolno 

żyjących, w celu wykonywania ich leczenia czy przeprowadzania zabiegów kastracji lub 
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sterylizacji. W przypadku pojawienia się bezpańskiego psa, przed przekazaniem go do 

schroniska, zamieszczane są informacje na tablicach ogłoszeń o poszukiwaniu właściciela psa 

(nie dotyczy to psów agresywnych). W poszukiwaniach właścicieli psów czynny udział brała 

także Fundacja Przyjaciele Zwierząt w Gnieźnie, której przedstawicielem na terenie gminy 

Witkowo jest Pani Kamilla Janke. W październiku w ramach Dni Zwierząt zorganizowano we 

współpracy z Fundacją Przyjaciele Zwierząt zbiórkę karmy dla zwierząt dla schroniska w Gnieźnie 

i Radlinie. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na opiece nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo  

w 2018 roku wyniósł ok. 31.798 zł. 
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IX. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE W 2018 ROKU  

W 2018 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła łącznie 104 uchwały. Tabela 14 przedstawia 

zestawienie wszystkich uchwał Rady Miejskiej w Witkowie wraz z informacjami o ich 

wykonaniu.  

Tabela 14. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Witkowie podjętych w 2018 roku 

L.P. U C H W A Ł A WYKONANO 
NIE 

WYKONANO 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

1 

Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. z dnia w 
sprawie Statutu Sołectwa Małachowo 
Szemborowice  

√   

2 

Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie zmiany Statutu Sołectwa 
Małachowo Złych Miejsc - oznaczenie 
obszaru Sołectwa  

√   

3 

Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. 
zmieniająca Uchwałę IV/25/2015 z dnia 
27.02.2015r. w sprawie inkasa podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości  

  √ 

4 

Uchwała Nr XXXV/278/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie GiM 
Witkowo  

√   

5 

Uchwała Nr XXXV/279/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały XXVIII/291/01 RM 
w Witkowie w sprawie ustalenia zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych na terenie GiM Witkowo  

√   

6 

Uchwała Nr XXXV/280/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018r. w 
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy i Miasta Witkowo na 
lata 2018-2023  

  √ 

7 

Uchwała Nr XXXV/281/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały określającej 
szczegółowe warunki przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 

√   

http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5869
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5869
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5869
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5869
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5870
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5870
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5870
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5870
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5870
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5871
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5871
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5871
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5871
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5871
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5872
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5872
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5872
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5872
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5872
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5872
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5873
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5873
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5873
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5873
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5873
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5873
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5866
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5866
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5866
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5866
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5866
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5874
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5874
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5874
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5874
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=5874
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specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie 
gminy Witkowo  

8 

Uchwała Nr XXXV/282/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym udziałów w prawie 
własności nieruchomości położonej w 
Witkowie, dla poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej 

  √ 

9 

Uchwała Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018r.  w 
sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 
2018 r.  

√   

10 

Uchwała Nr XXXV/284/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji oraz tryb 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół dla 
Gmina Witkowo jest organem rejestrującym 

√   

11 

Uchwała Nr XXXV/285/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018 r. w 
sprawie zwolnienia ZGK w Witkowie z 
obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych za 2017r.  

√   

12 

Uchwała Nr XXXV/286/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 
2018 - 2025  

√   

13 
Uchwała Nr XXXV/287/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 22 lutego 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 

√   

14 

Uchwała Nr XXXVI/288/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018r. w 
sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 
r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo  

√   

15 

Uchwała Nr XXXVI/289/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018 r.  w 
sprawie zmiany zasad przyznawania diet 
sołtysom i przewodniczącym zarządów 
osiedli  

√   

16 Uchwała Nr XXXVI/290/2018 Rady Miejskiej √   
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w Witkowie z dnia 28 marca 2018r. w 
sprawie ustalenia opłat za korzystanie z 
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie  

17 

Uchwała Nr XXXVI/291/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca w sprawie 
podziału GiM Witkowo na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym  

√   

18 

Uchwała Nr XXXVI/292/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018 r.  w 
sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej położonej w 
Witkowie przy ul. Strzałkowskiej, 
stanowiącej własność Gminy Witkowo.  

√   

19 

Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018r. w 
sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, 
położonej w Witkowie.  

 X  

20 

Uchwała Nr XXXVI /294 /2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018r. w 
sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem 
gminy Witkowo w zakresie gruntów pasa 
drogowego dróg niemających statusu drogi 
publicznej 

 X  

21 

Uchwała Nr XXXVI/295/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witkowie  

√   

22 

Uchwała Nr XXXVI/296/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych 
komisji RM w Witkowie  

√   

23 

Uchwała Nr XXXVI/297/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018r.  w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp w obrębie ulic Jasnej, Płk. 
Hynka i Wojska Polskiego w mieście 
Witkowo  

  √ 

24 

Uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 marca 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018-2025  

√   

25 Uchwała Nr XXXVI/299/2018 Rady Miejskiej √   
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w Witkowie z dnia 28 marca 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

26 

Uchwała Nr XXXVII/300/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w 
sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli pedagogów, psychologów, 
logopedów i doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkole, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Witkowo 

√   

27 

Uchwała Nr XXXVII/301/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w 
sprawie wystąpienia Gminy i Miasta 
Witkowo ze Spółdzielni Socjalnej „Razem 
być”  

 X   

28 

Uchwała Nr XXXVII/302/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r. w 
sprawie wystąpienia Gminy i Miasta 
Witkowo ze Spółdzielni Socjalnej „Pomocnik 
od zaraz”  

 X   

29 

Uchwała Nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 roku w 
sprawie wystąpienia Gminy i Miasta 
Witkowo ze Spółdzielni Socjalnej „Domowe 
przysmaki”  

 X   

30 

Uchwała Nr XXXVII/304/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r.  w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Kołaczkowo na lata 2018-2025  

  √ 

31 

Uchwała Nr XXXVII/305/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r.  w 
sprawie ustalenia opłaty za wstęp oraz 
korzystanie z terenu OW w Skorzęcinie  

√   

32 

Uchwała Nr XXXVII/306/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r.  w 
sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania na obszarze GiM Witkowo, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych  

√   

33 

Uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w 
sprawie przystąpienia do uchylenia mpzp dla 
terenu działek o numerach ewidencyjnych 
47/15, 1906/7, 1906/8 i 1940 w mieście 
Witkowo  

  √ 
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34 

Uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018 - 2025  

√   

35 
Uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

36 

Uchwała Nr XXXVIII/310/2018 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maj 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały XXXV/278/2018 
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi...  

√   

37 

Uchwała Nr XXXVIII/311/2018 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji do 
opracowania Statutu Gminy i Miasta  

√   

38 

Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maj 2018 r.  
w sprawie złożenia skargi do sądu 
administracyjnego na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody…  

 X   

39 

Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja w 2018 
r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych  

√   

40 

Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2019r. 
mieniająca uchwałę w sprawie podziału GiM 
Witkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

√   

41 

Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia zmieniająca 
uchwałę w sprawie podziału GiM Witkowo 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i 
numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym  

√   

42 

Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady 
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2018r.  
w sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018 - 2025  

√   

43 Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady √   
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Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maja 2018r. 
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

44 

Uchwała Nr XXXIX/317/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r. w 
sprawie zasad udzielania, trybu 
postępowania i sposobu rozliczania dotacji 
celowej dla spółek wodnych działających na 
terenie gminy Witkowo  

√   

45 

Uchwała Nr XXXIX/318/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r. w 
sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2018 
r. na terenie Gminy i Miasta Witkowo  

√   

46 

Uchwała Nr XXXIX/319/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r.  w 
sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie GiM Witkowo.  

√   

47 

Uchwała Nr XXXIX/320/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r.  w 
sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie gminy i miasta 
Witkowo.  

√   

48 

Uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r.  w 
sprawie zaopiniowania projektu połączenia 
Gminy i Miasta Witkowo z Gminą 
Niechanowo w jeden okręg wyborczy do 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  

√   

49 

Uchwała Nr XXXIX/322/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r.  w 
sprawie: Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Witkowo  

√   

50 

Uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w 
sprawie ustalenia opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Witkowo  

√   

51 

Uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r. w 
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę nieruchomości położonej w OW w 
Skorzęcinie na okres dłuższy niż 3 lata  

√   
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52 

Uchwała Nr XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018 - 2025  
 

√   

53 
Uchwała Nr XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

54 

Uchwała Nr XXXIX/327/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r.  w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Witkowo za 
2017r.  

 

√ 

 

  

55 

Uchwała Nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej 
w Witkowie z dnia 28 czerwca 2018r.  w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza GiM 
Witkowo z tytułu wykonania budżetu za 
2017r.  

 

√ 
  

56 

Uchwała Nr XLI/329/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 30 sierpnia 2018r.  w 
sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018 - 2025  

 

√ 
  

57 
Uchwała Nr XLI/330/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 30 sierpnia 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

58 

Uchwała Nr XLII/331/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie ustalenia zasad udzielania 
Stypendiów Naukowych dla uczniów szkół 
podstawowych i III klas gimnazjów w Gminie 
Witkowo  

√   

59 

Uchwała Nr XLII/332/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r.  w 
sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta w 
Witkowie  

√   

60 

Uchwała Nr XLII/333/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Witkowo  

  √ 

61 

Uchwała Nr XLII/334/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r.  w 
sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz 
odbiorców ze wsi Królewiec  

  √ 
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62 

Uchwała Nr XLII/335/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy i Miasta Witkowo na 
lata 2018-2021  

  √ 

63 

Uchwała Nr XLII/336/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu działki 44/6, w miejscowości 
Królewiec  

  √ 

64 

Uchwała Nr XLII/337/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu działki o numerze ewidencyjnym 
92/4, położonej w miejscowości Chłądowo  

  √ 

65 

Uchwała Nr XLII/338/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora OKSiR w Witkowie  

√   

66 

Uchwała Nr XLII/339/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Dyrektora OKSiR w Witkowie  

√   

67 

Uchwała Nr XLII/340/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działania 
Kierownika ZGK w Witkowie  

√   

68 

Uchwała Nr XLII/341/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018–2025  

√   

69 
Uchwała Nr XLII/342/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

70 

Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 16 października 2018r. w 
sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 10 lat, części 
nieruchomości położonych w Sokołowie, 
Mielżynie, Gorzykowie i Ośrodku 
Wypoczynkowym w Skorzęcinie, zajętych 
pod urządzenia telekomunikacyjne 

√   

71 
Uchwała Nr XLIII/344/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 16 października 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/269/06 

√   
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Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 
czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Witkowie  

72 

Uchwała Nr XLIII/345/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 16 października 20018r. w 
sprawie aktualności studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
obejmujących gminę i miasto Witkowo  

√   

73 

Uchwała Nr XLIV/346/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 25 października 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w WPF GiM 
Witkowo na lata 2018 - 2025  

√   

74 
Uchwała Nr XLIV/347/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 25 października 2008r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

75 

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 22 listopada 2018r. w 
sprawie wyboru Przewodniczącego RM w 
Witkowie  

√   

76 

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 22 listopada 2018r. w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących RM 
w Witkowie  

√   

77 

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 22 listopada 2018 r. w 
sprawie powołania stałych komisji RM w 
Witkowie oraz określenia przedmiotu ich 
działania  

√   

78 

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 22 listopada 2018 r. w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej RM w Witkowie  

√   

79 

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 22 listopada 2018r. w 
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji RM w Witkowie  

√   

80 

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 22 listopada 2018r. w 
sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji RM w Witkowie  

√   

81 
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie powołania członka Rady Miejskiej w 

√   

http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6181
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6181
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6181
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6160
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6177
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6177
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6177
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6177
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6178
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6178
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6178
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6214
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6214
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6214
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6214
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6215
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6215
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6215
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6215
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6216
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6216
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6216
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6216
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6216
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6217
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6217
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6217
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6217
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6218
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6218
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6218
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6218
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6219
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6219
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6219
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6219
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6240
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6240
http://www.bip.witkowo.pl/content.php?cms_id=6240


RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2018 
 
 

99 | S t r o n a  

Witkowie do reprezentowania Gminy i 
Miasta Witkowo w Zgromadzeniu Związku 
Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego  

82 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Gminy Witkowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na 2019 rok...  

√   

83 

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawę do obliczania 
podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta 
Witkowo w 2019 roku  

  √ 

84 

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości  

  √ 

85 

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w 
sprawie opłaty targowej  
 

  √ 

86 
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w 
sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze  

√   

87 

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r.  w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej ze środków budżetu GiM Witkowo 
na dofinansowanie kosztów wymiany 
systemów ogrzewania na proekologiczne 
urządzenia grzewcze  

  √ 

88 

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie powołania Komisji do spraw 
Komunalizacji Mienia.   

√   

89 

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie: wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe zbycie nieruchomości 
gminnej położonej w Witkowie.  

  √ 

90 Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w √   
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Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 
GiM Witkowo  

91 

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 
2018-2025  

√   

92 
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 12 grudnia 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

93 

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla GiM Witkowo na 2019 rok  

√   

94 

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2016 
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 
kwietnia 2016 r.  

  √ 

95 

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ‘’ na 
lata 2019 - 2023 

  √ 

96 

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w 
sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie zasiłku celowego - 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem ‘’Posiłek w szkole i w 
domu ‘’ na lata 2019 – 2023  

  √ 

97 

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r.  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 - 

  √ 
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2023  

98 

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r.  w 
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w GiM Witkowo na 
lata 2019-2021  

  √ 

99 

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie przyjęcia Programu Wspierania 
Rodziny w GiM Witkowo na lata 2019-2021  

  √ 

100 

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej GiM Witkowo na lata 
2018 - 2025  

√   

101 
Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie zmian w budżecie na 2018 rok  

√   

102 

Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej GiM Witkowo na lata 2019 - 
2026  

√   

103 

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w 
sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok  
 

√   

104 

Uchwała Nr III /30/ 2018 Rady Miejskiej w 
Witkowie z dnia 28 grudnia 2018r. w 
sprawie uchwalenia planów pracy: Rady 
Miejskiej w Witkowie i planów pracy stałych 
Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok 

  √ 

Spośród 104 uchwał podjętych przez Radę Miejską w Witkowie w 2018 roku, 6 uchwał nie 

zostało wykonanych. Poniżej zaprezentowano przyczyny niewykonania przedmiotowych uchwał 

Rady Miejskiej w Witkowie: 

 Uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, 

położonej w Witkowie – nie wykonano ze względu na fakt, iż nieruchomość nie została 

jeszcze sprzedana 

 Uchwała Nr XXXVI /294 /2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2018r.  

w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem gminy Witkowo w zakresie gruntów pasa 
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drogowego dróg niemających statusu drogi publicznej - nie wykonano ze względu na 

orzeczenie nieważności uchwały w trybie nadzoru przez Wojewodę Wielkopolskiego  

 Uchwała Nr XXXVII/301/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 r.  

w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Witkowo ze Spółdzielni Socjalnej „Razem być” - nie 

wykonano ze względu na okoliczności polegające na niejednoznacznej sytuacji spółdzielni 

socjalnej. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zrezygnował z wystąpienia gminy ze 

spółdzielni i nie złożył oświadczenia woli, a złożenie takiego oświadczenia jednoznacznie 

wywołałoby skutek w postaci wystąpienia.  

 Uchwała Nr XXXVII/302/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018r.  

w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Witkowo ze Spółdzielni Socjalnej „Pomocnik od 

zaraz” - nie wykonano ze względu na okoliczności polegające na niejednoznacznej sytuacji 

spółdzielni socjalnej. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zrezygnował z wystąpienia gminy 

ze spółdzielni i nie złożył oświadczenia woli, a złożenie takiego oświadczenia jednoznacznie 

wywołałoby skutek w postaci wystąpienia.  

 Uchwała Nr XXXVII/303/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 20 kwietnia 2018 roku  

w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Witkowo ze Spółdzielni Socjalnej „Domowe 

przysmaki” - nie wykonano ze względu na okoliczności polegające na niejednoznacznej 

sytuacji spółdzielni socjalnej. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zrezygnował z wystąpienia 

gminy ze spółdzielni i nie złożył oświadczenia woli, a złożenie takiego oświadczenia 

jednoznacznie wywołałoby skutek w postaci wystąpienia.  

 Uchwała Nr XXXVIII/312/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 maj 2018 r.   

w sprawie złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody - uchwała została podjęta na okoliczność ewentualnego wniesienia skargi do 

sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

8 maja 2018 r. sygn. KN- I.4131.1.203.2018.2. Po głębszej analizie stwierdzono, 

że wniesiona skarga nie byłaby celowa. 
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X. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 ROKU 

W II edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo w głosowaniu, które trwało  

od 1 do 20 czerwca 2018 roku udział wzięło 6 projektów. W dniach od 20 do 21 czerwca 2018 

roku Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2019 

rok dokonał sprawdzenia poprawności i przeliczenia oddanych głosów. W II edycji Budżetu 

Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo zwyciężył projekt pn. „WIOSKI NA SPORTOWO – 

urządzenie miejsc relaksu w miejscowościach: Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin”, 

zdobywając 993 głosy, co stanowi 40,6% wszystkich oddanych głosów w głosowaniu (łącznie 

oddano 2 444 głosy). Wybrany projekt to wspólna inicjatywa gospodarzy czterech sołectw 

z terenu gminy: Gabrieli Szeszyckiej, Janiny Wędzikowskiej, Małgorzaty Woźniak oraz Krzysztofa 

Bykowskiego. Zadanie obejmuje urządzenie stref relaksu przy istniejących świetlicach 

wiejskich w sołectwach: Mielżyn, Mąkownica, Ruchocin i Jaworowo. W ramach projektu 

zostaną zakupione i zamontowane m.in. urządzenia siłowni zewnętrznych, altany drewniane, 

podesty sceniczne, namioty oraz meble ogrodowe. Realizacja tej inwestycji umożliwi 

propagowanie zdrowego trybu życia w każdym wieku oraz pozwoli na zwiększenie oferty 

spędzania wolnego czasu. Zwycięskie zadanie zostało wpisane do Budżetu Gminy i Miasta 

Witkowo na 2019 rok i zostanie w tym roku zrealizowane. Na jego realizację zaplanowano 

kwotę 100.000,00 zł.  
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XI. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO 

W 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Pan Marian Gadziński udzielał się 

w następujących organizacjach: 

 Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w Powidzu - członek Zarządu 

(reprezentant gminy) 

 Stowarzyszenie „Światowid” w Małachowie Szemborowice – członek (reprezentant 

gminy) 

 Spółdzielnia Socjalna „Domowe przysmaki” w Małachowie Szemborowice – członek 

(reprezentant gminy) 

 Spółdzielnia Socjalna „Pomocnik od zaraz” w Małachowie Szemborowice – członek 

(reprezentant gminy) 

 Spółdzielnia Socjalna „Razem być” w Małachowie Szemborowice – członek (reprezentant 

gminy) 

 Miejsko-Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Witkowie - członek 

Zarządu 
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