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I. WPROWADZENIE

Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z artykułu 28aa Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Burmistrz jest zobowiązany każdego roku
do dnia 31 maja, przedstawić radzie gminy - raport o stanie gminy. Raport obejmuje
podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności
przedstawia realizację programów, strategii i uchwał oraz budżetu obywatelskiego.
Raport prezentowany jest podczas sesji absolutoryjnej. Raport ma charakter publiczny.
W debacie nad nim mają prawo uczestniczyć także mieszkańcy, po uprzednim
spełnieniu wymagań proceduralnych.

Realizując swój ustawowy obowiązek Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo niniejszym
przedstawia Radzie Miejskiej w Witkowie - Raport o Stanie Gminy i Miasta.
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY
II.1. Informacje ogólne
Gmina Witkowo to gmina wiejsko - miejska 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 innymi gminami powiatu gnieźnieńskiego: Gminą Gniezno, Gminą
Trzemeszno i Gminą Niechanowo, oraz powiatu wrzesińskiego – Gminą Września, jak
i powiatu słupeckiego - Gminą Powidz i Gminą Strzałkowo.
Przez obszar gminy i miasta przebiega droga wojewódzka nr 260 Gniezno – Słupca.
W niewielkiej odległości znajduje się autostrada A2 Świecko – Warszawa, z węzłami
komunikacyjnymi w okolicy Słupcy oraz Wrześni, jak i drogi krajowe nr 15 i 92. Przez teren
gminy przebiega linia kolejowa – Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa (GKW), która łączyła
Gniezno z Anastazewem. Obecnie wspomniana Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa nie
jest eksploatowana z uwagi na jej stan techniczny.
Gmina Witkowo zajmuje obszar o powierzchni 183,95 km2, której siedzibą 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: rola, 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 –
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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 rolnych.
Ze względu na rzeźbę terenu rozproszenie jest większe w części północno - wschodniej.
Gmina

charakteryzuje

się

dobrymi

walorami

przyrodniczo-krajobrazowymi,

co predysponuje ją do bycia atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynkowo-turystycznym.
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 strefy: rolniczą w południowo zachodniej części gminy z lepszymi glebami i równinnym krajobrazem oraz rekreacyjno turystyczną na południowym wschodzie o słabszych glebach i bardziej urozmaiconej
rzeźbie terenu.
Centrum turystyczne na obszarze Gminy Witkowo, to Ośrodek Wypoczynkowy
zlokalizowany w Skorzęcinie. Miejscowość ta położona jest na północny wschód
od Witkowa, pomiędzy jeziorami Białym oraz

Niedzięgiel. Ośrodek jest jednym

z większych kompleksów wypoczynkowych w Wielkopolsce. 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 Ostrowite Prymasowskie nad
Jeziorem

Ostrowickim

oraz

Wiekowo

w

okolicy

Jeziora

Niedzięgiel.

Turystów

i wczasowiczów przyciągają liczne jeziora z czystą wodą oraz znaczne tereny łąk
i lasów. Gmina Witkowo swoją atrakcyjność turystyczną podnosi również dzięki 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 między
innymi:
•

Kościół Katolicki wzniesiony w latach 1821–1840,

•

dawne Starostwo Powiatowe (główny budynek przy ul. Warszawskiej 31 oraz willa
przy ul. Kosynierów Miłosławskich 18),
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•

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,

•

Zespół pałacowy w Kołaczkowie z końca XIX w.,

•

Kościół pw. Św. Marcina w Ostrowitem Prymasowskim,

•

dziewiętnastowieczny Zespół Pałacowo–Dworski w Jaworowie,

•

XIX wieczny Dwór w Królewcu,

•

dawny Gmach Sądu Grodzkiego w Witkowie,

•

Zespół Młyna w Witkowie,

•

Wiatrak „Koźlak" z XIX wieku oraz dwór w miejscowości Folwark,

•

odrestaurowany Wiatrak „Koźlak” w Kamionce.

Na terenie Gminy Witkowo znajdują się także wojskowe tereny zamknięte MON. Część
z tych terenów stanowi obszar jednostki wojskowej Powidz, dla której ustanowiono
powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w odniesieniu do lotniska wojskowego
w Powidzu.

II.2. Demografia
Gminę Witkowo zamieszkuje 13.189 osób, z czego ok. 51% stanowią kobiety (stan na
31.12.2020 roku). Gęstość zaludnienia wynosi 74 osoby/km2. Zmiana liczby mieszkańców
gminy jest nieznaczna, z zauważalną ciągłą tendencją wzrostową. Na przestrzeni
ostatnich 15 lat wzrost wyniósł 1,4%, a w 5 ostatnich latach 0,18%. Przyrost naturalny
wyniósł w 2020 roku minus 21 osób i był najniższy w badanym okresie 5 lat, przy
jednoczesnym spadku liczby urodzeń w porównaniu do wcześniejszego roku o 3 dzieci.
Mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowią 63% populacji (52,4% mężczyźni i 47,6%
kobiety), przedprodukcyjnym 19% (52% mężczyźni i 48% kobiety), a poprodukcyjnym
niespełna 18% (35,5% mężczyźni i 64,5% kobiety). Obserwujemy w gminie proces
starzenia się społeczeństwa. W przeciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym spadła o blisko 2%, w wieku produkcyjnym o 3,5%, natomiast
odnotowano znaczny przyrost mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, o ponad 5%.
Dostrzega się także ujemne saldo migracji. W 2020 roku, w wyniku wymeldowania ubyło
79 mieszkańców.
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II.3. Bezrobocie i pomoc społeczna
Na koniec grudnia 2020 roku w gminie zarejestrowanych było 276 bezrobotnych, w tym
112 mężczyzn i 164 kobiety. Liczba osób zarejestrowanych z prawem do zasiłku: 51 osób,
liczba osób poszukujących pracy: 8, liczba ofert pracy: 3, stopa bezrobocia w powiecie:
4,0%. Długotrwała lub ciężka choroba była 2020 r. głównym powodem przyznania
wsparcia przez ośrodek pomocy, dotyczy to 48,41% ogółu korzystających ze wsparcia
MGOPS, natomiast 36,24% korzysta ze wsparcia z powodu bezrobocia, 34,50% z powodu
niepełnosprawności

oraz

18,84%

mieszkańców

wykazuje

na

potrzebę

ochrony

macierzyństwa lub wielodzietności. W 2020 roku 845 osób w rodzinach skorzystało
z pomocy w formie finansowej i rzeczowej, w tym w formie zasiłków stałych, co stanowi
ok. 7% populacji gminy. Na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w 2020
roku wydano kwotę 21 222 720,70 zł. Ośrodek realizuje również inne zadania z zakresu
pomocy społecznej, wynikające z uzasadnionych potrzeb gminy. Działalnością na rzecz
mieszkańców

zajmują

się

także:

Ośrodek

Terapeutyczny

przy

ul.

Sportowej,

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK" w Gnieźnie - Koło
w Witkowie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Witkowie, Samopomocowa Grupa Wsparcia AA. Mieszkańcy mają także możliwość
korzystania

z dyżurów

interwencyjno-wspierających

dla

osób

z

problemem

alkoholowym, prowadzonych przez Terapeutę Uzależnień, zdalnych i stacjonarnych
dyżurów psychologów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, oraz zajęć dla dzieci
w świetlicach socjoterapeutycznych. Zagadnienia związane z realizacją zadania
dotyczącego pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta Witkowo zostały
szczegółowo opisane w dalszej części Raportu – w rozdziale VI.5. Polityka społeczna.

II.4. Gospodarka
W 2020 roku zarejestrowanych było ok. 640 przedsiębiorców mających główne miejsce
wykonania działalności ma terenie gminy (w tym 134 zawieszonych). W roku 2020
zarejestrowano 51 nowych podmiotów, a likwidacji działalności gospodarczej dokonało
34 przedsiębiorców. Grupy rodzajów działalności PKD wskazują, że na naszym terenie
działało najwięcej przedsiębiorców w zakresie: handlu – 24,45 % (189), budownictwa –
22,50 % (174), usług – 8,54 % (66), transportu – 8,04 % (59), produkcji, przetwarzania – 7,24
% (56), opieki zdrowotnej - 5,95 % (46), gastronomii i zakwaterowania – 5,56 % (43).
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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. Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony
w 1998 roku i obejmuje obszar 246 km2, przy czym na obszarze Gminy Witkowo 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.
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.
Na terenie gminy znajduje się 60 drzew stanowiących pomniki przyrody.

II.6. Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie mieszkańców gminy w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem
głównego punktu 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.
Sieć centralnego ogrzewania w gminie opiera się głównie na kotłowni lokalnej oraz
paleniskach indywidualnych.
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III. ORGANY GMINY
III.1. Rada Miejska w Witkowie
Rada Miejska w Witkowie jest organem stanowiącym oraz kontrolnym gminy.

Skład Rady Miejskiej w Witkowie w 2020 roku (kadencja 2018 – 2023):
Pan Piotr Jóźwik

- Przewodniczący Rady Miejskiej

Pani Renata Robaszkiewicz

- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (od listopada 2019 roku)

Pan Marian Walczak

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Pan Marek Biadasz

- Radny

Pan Marek Budzik

- Radny

Pan Krzysztof Bykowski

- Radny

Pan Krzysztof Chołodecki

- Radny

Pan Eugeniusz Czaplicki

- Radny

Pani Elżbieta Grabowska

- Radna (od listopada 2019 roku)

Pan Tomasz Janas

- Radny

Pan Paweł Lisiak

- Radny

Pan Czesław Nowaczyk

- Radny

Pan Eugeniusz Piniarski

- Radny

Pan Paweł Roszyk

- Radny

Pan Paweł Szymański

- Radny

Pan Marek Wiatrowski

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (do czerwca 2019 roku)

III.2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo jest organem wykonawczym, który realizuje uchwały
podjęte przez radnych Rady Miejskiej w Witkowie.

W 2020 roku Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo był 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 31.12.2020 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

wg

stanu

na

dzień

31.12.2020

roku

wynosiła

173.462.331,43 zł, w tym aktywów trwałych 168.184.437,51 zł oraz aktywów obrotowych
5.277.793,92 zł. Oznacza to zwiększenie wartości majątku o 5.005.798,58 zł, tj. o 2,97 %,
w stosunku do wartości na dzień 31.12.2019 roku.

IV.1. Grunty
Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała grunty o pow. 4.256.933,00 m2, z czego
3.354.864,00 m2 o wartości 27.060.060,67 zł położonych we wsiach, a 902.069,00 m 2
o wartości 6.889.546,97 zł w mieście. Zmiana w ilości i wartości gruntów na koniec
31.12.2020 roku nastąpiła z tytułu:
•

nabycia do zasobu komunalnego działki w Chłądowie, zajętej pod ścieżkę
rowerową Witkowo-Skorzęcin,

•

nabycia do zasobu komunalnego działek w Witkowie stanowiących ul. Bajeczną,
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•

zbycia udziałów w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Witkowie
przy. ul. Dworcowej 11/1 i Mickiewicza 5/13, (sprzedaż lokali komunalnych),

•

komunalizacji, tj. decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej nieodpłatne
nabycie przez Gminę Witkowo działki w Chłądowie - mienia Skarbu Państwa,

•

rozliczenia udziałów w gruntach w związku ze zbyciem lokali mieszkalnych,

•

inwentaryzacji i zmian wynikających z ewidencji gruntów,

•

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

IV.2. Budynki i lokale
Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała budynki o wartości brutto 41.481.383,75 zł.
W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali
o kwotę 2.038.475,76 zł. Było to wynikiem:
•

sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11/1 na rzecz najemców,

•

sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 5/13,

•

rozbudowy budynku świetlicy i remizy przy ul. Nowej wraz z urządzeniem kotłowni
gazowej,

•

modernizacji dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie,

•

przebudowy budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 4, z przeznaczeniem na siedzibę
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

•

urządzenia kina społecznościowego w budynku Centrum Kultury.

IV.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Na dzień 31.12.2020 roku gmina była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej
o wartości brutto 84.658.088,85 zł. W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost wartości
ww. obiektów o 3.953.599,90 zł. Było to spowodowane:
•

budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek,

•

budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek
w ramach zadania „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie
Gminy i Miasta Witkowo”,

•

rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Witkowo – zadanie
obejmowało budowę odcinków sieci dla gospodarstw domowych,

•

budową sieci wodociągowych w: Folwarku, Piaskach, Skorzęcinie Rybakówce,
Mąkownicy oraz w Witkowie przy ulicach Młyńskiej i Bajecznej,
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•

budową drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa w ramach projektu:
„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto
Witkowo – II etap”,

•

wykonaniem

doświetlenia

przejść

dla

pieszych

i

progów

zwalniających

w Witkowie przy ul. Północnej, Osiedlowej, Piastowskiej, Dębińskiej, Powstańców
Wlkp.

i Czerniejewskiej

-

w

ramach

zadania

„Poprawa

bezpieczeństwa

na drogach”,
•

przebudową

dróg

gminnych

w

miejscowościach:

Strzyżewo

Witkowskie,

Wiekowo, Gaj, Czajki, Witkówko, Odrowąż, Mielżyn, Malenin,
•

przebudową ulic Młyńskiej i Nowej w Witkowie,

•

wykonaniem chodników w Mąkownicy, Maleninie i Witkowie przy ul. Cmentarnej
i Czerniejewskiej,

•

modernizacją linii oświetlenia ulicznego i drogowego w Witkowie przy ulicach
Nowej, Bajecznej, Park Kościuszki i na osiedlu nr 5,

•

wykonaniem tężni solankowej w ramach realizacji budżetu obywatelskiego za rok
2020,

•

modernizacją Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wrzesińskiej 14 w Witkowie przez
ZGK,

oraz inwestycjami wykonanymi w ramach funduszy sołeckich:
•

nakładkami asfaltowymi na drogach gminnych w Sołectwach: Gaj, Czajki,
Odrowąż,

•

przebudowami chodników i dróg gminnych w Sołectwach: Folwark, Mielżyn,
Ruchocinek, Dębina, Mąkownica,

•

utwardzenie kostką brukowa terenu przy świetlicy w Strzyżewie Witkowskim.

IV.4. Kotły i maszyny energetyczne
Na dzień 31.12.2020 roku gmina była właścicielem urządzeń o wartości brutto 171.368,90
zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości ww. urządzeń
o kwotę 21.856,00 zł, co było spowodowane nabyciem pieca na pelet wraz z osprzętem
na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiekowie.

IV.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
Na dzień 31.12.2020 roku gmina była właścicielem maszyn, urządzeń i aparatów
o wartości brutto 1.142.179,46 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło
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zmniejszenie wartości urządzeń o 72.185,55 zł, spowodowane przeprowadzoną
inwentaryzacją środków trwałych.

IV.6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Na dzień 31.12.2020 roku gmina była właścicielem specjalistycznych maszyn, urządzeń
i aparatów o wartości brutto 475.812,43 zł. Bez zmian w porównaniu do stanu
na 31.12.2019 roku.

IV.7. Urządzenia techniczne
Na dzień 31.12.2020 roku gmina była właścicielem urządzeń technicznych o wartości
brutto 1.264.342,78 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości
ww. urządzeń o kwotę 370.874,63 zł. Było to spowodowane: modernizacją i rozbudową
monitoringu

na

terenie

OW

w

Skorzęcinie,

wykonaniem

systemu

ostrzegania

i alarmowania ludności na terenie Gminy i Miasta wraz z zabezpieczeniem łączności dla
celów zarządzania kryzysowego, wykonaniem instalacji Wi-Fi w ramach projektu
„Łącząc Europę”, wykonaniem klimatyzacji w budynku Centrum Kultury, modernizacją
systemu wjazdowego na terenie OW w Skorzęcinie.

IV.8. Środki transportu
Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała środki transportu o wartości 1.697.663,77 zł
brutto. Bez zmian w porównaniu do stanu na 31.12.2019 roku.

IV.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
o wartości 917.744,35 zł brutto. W odniesieniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost
wartości ww. urządzeń o kwotę 50.990,00 zł.

IV.10. Pozostałe środki trwałe
Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała środki trwałe o wartości 950.425,88 zł.
Wartościowo o 283.461,08 zł więcej niż w poprzednim okresie.

IV.11. Zbiory biblioteczne
Na dzień 31.12.2020 roku gmina posiadała zbiory o wartości 660.233,74 zł. W odniesieniu
do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o 93.913,71 zł.
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IV.12. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie - to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym. Według
definicji z ustawy o rachunkowości środki trwałe w budowie zaliczane są do aktywów
trwałych w okresie budowy, montażu lub ulepszenia - już istniejącego środka trwałego.
Tabela 1.Wartość środków trwałych w budowie.

wartość zł na
31.12.2019 r.

wartość zł na
31.12.2020 r.

zmiana wartości

zmiana
wartości
(w porównaniu do
poprzedniego okresu)

1

Inwestycje rozpoczęte
(Gmina bez jednostek)

1.710.352,64

494.355,88

- 1.215.996,76

- 71,10 %

2

Inwestycje rozpoczęte
(ZGK zakład budżetowy)

0,00

0,00

0,00

0%

3

Inwestycje rozpoczęte
(środki trwałe w
budowie)
OKSiR- jednostka
kultury

135.670,14

107.795,87

-27.874,27

-20,55 %

4

Razem

1.846.022,78

602.151,75

-1.243.871,03

-67,38 %

IV.13. Dochody z mienia komunalnego Gminy i Miasta Witkowo
Z tytułu posiadanego majątku komunalnego, gmina w 2020 roku uzyskała dochody
w wysokości 1.775.853,59 zł, z czego kwotę 1.384.758,24 zł (77,98 %) stanowiły dochody
związane z dzierżawami.

IV.14. Inne dochody z gospodarowania Gminy i Miasta Witkowo, nie zaliczane do dochodów z
mienia komunalnego
Z tytułu innych dochodów gmina w 2020 roku uzyskała wpływy w wysokości
1.698.943,57 zł, z czego kwotę 1.230.217,62 zł (72,41 %) stanowiła opłata

za wjazd

na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, a kwotę 211.374,06 zł (12,44 %)
stanowiła opłata targowa i rezerwacja miejsc handlowych.
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IV.15. Udziały Gminy i Miasta Witkowo w podmiotach gospodarczych
Gmina 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 z trzech
spółdzielni socjalnych, powstałych w 2016 roku (spółdzielnie powstawały i działały przy
Stowarzyszeniu Światowid).

IV.16. Mienie będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Witkowo:
•

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, którego majątek na dzień 31.12.2020
roku

stanowił

wartość

brutto

52.483.499,01

zł

i

wzrósł

w

porównaniu

do poprzedniego okresu o 1,54%.
•

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, której majątek na dzień
31.12.2020 roku stanowił wartość brutto 4.639.972,28 zł i wzrósł w porównaniu
do poprzedniego okresu o 4,27 %.

•

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, której majątek
na dzień 31.12.2020 roku stanowił wartość brutto 2.567.832,85 zł i wzrósł
w stosunku do poprzedniego okresu o 22,02 %.

•

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, którego majątek na dzień 31.12.2020
roku stanowił wartość brutto 3.030.801,12 i wzrósł w odniesieniu do poprzedniego
okresu o 33,48 %.

•

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie, którego majątek na dzień 31.12.2020
roku

stanowił

wartość

brutto

3.025.330,00

zł

i

wzrósł

w

porównaniu

do poprzedniego okresu o 8,84 %.
•

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo, której majątek na dzień 31.12.2020
roku

stanowił

wartość

brutto

819.911,57

zł

i

wzrósł

w

porównaniu

do poprzedniego okresu o 6,34 %.
•

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego majątek na dzień
31.12.2020 roku stanowił wartość brutto 274.465,29 zł i wzrósł w odniesieniu
do poprzedniego okresu o 137,69 %.

•

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, którego majątek na dzień
31.12.2020 roku stanowił wartość brutto 7.449.063,24 zł i wzrósł w porównaniu
do poprzedniego okresu o 2,01 7%.
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V. INFORMACJE O STANIE FINANSÓW GMINY
V.1. Budżet gminy w 2020 roku
Budżet Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską:

•

dochody budżetu

66.430.000,00 zł

•

wydatki budżetu

69.380.000,00 zł

wykonanie budżetu Gminy Witkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku:
dochody budżetu

71.429.213,23 zł

wydatki budżetu

67.545.428,32 zł

planowany deficyt budżetu w kwocie

3.857.197,90 zł

wykonana nadwyżka budżetowa w wysokości

3.883.784,91 zł

planowane przychody budżetu w kwocie

7.142.867,06 zł

wykonane zostały w 100% i stanowiły wolne środki budżetu
planowane rozchody budżetu w kwocie

3.285.669,16 zł

(dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.418.000,00 zł oraz
przelewy na rachunki lokat na kwotę 868.669,16 zł)

V.1.1.Dochody gminy w 2020 roku
Dochody zostały wykonane w wysokości

71.429.213,23 zł

co w stosunku do przyjętego planu stanowi 102,4 %.
- dochody własne

29.122.668,42 zł

w tym:
podatek od nieruchomości

6.449.530,56 zł (tj.107,0%wporównaniu do 2019 roku)

dochody z majątku gminy

177.769,51 zł

(tj.86,7% w porównaniu do 2019 roku)

podatek od czynności cywilnoprawnych

540.329,77 zł

(tj.104,3% w porównaniu do 2019 roku)
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- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

10.343.586,28 zł

w tym:
podatek dochodowy PIT

10.227.710,00 zł

podatek dochodowy CIT

115.876,28 zł

- subwencje

(tj.96,8% w porównaniu do 2019 roku)
(tj.101,9% w porównaniu do 2019 roku)

15.490.668,00 zł

w tym:
subwencja oświatowa
- środki zewnętrzne

9.722.664,00 zł

(tj.100,6% w porównaniu do 2019 roku)

26.815.876,80 zł

w tym m. in.:
na realizację świadczeń rodzinnych
na realizację świadczeń „500+”
środki z innych samorządów
środki z UE

4.810.000,00 zł

(tj.100,3% w porównaniu do 2019 roku)

15.589.110,98 zł

(tj.127,3% w porównaniu do 2019 roku)

146.716,32 zł
1.033.221,41 zł

(tj.74,6% w porównaniu do 2019 roku)
(tj. 92,4 % w porównaniu do 2019 roku)

Wykres 1. Struktura dochodów Gminy Witkowo w 2020 roku
dotacje i środki
38%

dochody własne
40%

subwencje
22%
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V.1.2.Wydatki gminy w 2020 roku

Wydatki zostały wykonane w wysokości

67.545.428,32 zł

co w stosunku do przyjętego planu stanowi 91,7%
- zadania inwestycyjne

5.828.402,95zł

(tj.132,7% w porównaniu do 2019 roku)

- oświata i wychowanie

20.958.992,66 zł

(tj.103,8% w porównaniu do 2019 roku)

- wydatki socjalne

26.216.819,41 zł

(tj.116,9% w porównaniu do 2019 roku)

- kultura, sport i rekreacja

3.951.346,48 zł

(tj.114,5% w porównaniu do 2019 roku)

- gospodarka komunalna

5.755.184,55 zł

(tj.127,4% w porównaniu do 2019 roku)

- administracja

4.020.267,37 zł

(tj.92,1 % w porównaniu do 2019 roku)

- obsługa długu publicznego

109.406,95 zł

(tj.46,0% w porównaniu do 2019 roku)

- pozostałe wydatki

705.007,95 zł

Wykres 2. Struktura wydatków Gminy Witkowo w 2020 roku
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V.1.3. Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2019-2026
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027 (WPF)
stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego i jest swoistą projekcją
przyszłych budżetów. WPF obejmuje prognozę w szczególności takich parametrów
budżetowych, jak:
•

dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,

•

dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,

•

wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu
sfinansowania deficytu,

•

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.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027 (WPF)
przygotowana została na podstawie:
•

wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw z dnia 28 maja 2019r.,

•

historycznych materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów Gminy i Miasta Witkowo za lata 2017-2018,

•

planowanych wielkości określających budżet GiM Witkowo w roku bieżącym
według stanu na koniec III kwartału,

•

przewidywanego wykonania budżetu GiM Witkowo za 2019 r. W przewidywanym
wykonaniu budżetu za 2019 r. uwzględniono wykonanie na poziomie planu na
dzień 15 października 2019 r. zgodnie z podjętymi uchwałami: Uchwałą
Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie: wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019 - 2026
oraz

Uchwałą

Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie: zmian
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w budżecie na 2019 roku z uwagi na istotność wprowadzonych zmian
w szczególności w zakresie rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu
w 2019 roku na kwotę 800.000,00 zł. Rezygnacja z zaciągnięcia kredytu skutkuje
koniecznością wprowadzenia zmian m.in. w przychodach budżetu, rozchodach
budżetu, w wyniku budżetu oraz w planowanych kwotach długu na rok bieżący
i na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
•

zgromadzonych informacji o faktach dotyczących gospodarki finansowej,
a także

wiedza

o

planowanych

zamierzeniach

wynikających

z

różnych

dokumentów obowiązujących na terenie gminy.
Postawą określenia prognozowanych kwot dochodów bieżących oraz wydatków
bieżących budżetu na lata 2020-2027 były planowane dochody i wydatki bieżące na
2020 rok przeszacowane odpowiednio o wskaźniki inflacji zgodnie z wytycznymi Ministra
Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz
finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W 2026 oraz w 2027 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 31.12.2020 roku wynosi 7.310.686,34 zł. Spłata rat
kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki przedstawia się następująco:
1. 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 Nr 3519329/154/JST/POZ/17 spłacany będzie w okresie od 2020 roku do 2021 roku:
w 2020r. rata spłaty kredytu 700.000,00 zł; w 2021 roku - kwota spłaty raty kapitałowej
kredytu wynosi: 2.300.000,00 zł.
2. 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 Nr 45846/679/2018 spłacany
będzie w okresie od 2021 roku do 2023 roku: w 2021 roku planowana rata spłaty kredytu
200.000,00 zł; w 2022 roku - kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi: 2.600.000,00 zł
oraz w 2023 roku - kwota spłaty raty kapitałowej kredytu wynosi 1.800.000,00 zł.
3. pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Ruchocinek,
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gm. Witkowo" w wysokości 428.686,34 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 19.10.2020
roku Nr 7937/U/400/741/2019 spłacana będzie w okresie od 2020 roku do 2025 roku:
w 2020 roku kwota spłaty pożyczki 18.000,00 zł, w 2021roku rata spłaty pożyczki 72.000,00
zł, w 2022 roku - spłata 72.000,00 zł, w 2023 roku - kwota 72.000,00 zł, w 2024 roku - rata
spłaty 66.080,44 zł oraz w 2025 roku spłata kwoty 128.605,90 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027
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 kredytów.

V.2. Zrealizowane zadania inwestycyjne na terenie Gminy Witkowo w 2020 roku
W

2020

roku

na

terenie

Gminy

Witkowo

zrealizowano

następujące

zadania

inwestycyjne, ujęte w budżecie:
•

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami
w miejscowości Ruchocinek.

W ramach zadania wybudowano kolejny etap sieci tj. rurociągi grawitacyjne o dł. 704
mb i kanały boczne o dł. 203 mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa oraz WOD MAX Sławomir Lebica ze Słupcy
jako inspektor nadzoru. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 440.800,00 zł.
W pierwszym półroczu 2020 zakończono zadanie i poniesiono wydatki w kwocie
427.202,19 zł.
•

Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta
Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina,
Mielżyn i Ruchocinek.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dębina gdzie wybudowane
zostaną kolektory tłoczne o dł. 798mb, kolektory grawitacyjne o dł. 1318 mb oraz kanały
boczne o dł. 454mb wraz z 2 przepompowniami. W miejscowości Mielżyn zaplanowano
realizację kolektorów grawitacyjnych o dł. 1247,00 mb, kolektora tłocznego o dł. 462,00
mb i kanałów bocznych o dł. 71 mb wraz 1 przepompownię sieciową. Zakres zadania
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w m. Ruchocinek to budowa kolektorów grawitacyjnych o dł. 1277,00 mb i kanałów
bocznych o dł. 128 mb. W 2020 roku zaplanowano środki w budżecie opiewające na
kwotę 1.399.500,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 2.952,00 zł za aktualizację
kosztorysów inwestorskich - niezbędną do ogłoszenia przetargu. W grudniu podpisano
umowy z wykonawcami na realizację inwestycji w 2021 roku, których łączny koszt
wyniesie 1.967.239,70 zł.
•

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zadanie

obejmowało

budowę

krótkich

odcinków

sieci

kanalizacyjnej,

celem

zapewnienia odbioru ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy. Na
realizację zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł, nie
poniesiono żadnych wydatków.
•

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Witkowo.

W ramach zadania pobudowano 1396 mb sieci wodociągowej, celem zapewnienia
dostawy wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy. W roku 2020 wykonano
odcinki sieci w miejscowości Skorzęcin Rybakówka, Folwark – Piaski, Skorzęcin wieś,
Mąkownica oraz w Witkowie przy ul. Młyńskiej i Bajecznej. Wykonawcą zadania był
Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Na realizację inwestycji zaplanowano
100.000,00 zł i poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72.390,00 zł.
•

Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P Sokołowo – Skorzęcin .

W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu
Gnieźnieńskiego w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
powiatowej na terenie Gminy Witkowo.
•

Chodniki: Mąkownica, Malenin, Cmentarna i Czerniejewska.

Zadanie obejmowało wykonanie chodników w Mąkownicy o dł. 200 mb, w Maleninie
160mb i w Witkowie przy ul. Cmentarnej 210 mb oraz przy ul. Czerniejewskiej 138 mb. Na
realizację zadania w budżecie zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł. W roku 2020
poniesiono wydatki w łącznej kwocie 194.472,25 zł.
•

Poprawa bezpieczeństwa na drogach - doświetlenie przejść dla pieszych oraz
progi zwalniające.

Zadanie obejmowało wykonanie progów zwalniających w Witkowie przy ul. Północnej,
Osiedlowej i Piastowskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych poprzez montaż lamp
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i oznakowania przy ul. Dębińskiej, Powstańców Wlkp. i Czerniejewskiej. W budżecie na
realizację zadania zaplanowano 100.000,00 zł, wydatkowano kwotę 37.413,65 zł.
•

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi o łącznej długości 1,81 km. Wykonawcą była
firma

Zakład

Drogowo-Transportowy

Sławomir

Begier

z

Nekli.

W

budżecie

zabezpieczono środki w kwocie 450.000,00 zł i w pierwszej połowie 2020 roku wykonano
zadanie i poniesiono wydatki w kwocie 418.515,76 zł. Całkowity koszt zadania
realizowanego w latach 2019/2020 to kwota 617.725,08 zł z czego kwota 305.000,00 zł
pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych.
•

Przebudowa drogi dojazdowej do OW w Skorzęcinie.

W ramach zadania planowano poszerzenie drogi, celem umożliwienia ruchu pieszego
i rowerowego. W budżecie zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł i nie poniesiono
żadnych wydatków.
•

Przebudowa ulic na terenie miasta: Dojazdowa, Młyńska, Nowa, Różana.

W ramach zadania został utwardzony odcinek ulicy Młyńskiej i poszerzono ul. Nową.
Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Dojazdowej i Różanej.
W budżecie zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano 93.847,38 zł.
•

Rekultywacja i przebudowa dróg w gminie w m. Gaj, Odrowąż, Czajki, Witkówko,
Malenin, Mielżyn.

W ramach zadania utwardzono odcinki dróg dojazdowych do gruntów ornych.
Inwestycja była dofinansowana ze środków

budżetu Województwa Wielkopolskiego

w wysokości 64.500,00 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 600.000,00 zł. W roku 2020
poniesiono wydatki w kwocie 545.280,41 zł.
•

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto

Witkowo – II etap.
Zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, na realizację którego uzyskano dofinansowanie wynoszące 935.098,60 zł.
Zadanie obejmowało budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Kołaczkowa
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o dł. 1,952 km.

Przebudowano

odcinki

drogi

(w

tym

dwa

chodniki)

w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego: odcinek Witkowo-Kołaczkowo o dł.
1,393 km wraz z oświetleniem 5 hybrydowo-solarnym, chodnik w Kołaczkowie o dł. 264
mb wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów, stojakiem na rowery, ławką,
koszami na śmieci i wiatą przystankową, chodnik w Witkowie (ul. Nowa) o dł. 295 mb.
W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki w kwocie 1.824.074,59 zł. Łącznie
poniesiono wydatki w kwocie 1.532.314,78 zł.
•
W

Rozbudowa remizy OSP Witkowo - przy ul. Nowej wraz z kotłownią gazową.
ramach

zadania

rozbudowano

budynek

o

pomieszczenie

gospodarcze

z sanitariatem, szatnię i kotłownię gazową służącą całemu kompleksowi obiektów
gminnych. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie 455.000,00 zł. Poniesiono
wydatki w kwocie 450.709,51 zł. Inwestycja była dofinansowana z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30.000,00 zł
•

Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta
Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla
celów zarządzania kryzysowego.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Podjęto współpracę między samorządami, celem modernizacji
istniejącego w Witkowie i Gnieźnie systemu ostrzegania i alarmowania ludności
polegającej m.in. na montażu nowych 3 syren alarmowych i unowocześnieniu systemu
łączności. W budżecie zaplanowano 113.738,60 zł i w roku 2020 poniesiono wydatki
w wysokości 105.557,18 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 81.822,19 zł.
•

Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta Witkowo.

W ramach zadania planowano zakup kamer. Zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00
zł i nie poniesiono żadnych wydatków.
•

Modernizacja placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Powstańców Wlkp.

W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu. W budżecie
zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.
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•

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej na cele MGOPS

W ramach zadania przebudowano i rozbudowano istniejący budynek, w głębi działki
zlokalizowano parking i drogę dojazdową. Zadanie realizowano od roku 2019. W 2020
roku, poniesiono wydatki w kwocie 835.975,23 zł, natomiast w budżecie była
zabezpieczona kwota 840.000,00 zł.
•

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gaju

W ramach zadania przekazano wkład finansowy w kwocie 9.000,00 zł na modernizację
lamp oświetlenia ulicznego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.
•

Modernizacja linii oświetlenia ulicznego ul. Nowa, Bajeczna, Park Kościuszki,
modernizacja lamp na Osiedlu w Witkowie

W ramach zadania zamontowano lampy przy ul. Park Kościuszki, Bajecznej i Nowej w
Witkowie oraz zmodernizowano rozdzielnie w lampach na osiedlu. W budżecie
zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 88.149,84 zł.
•

Wykonanie przyłącza do sieci i zasilania zalicznikowego ogródków działkowych

Przekazano dotację celową dla ROD w Witkowie w kwocie 30.000,00 zł na
dofinansowanie sieci energetycznej na terenie ogródków.
•

Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej Małachowo Złych Miejsc

W ramach zadania planowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie
świetlicy, doposażenie w urządzenia i nasadzenie roślin. W budżecie zabezpieczono
41.000,00 zł i nie poniesiono wydatków z uwagi nie otrzymanie dofinansowania
w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś.
•

Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Ruchocinie

Zadanie obejmowało

modernizację pokrycia dachowego wraz

z opierzeniem

i orynnowaniem. W budżecie zaplanowano 26.000,00 zł.
•

Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy

W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż nowych urządzeń na place zabaw.
W budżecie zaplanowano 20.000,00 zł i nie poniesiono wydatków.
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•

Tężnia solankowa.

Zadanie polegające na zakupie i posadowieniu obiektu małej architektury – tężni
solankowej wraz z technologią, zostało wyłonione do realizacji jako laureat Budżetu
Obywatelskiego na rok 2020. W budżecie zaplanowano 160.000,00 zł i poniesiono
wydatki na dokumentację projektową, zakup konstrukcji obiektu, zbiornika na solankę
za łączną kwotę 117.427,46 zł.
•

Zagospodarowanie terenu przy stawku Kubuś w Witkowie.

W ramach zadania planowano zagospodarowania terenu, utwardzenie ciągów
pieszych oraz nasadzenie roślin przy stawku w Witkowie. W budżecie zabezpieczono
środki w kwocie 50.000,00 zł. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację
inwestycji.
•

„Małe

kino

społecznościowe

szansą

na

rozwój

zasobów

kulturalnych

województwa wielkopolskiego”.
Przekazano dotację celową dla OKSiR Witkowo na realizację zadania w kwocie
295.000,00 zł. Zadanie zrealizowano za kwotę 260.842,31 zł.
•

Kryta pływalnia w Witkowie. Zadanie obejmuje lata 2006 – 2026.

Łączne nakłady finansowe przypadające na ten okres to kwota

9 167 000,00 zł.

Nakłady finansowane na realizację tego zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026.
W ramach

przedsięwzięcia

wykonano

dokumentację

projektowo-kosztorysową

dotyczącą budowy krytej pływalni. W 2020 roku nie poniesiono żadnych kosztów
związanych z realizacją zadania.
Całkowity koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku wyniósł 5.828.402,95
zł, co stanowi 8,6 % łącznych wydatków budżetu Gminy i Miasta Witkowo.

28 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2020

VI. ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W 2020 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. Przedmiotowy dokument został
zmieniony Uchwałą Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2019 roku
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.

VI.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W gminie obowiązuje 68 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uchwalonych po 1995 roku. Poniżej przedstawiono wykaz obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo:
•

Uchwała Nr XVIII/122/96 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 listopada 1996 roku
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów w Wiekowie i Gaju gm. Witkowo.
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•

Uchwała Nr XXI/169/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 7/1 w Gorzykowie, gm. Witkowo.

•

Uchwała Nr VIII/64/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 1999 roku
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 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części działki nr 20 we wsi Skorzęcin.
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•

Uchwała Nr XVIII/178/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 września 2000 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 3/2 we wsi Strzyżewo Witkowskie.
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•

Uchwała Nr XXV/251/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr: 334/11, 334/10 i 334/9 w miejscowości Witkowo przy ul. Strzałkowskiej.

•

Uchwała Nr XXV/252/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001 roku
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 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów

osiedla

budownictwa

wielorodzinnego

w

Witkowie,

przy

ul. Czerniejewskiej (Uchwałą Nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
31 marca 2020 r. uchylono obowiązujący mpzp dla terenu działek o numerach
ewidencyjnych 47/15, 1906/7, 1906/8 i 1940 w mieście Witkowo (tereny
zamknięte)).
•

Uchwała Nr XXX/316/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 lutego 2002 roku
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 roku
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 2003 roku
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 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów działki o numerze ewidencyjnym 157/4 w Chłądowie.
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•

Uchwała Nr XVII/149/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 listopada 2004 roku
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 roku
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 2004 roku
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 2004 roku
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 2004 roku
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 2004 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów działek 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 2004 roku
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 2004 roku
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 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów części działki o numerze ewidencyjnym 35/12 w Skorzęcinie.
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•

Uchwała Nr XVIII/165/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
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 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chłądowie.

•

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

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w Małachowie Złych Miejsc.
•

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

miejscowego
części

planu

działek

zagospodarowania

5240/2,

5241/1,

214

przestrzennego

oraz

działek 215

terenu
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 roku
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 roku
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 roku
w sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w miejscowości Witkowo w obrębie ulicy Dworcowej.
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•

Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2010 roku
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 roku
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 roku
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 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 37 w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, gm. Witkowo.

•

Uchwała Nr XXI/201/2012 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 listopada 2012 roku
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
rokuw 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 roku
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 roku
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 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
części działki nr 31/27, położonej w miejscowości Chłądowo, gm. Witkowo.

•

Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

części

miejscowości Dębina, gm. Witkowo.
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•

Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu działek 14/9, 17/3, 17/4, 17/5 obręb Małachowo Wierzbiczany i 2081,
2088/2 obręb Witkowo, gm. Witkowo.

•

Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały 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 ulicy Wrzesińskiej, gm. Witkowo.

Stopień

pokrycia

obszaru

gminy

miejscowymi

planami

zagospodarowania

przestrzennego jest bardzo niski i wynosi 2,7% obszaru całej gminy (łącznie 487 ha). Dla
porównania pokrycie planistyczne powierzchni gmin w Polsce wynosi średnio około 30%.
W 2020 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
•
–

Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II
w mieście Witkowo.

Ponadto Uchwałą Nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2020
roku uchylono obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu działek stanowiących tereny zamknięte - 47/15, 1906/7, 1906/8 i 1940 w Witkowie.
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VI.2. Infrastruktura drogowa
Na terenie gminy Witkowo umiejscowione są drogi publiczne o kategoriach:

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.Drogi powiatowe

NR DROGI
2158P
2161P
2162P
2164P
2165P
2214P
2221P
2227P
2260P
2261P
2262P
2158P
2161P
2162P
2164P
2165P

2273P

PRZEBIEG
gr. gm. Niechanowo – Małachowo – Witkowo
Witkowo – Wiekowo – gr. pow. – (Powidz)
Witkowo – Gorzykowo – Królewiec – gr. pow. – (Września)
Witkowo – Chłądowo – Skorzęcin – gr. pow. – (Jerzykowo)
gr. gm. Trzemeszno – Folwark – Witkowo
gr. gm. Gniezno – Krzyżówka
gr. gm. Niechanowo – Jaworowo – Mielżyn
gr. gm. Niechanowo – Małachowo – Kołaczkowo – Chłądowo
Chłądowo – Sokołowo – Ostrowite Prym.
Sokołowo – Skorzęcin – Ruchocinek – Mielżyn
Witkowo – Jaworowo – gr. pow. – (Szemborowo)
Czerniejewska (ulica w mieście)
Warszawska (ulica w mieście)
Powidzka (ulica w mieście)
Wrzesińska (ulica w mieście)
Skorzęcka (ulica w mieście)
Dworcowa (ulica w mieście)
Armii Poznań (ulica w mieście)
Jana Pawła II (ulica w mieście)
Kosynierów Miłosławskich (ulica w mieście)

VI.2.3. Drogi gminne o łącznej długości 111,91 km, w tym na terenie miasta 22,35 km oraz
poza miastem 89,56 km.
Tabela 3.Drogi gminne

NR DROGI
288024P
288027P
288028P
289025P
289026P
290001P
290002P
290003P
290004P
290005P

PRZEBIEG
Folwark - Miroszka /do granicy/
Malenin - Karsewo /do granicy/
Gorzykowo - Karsewo /do granicy /
Ćwierdzin - Miaty /do granicy/
Gaj - Bieślin /do granicy/
Krzyżówka - Gaj - Ostrowite Prymasowskie
Ćwierdzin – Gaj
Sokołowo - Stary Dwór – Gaj
Kołaczkowo - Wierzchowiska – Ćwierdzin
Ćwierdzin - Wierzchowiska
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290006P
290007P
290008P
290009P
290010P
290011P
290012P
290013P
290014P
290015P
290016P
290017P
290018P
290019P
290020P
290021P
290022P
290023P
290024P
290025P
290026P
290027P
290028P
290087P
290049P
290078P
290044P
290079P
290063P
290065P
290047P
290077P
290074P
290064P
290070P
290052P
290069P
290071P
290045P
290068P
290034P
290076P
290035P

Chłądowo - Ćwierdzin - Kamionka
Kamionka - Kamionka / od drogi pow. nr.2164P do drogi pow. nr.2261P/
Chłądowo - do drogi gminnej nr.290011P
Skorzęcin Plaża - do drogi pow. nr.2260P
Małachowo Złych Miejsc - Szemborowo - Wierzbiczany
Witkowo - Kamionka - Skorzęcin
Huta Skorzęcka - Wiekowo od dr. Pow. nr.2261P do dr. gmin. nr.290013P
Wiekowo - od drogi powiatowej nr.2261P do jeziora
Wiekowo od drogi powiatowej nr.2261P do drogi gminnej nr.290013P
Wiekowo - do drogi powiatowej nr.2261P
Wiekowo - Powidz / do granicy/
Wiekowo - Ruchocinek /od - do dr.pow.2261/.
Witkowo - Dębina - Ruchocinek
Małachowo Kępe - Malenin
Mąkownica - Odrowąż
Odrowąż - Gorzykowo
Mąkownica - Ruchocin
Od drogi gminnej nr.290028P - Ruchocin
Mielżyn - Gorzykowo
Czajki - Gorzykowo
Mielżyn - Góry /do granicy/
Mielżyn - Rudy /do granicy /.
Ruchocinek - Głożyny - Janowo /do granicy/
Małachowo Kępe od drogi pow. 2158P
ul. Polna
ul. Akacjowa
ul. Braci Łukowskich
ul. Brzozowa
ul. Gimnazjalna
ul. Harcerska
ul. Jasna
ul. Jesionowa
ul. Jodłowa
ul. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Kosynierów Miłosławskich c.d.
ul. Krótka
ul. Kwiatowa
ul. Leśna
ul. Lotnicza
ul. Łąkowa
ul. Młyńska
ul. Modrzewiowa
ul. Osiedlowa
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290061P
290050P
290032P
290041P
290036P
290043P
290056P
290037P
290042P
290031P
290058P
290055P
290033P
290075P
290048P
290057P
290051P
290062P
290067P
290053P
290054P
290072P
290040P
290059P
290039P
290038P
290073P
290060P
290066P
290046P
290080P
290081P
290082P
290083P
290084P
290085P
290086P
P2270
P2271
P2272
P2258
P2274

ul. Oświatowa
ul. Parkowa
ul. Piastowska
ul. Piękna
ul. Piwna
ul. Pogodna
ul. Powstańców Wielkopolskich
ul. Północna
ul. Radosna
ul. Rzemieślnicza
ul. Skośna
ul. Słoneczna
ul. Słowiańska
ul. Sosnowa
ul. Spokojna
ul. Sportowa
ul. Stary Rynek
ul. Szkolna
ul. Topolowa
ul. Tylna
ul. Wiejska
ul. Wierzbowa
ul. Wincentego Witosa
ul. Wodociągowa
ul. Wschodnia
ul. Zachodnia
ul. Zakole
ul. Zielona
ul. Zuchów
ul. Żwirki i Wigury
ul. Różana
ul. Magnoliowa
ul. Wojska Polskiego
ul. Mickiewicza
ul. Słowackiego
ul. Płk. Hynka
ul. Bolesława Chrobrego
ul. Dębińska (była droga powiatowa)
ul. Nowa (była droga powiatowa)
ul. Park Kościuszki (była droga powiatowa)
ul. Czerniejewska (była droga powiatowa)
ul. Cmentarna (była droga powiatowa)
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Łączna długość dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo wynosi 218,82 km.
Drogi gminne o łącznej długości 111,91 km stanowią 51,1% ogółu wszystkich dróg,
pozostałe drogi (nie przedstawione w powyższych zestawieniach) stanowią kategorię
dróg wewnętrznych.

VI.2.4. Przeprowadzone inwestycje na drogach gminnych w roku 2020
Na terenie miasta:
•

przebudowano ulicę Nową (poszerzenie) za kwotę:

66.127,38 zł

•

przebudowano ulicę Młyńską (kolejny etap) za kwotę:

40.737,75 zł

•

wykonano chodnik na ulicy Cmentarnej (I etap) za kwotę: 94 283,94 zł

•

wykonano fragment chodnika oraz pobudowano miejsca postojowe
na ul. Czerniejewskiej za kwotę:

•

18.728,73 zł

doświetlono przejścia dla pieszych na ul. Dębińskiej, Powstańców Wlkp.,
Czerniejewskiej za kwotę

37.413,65 zł

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg:
•

wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę:

•

odnowiono oznakowanie poziome i uzupełniono oznakowanie pionowe
przejść dla pieszych za kwotę:

20.000,00 zł

23.000,00 zł

Na terenie gminy:
•

przebudowano drogi w miejscowościach:
➢ Strzyżewo Witkowskie – Wiekowo za kwotę:

617.725,08 zł

➢ Gaj za kwotę:

197.026,69 zł

➢ Odrowąż za kwotę:
•

ułożono nakładkę asfaltową na drogach w miejscowościach:
➢ Witkówko za kwotę:

31.347,17 zł

➢ Mielżyn za kwotę:

132.598,31 zł

➢ Malenin za kwotę:

107.808,27 zł

➢ Czajki za kwotę:
•

36.494,10 zł

29.000,33 zł

pobudowano chodniki w miejscowościach:
➢ Mąkownica za kwotę:

73.450,00 zł

41 | S t r o n a

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA WITKOWO ZA ROK 2020
➢ Malenin (utwardzenie placu) za kwotę:

15.000,00 zł

➢ Mielżyn za kwotę:

30.000,00 zł

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg:
•

wykonano remonty cząstkowe dróg za kwotę:

40.000,00 zł

•

wykonano koszenie poboczy dróg za kwotę

25.000,00 zł

•

wykonano równania dróg wraz z profilowaniem za kwotę:

10.000,00 zł

W ramach projektu „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim –
Gmina i Miasto Witkowo – II etap” wybudowano ścieżkę rowerową na odcinku Witkowo
– Kołaczkowo oraz przebudowano chodniki w mieście Witkowo (ul. Nowa) i wsi
Kołaczkowo z dopuszczeniem ruchu dla rowerów - za łączną kwotę 1.532.314,78 zł.

VI.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymaniem sieci kanalizacyjnej
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
Miasto oraz wszystkie wsie w Gminie Witkowo posiadają system zaopatrzenia w wodę.
Sieć wodociągowa obsługuje niemal wszystkich mieszkańców (99,86%). Zaopatrzenie
w wodę odbywa się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody w Witkowie oraz
Gorzykowie. Roczne zużycie wody w 2020 roku wyniosło 1.026.000 m3. Do sieci
kanalizacyjnej podłączone jest miasto Witkowo oraz część wsi (Dębina, Gorzykowo,
Jaworowo, Kołaczkowo, Malenin, Małachowo Kępe, Małachowo Szemborowice,
Małachowo Wierzbiczany, Małachowo Złych Miejsc, Mąkownica, Mielżyn, Odrowąż,
Skorzęcin, Ruchocinek), co stanowi około 79,68 % gospodarstw domowych. Ścieki
komunalne doprowadzane są do biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków
w Małachowie Wierzbiczany. Ilość ścieków trafiająca tam rocznie to 360.000 m3.
W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne w zakresie sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych:
•

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w Ruchocinku.
W ramach zadania wybudowano rurociąg grawitacyjny o długości 704 mb
i średnicy 200 mm oraz 203 mb o średnicy 160 mm.

•

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mąkownicy i Skorzęcinie (OW) o łącznej
długości 34 mb i średnicy 160 mm.
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•

Wybudowano 17 szt. przyłączy kanalizacyjnych (7 w mieście i 10 na wsi) o łącznej
długości 197 mb.

•

W ramach zadania „Budowa sieci wodociągowych” wykonano:
⎯ Witkowo

(ul.

Młyńska,

Bajeczna,

Szkolna,

Dębińska)

budowa

sieci

wodociągowej Ø110, o łącznej długości 216 mb.
⎯ Skorzęcin – przebudowa sieci wodociągowej Ø110 o długości 155 mb.
⎯ Mąkownica – wymiana rur ocynk na PVC Ø110 o długości 45 mb.
⎯ Skorzęcin Rybakówka – budowa sieci Ø110 o długości 476 mb.
⎯ Folwark Piaski – budowa sieci Ø110 o długości 486 mb.
⎯ Skorzęcin Rybakówka – budowa sieci Ø63 o długości 50 mb.
⎯ Strzyżewo Witkowskie – budowa sieci Ø110 o długości 48 mb.
⎯ Skorzęcin Wieś - budowa sieci Ø110 o długości 66 mb.
•

W ramach zadania „Budowa przyłączy do sieci wodociągowej” wykonano:
⎯ w mieście - 16 szt. przyłączy o łącznej długości 400 mb,
⎯ na wsi – 58 szt. o łącznej długości 1000 mb.

W 2020 roku przeprowadzono renowację studni głębinowej nr 3 na ujęciu w Witkowie
oraz wymianę pomp głębinowych na ujęciu w Witkowie i Gorzykowie (2 szt.). Ponadto
dokonano remontu pomieszczeń napowietrzalni, filtrowni i pompowni na SUW Witkowo.

VI.4. Gospodarka odpadami
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Burmistrza obowiązek
gospodarowania odpadami komunalnymi. Pod tym pojęciem należy rozumieć
zorganizowanie i odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz zarządzanie
całym systemem.
Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Witkowo objęci są
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 do ich
odbioru i zagospodarowania. Zmieszane i segregowane odpady komunalne odbierane
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są z każdej nieruchomości zamieszkałej znajdującej się na terenie Gminy i Miasta
Witkowo

przez

przedsiębiorcę

wyłonionego

w drodze

przetargu. Właściciele

nieruchomości płacą opłatę na rzecz gminy za wytworzone w gospodarstwach
domowych odpady komunalne. Na terenie Gminy Witkowo przyjęto metodę ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Witkowo
deklaracji

o wysokości

i przekazywanie

opłaty

zadeklarowanej

za

gospodarowanie

należności

na

odpadami

indywidualnie

komunalnymi

przypisany

numer

rachunku bankowego. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości określa ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość, oświadcza o posiadaniu kompostownika przydomowego 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. Deklarację składa się dla każdej
nieruchomości oddzielnie. W przypadku zabudowy wielolokalowej do deklaracji
dołącza się wykaz lokali z podaniem adresu i liczby osób zamieszkujących dany lokal.
Od stycznia 2020 do marca 2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 16,00 zł,
a w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny 25,00 zł
miesięcznie na jednego mieszkańca. Z dniem 1 kwietnia 2020 roku wprowadzono
obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla wszystkich
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Od kwietnia 2020
do grudnia 2020 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła
26,00 złotych od osoby miesięcznie. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 52,00 zł od osoby
miesięcznie (dwukrotność stawki opłaty podstawowej). Od 1 kwietnia 2020 roku
wprowadzono możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi

kompostujących

bioodpady

stanowiące

odpady

komunalne

w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosiła 2 zł od osoby
na miesiąc, a opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia 24,00 zł od osoby. Stawka
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opłaty

ryczałtowej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

za

rok

–

od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosiła 169,00 zł.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób

selektywny

podstawowej).

wynosiła

Wpływy

z opłat

507,00
za

zł

rocznie

(trzykrotność

gospodarowanie

odpadami

stawki

opłaty

komunalnymi

przeznaczone były na funkcjonowanie systemu, w tym 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. W 2012 roku utworzony został przez 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 31.12.2020 roku):
•

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),
•

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

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,
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•

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

•

Elektrorecykling Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl.

W 2020 roku odpady komunalne odbierała firma „ALKOM” 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). Do PSZOK
mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych,
szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne,
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 opony, odzież
i tekstylia,

odpady

niekwalifikujące

się

do

odpadów

medycznych

powstałych

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki. Zasady funkcjonowania PSZOK reguluje Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza
Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 października 2020 roku w sprawie Regulaminu Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Małachowie Wierzbiczany, gmina
Witkowo. Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Chłądowie. W 2020 roku użytkowana była kwatera nr 2 składowiska,
natomiast kwatera nr 1 była już zamknięta, a prace związane z jej rekultywacją
zakończone. Odpady zbierane selektywnie (opakowania z papieru i tektury, odpady
szkła, tworzyw sztucznych i metali, bioodpady, odzież i tekstylia, przeterminowane leki
i chemikalia,

zużyte

opony,

baterie

i

akumulatory,

zużyty

sprzęt

elektryczny

i elektroniczny, odpady niebezpieczne, odpady betonu oraz gruz betonowy i ceglany
z rozbiórek i remontów) przekazywane były do następujących podmiotów i miejsc:
•

Zakład Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno, zarządzany
przez URBIS Sp. z o. o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno,

•

ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl,

•

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chłądowie,
zarządzane przez „ALKOM” F.H.U., ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań,

•

Zakład Obrotu Odpadami TROXI Sp. z o.o., ul. Dereniowa 3, Gutowo Małe, 62-300
Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym systemem gospodarowania
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odpadami komunalnymi wyniosła 12.122 osób. Od 1 kwietnia 2020 roku wszyscy
mieszkańcy Gminy Witkowo segregują odpady komunalne.
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

51,00

R-12

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

259,94

R-12

15 01 07

Opakowania ze szkła

242,96

R-12

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i remontów

30,59

R-12

20 01 39

Tworzywa sztuczne

1,76

R-12

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

771,34

R-3

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane)

3.858,76

R-12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

43,72

R-12

9,36

R 12

61,94

D5

1,32

R12

48,78

R12

0,001

R12

0,14

R12

17 05 04

17 09 04

04 02 22
20 03 99
16 02 14
16 01 19

Gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niż wymienione w 17 05 03
Zmieszane odpady inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i
17 09 03
Odpady z włókien tekstylnych
Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach
Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 0213
Tworzywa sztuczne
Razem

5.381,6110

W 2020 roku (w porównaniu do danych za rok 2019) zmniejszyła się masa
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o ok. 6 %, natomiast masa
odpadów zbieranych w sposób selektywny przekazywanych do zagospodarowania
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przez uprawnione podmioty zwiększyła się. Wynika to z wprowadzenia od 1 kwietnia
2020 r. obowiązku segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli
nieruchomości.
Tabela 5. Ilość odebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

KOD ODPADÓW
16 01 03

20 01 35*

17 01 01

RODZAJ ODPADÓW
Zużyte opony

MASA ODPADÓW [TONY]
16,79

Zużyte urządzenia elektryczne i elektryczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów

8,0

1,8

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektryczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

3,49

15 01 01

Odpady z papieru i tektury

14,98

20 01 39

Tworzywa sztuczne

15,56

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,30

Razem

125,04

186,96

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Witkowo na kolejne lata jest dalsze edukowanie
mieszkańców gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenia selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Działania te przyczynią się do zmniejszenia masy zmieszanych i biodegradowalnych
odpadów komunalnych trafiających na składowiska, a także umożliwią osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu wymaganych ustawą.
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VI.5. Pomoc 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. Zadania te wykonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Witkowie. W 2020 roku teren gminy podzielony był na 6 rejonów
opiekuńczych, gdzie obsługę każdego rejonu świadczył 1 pracownik socjalny.
Oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek wykonuje zadania z zakresu:
•

świadczeń rodzinnych,

•

funduszu alimentacyjnego,

•

świadczeń wychowawczych (500+),

•

dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

•

Karty Dużej Rodziny,

•

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

•

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

•

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny).

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom spełniającym
kryterium dochodowe, które obecnie wynosi:
528,00 zł na osobę w rodzinie, 701,00 zł na osobę samotnie gospodarującą.
W 2020 roku udzielono następujących form pomocy:
•

zasiłki stałe

41 osobom na łączną kwotę

202.293,00 zł

•

zasiłki okresowe

168 osobom na łączną kwotę

525.351,00 zł

•

zasiłki celowe i w naturze

290 osobom na łączną kwotę

945.334,00 zł

•

posiłki

131 osobom na łączną kwotę

23.292,00 zł

•

usługi opiekuńcze

25 osobom na łączną kwotę

259.464,00 zł

•

udzielenie schronienia

6 osobom na łączną kwotę

•

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
9 osobom na łączną kwotę

•

7.196,00 zł

88.128,00 zł

skierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy
23 osobom na łączną kwotę

•

utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej

•

sprawienie pogrzebu dla 1 osoby zmarłej na kwotę

601.157,00 zł

18 osób na łączną kwotę 95.839,07 zł
2.806,00 zł
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VI.6. Gospodarka mieszkaniowa
Do zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie jako administratora mieszkań
komunalnych należy m.in. wykonanie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/160/2016 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta
Witkowo na lata 2017 – 2021.
Mieszkaniowy zasób gminy w 2020 roku obejmował lokale będące własnością Gminy
i Miasta Witkowo, oraz 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 Witkowo wynosi 153,
z czego 86 mieszkań zlokalizowanych jest w mieście Witkowo, natomiast 67 lokali
mieszkalnych znajduje się w budynkach, położonych na terenach wiejskich. Ogólna
powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 6.562,83 m², w tym w mieście
Witkowo 3.682,60 m², a na terenach wiejskich 2.880,23 m². Na dzień 31.12.2020 roku
dysponowano 14 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 359,48 m², a także
14 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 781,70 m2.
Tabela 6. Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Witkowo

LP.

LOKALIZACJA

1.

Witkowo, ul. Dworcowa 1

1

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
MIESZKAŃ [m2]
35,05

2.

Witkowo, ul. Dworcowa 17

3

132,30

ZGK Witkowo

3.

Witkowo, ul. Dworcowa 19

2

83,91

ZGK Witkowo

4.

Witkowo, ul. Kos. Miłosławskich 8

6

137,23

ZGK Witkowo

5.

Witkowo, ul. Kos. Miłosławskich 13

1

49,70

ZGK Witkowo

6.

Witkowo, ul. Kos. Miłosławskich 15

2

42,20

ZGK Witkowo

7.

Witkowo ul. Mickiewicza 5

1

46,40

Urząd GiM

8.

Witkowo, ul. Park Kościuszki 17

1

40,25

ZGK Witkowo

9.

Witkowo, ul. Polna 4

3

163,28

ZGK Witkowo

10.

Witkowo, ul. Poznańska 11

5

245,18

ZGK Witkowo

11.

Witkowo, ul. Poznańska 16

3

153,85

ZGK Witkowo

12.

Witkowo, ul. Poznańska 47

5

327,19

Dyrektor SP nr1

LICZBA
LOKALI

ADMINISTRATOR
ZGK Witkowo
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13.

Witkowo, ul. Sportowa 1

4

148,70

ZGK Witkowo

14.

Witkowo, ul. Stary Rynek 3

9

498,48

ZGK Witkowo

15.

Witkowo, ul. Stary Rynek 6

9

309,65

ZGK Witkowo

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 szkolnym

3

163,00

Urząd GiM

25.

Gorzykowo 31

1

43,56

ZGK Witkowo

26.

Małachowo Kępe 8

2

93,34

ZGK Witkowo

27.

Małachowo Złych Miejsc 34 (1)

2

98,18

ZGK Witkowo

28.

Małachowo Złych Miejsc 2

4

103,33

ZGK Witkowo

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

33.

Mielżyn, ul. Mielżyn Wieś 44

1

21,80

ZGK Witkowo

34.

Ruchocinek 13

5

192,30

ZGK Witkowo

35.

Ruchocinek 13 A

5

192,80

ZGK Witkowo

36.

Ruchocinek 13 B

4

197,00

ZGK Witkowo

37.

Ruchocinek 13 C

16

557,00

ZGK Witkowo

38.

Ruchocinek 51

8

287,57

ZGK Witkowo

39.

Ruchocinek 80

1

90,00

ZGK Witkowo

40.

Wiekowo 45

1

59,20

ZGK Witkowo

41.

Witkowo, ul. Jana Pawła II 16D

1

60,45

Urząd GiM

42.

Witkowo ul. Powst. Wlkp. 7
razem

1
153

42,00
6 562,83

Urząd GiM

W 2020 roku przyznano 1 lokal komunalny i 4 lokale socjalne, 2 osoby odmówiły przyjęcia
lokalu komunalnego. Wyroków eksmisyjnych nie odnotowano. Wg stanu na dzień
31.12.2020 roku, liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokali
mieszkalnych z komunalnego zasobu mieszkaniowego wynosiła 34.
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Tabela 7. Analiza potrzeb oraz wykaz remontów i modernizacji wynikających ze stanu
technicznego budynków i lokali w latach 2017-2021

Rodzaje prac

Rok 2020

Rok 2021

17.077,59 zł

20.000,00 zł

98,26 zł

15.000,00 zł

Remonty i modernizacje dachów

14.079,05 zł

30.000,00 zł

Remonty i modernizacja instalacji wod.-kan

3.960,71 zł

2.000,00 zł

Remonty i modernizacja instalacji elektrycznych

1.154,12 zł

2.000,00 zł

Prace zduńskie - remonty i modernizacje

19.742,17 zł

20.000,00 zł

Prace stolarskie - remonty i modernizacje

8.334,90 zł

10.000,00 zł

0,00 zł

1.000,00 zł

Prace ogólnobudowlane - remonty i modernizacje
Prace malarskie - klatki schodowe, elewacje

Inne ( awarie )

Tabela 8. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach .

L.p.

Wyszczególnienie

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

1.

Przychody z czynszów
za lokale mieszkalne
użytkowe

133.307,68 zł

266.445,54 zł

291.202,70 zł

317.602,72 zł

2.

Dotacje na remont
mieszkań komunalnych

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Tabela 9. Wydatki na poszczególne grupy kosztów
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2017-2021.

Tytuły kosztów

Bieżąca eksploatacja
Bieżące remonty
Koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi

Wydatki inwestycyjne
Ogółem

związanych

z

gospodarowaniem

Wysokość wydatków w złotych w latach 2017 -2021
Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

6.619,89

8.540,76

4.255,09

5.114,83

5.000,00

146.916,49

66.191,67

86.451,28

59.331,97

95.000,00

17.214,61

15.555,38

15.565,12

16.189,20

18.553,00

0,00

56.769,73

10.655,62

0,00

15.000,00

170.750,99

147.057,54

116.927,11

80.636,00

133.553,00
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VI.7. Oświata i wychowanie
VI.7.1. Organizacja placówek oświatowych i baza lokalowa
W 2020 roku Gmina Witkowo była organem prowadzącym dla 2 przedszkoli oraz 3 szkół
podstawowych. Ponadto w gminie funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Gorzykowie i 5 przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetu gminy: Niepubliczne
Przedszkole w Gorzykowie – organ prowadzący Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”,
Ochronka,

Przedszkole

prowadzącym

jest

im.

Dzieciątka

Zgromadzenie

Sióstr

Jezus

w

Witkowie,

Służebniczek

którego

organem

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 Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Witkowie prowadzone przez osobę
fizyczną. Od roku 2020 funkcjonuje również żłobek „W Stajence” prowadzony przez
Firmę MA-MA Bogumiła Macioszek, Małachowo-Szemborowice 12.
Tabela 10. Organizacja szkół podstawowych i oddziałów w 2020 roku

LP.
1.
2

3.
4.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA
LICZBA
ODDZIAŁÓW UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa nr
2 w Witkowie

31

678

Szkoła Podstawowa nr
1 w Witkowie

13

333

Szkoła Podstawowa
w Mielżynie

10

157

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Gorzykowie

7

27

RAZEM

61

1195

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

73

82

67

62

40

159

99

96

54

52

66

52

0

27

82

0

13

18

19

31

0

26

37

13

1

0

3

3

3

4

8

5

43

216

226

114

141

152 155 148

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 678
uczniów. Ponadto we wszystkich szkołach funkcjonowały stołówki szkolne.
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Tabela 11. Liczba dzieci korzystających z posiłków w 2020 roku

Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie

162

LICZBA UCZNIÓW
KORZYSTAJĄCY
Z POSIŁKÓW
REFUNDOWANYCH
12

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

178

43

221

ZSP Mielżyn

57

51

108

OGÓŁEM

397

106

503

LICZBA UCZNIÓW
KORZYSTAJĄCYCH
Z POSIŁKÓW

PLACÓWKA

OGÓŁEM
174

VI.7.3. Zajęcia dodatkowe w szkołach
Mając na uwadze szczególne potrzeby oraz prawidłowy rozwój uczniów - we wszystkich
szkołach prowadzone były zajęcia specjalistyczne i dodatkowe, w całości finansowane
z budżetu gminy.

Tabela 12. Liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych w roku 2020.

SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 2
W WITKOWIE

ZSP
MIELŻYN

SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 1 W
Witkowie

PRZEDSZKOLE
MIEJSKIE
W WITKOWIE

Rewalidacyjne

6

10

8

3

Dydaktyczno-wyrównawcze

25

146

34

0

Korekcyjno-kompensacyjne

30

64

56

24

Logopedyczne

33

83

57

111

Socjoterapeutyczne/terapeutyczne

13

24

34

0

107
27,5

327
54

218
41,74

138
44,37

RODZAJ ZAJĘĆ

OGÓŁEM
% uczniów
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Tabela 13. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w roku 2020.

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 1
W WITKOWIE

ZSP
MIELŻYN

SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 2
W WITKOWIE

RAZEM

Informatyczne

7

30

0

37

Przedmiotowe

208

20

58

286

Techniczne

0

36

0

36

Artystyczne

9

0

0

9

Sportowe

60

0

53

113

Turystycznokrajoznawcze

12

15

0

27

Inne

15

17

18

50

311

118

129

558

RODZAJ ZAJĘĆ

OGÓŁEM

VI.7.4. Baza działalności oświatowej
Tabela 14. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2019/2020.

Wyszczególnienie

Liczba sal

Liczba

lekcyjnych

pracowni

17

Gabinety

Biblioteki

Świetlica

Stołówki

5

2

2

1

1

5

28

4

2

1

1

1

4

12

2

1

2

1

0

2

14

0

0

0

0

0

0

lekarskie

Pracownie

Szkoła
Podstawowa nr 1
w Witkowie
Szkoła
Podstawowa nr 2
w Witkowie
ZSP Mielżyn
Przedszkole
Miejskie
w Witkowie
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Tabela 15. Urządzenia rekreacyjno – sportowe.

Wyszczególnienie

Rodzaj urządzenia

Przedszkole Miejskie w Witkowie

Plac zabaw

Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mielżynie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Witkowie

Kompleks widowiskowo-sportowy, sala gimnastyczna,
plac zabaw, boisko
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,
bieżnia prosta, skocznia, rzutnia, plac zabaw

Plac o podłożu betonowym, hala sportowa

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych 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 okresie sprawozdawczym przeprowadzono kolejne działania dla poprawy
bazy lokalowej szkół, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Gmina Witkowo po złożeniu wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
Wojewody Wielkopolskiego pozyskała w 2020 roku dodatkowe środki na realizację
zadań oświatowych w łącznej wysokości 398.920,00 zł.
1.Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację programu „Posiłek w szkole
i w domu” dla wszystkich szkół podstawowych. Łączna kwota dofinansowania
to 240.000,00 zł. W ramach pozyskanego dofinansowania do stołówek szkolnych
zakupiono sprzęt i przeprowadzono remonty pomieszczeń kuchni.
2.

Wniosek

w

ramach

programu

wieloletniego

„Narodowy

Program

Rozwoju

Czytelnictwa” dla Szkoły podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. Pozyskane
środki to 16.000,00 zł na doposażenie bibliotek szkolnych w/w szkół.
3. Wnioski na doposażenie szkół podstawowych w sprzęt komputerowy ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2019-2020 „Zdalna szkoła” oraz
„Zdalna +”. Otrzymana kwota dofinasowania to 142.920,00 zł.
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VI.7.5. Kadra i system doskonalenia zawodowego
W roku 2020 w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę pracowało łącznie
147 nauczycieli oraz 68 pracowników administracji i obsługi. Zgodnie z wymogami
prawa i potrzebami kadrowymi placówek realizowano doskonalenie zawodowe
nauczycieli.
Tabela 16. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli
WYSZCZEGÓLNIENIE

WYKONANIE 2020 (W ZŁ)

1. Przedszkole Miejskie w Witkowie

11.888,05

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Witkowie

20.244,72

3. ZSP Mielżyn

12.218,05

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Witkowie

26.218,17

RAZEM

70.568,99

VI.7.6. Stan realizacji zadań oświatowych
W roku szkolnym 2019/2020 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 placówek oświatowych.
Wydatki na ten cel w roku 2020 wyniosły 18 480 857,06 zł. Z budżetu państwa na rok
2020 Gmina Witkowo otrzymała dotację przedszkolną w wysokości 603 011,54 zł. Gmina
zabezpieczyła także własne środki finansowe w formie dotacji - na działające na
terenie gminy placówki niepubliczne. Dotacja dla nich wynosiła 75% planowanych
wydatków na przedszkola prowadzone przez Gminę Witkowo. Tabela poniżej
przedstawia kwoty przekazanych dotacji dla poszczególnych placówek niepublicznych.
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Tabela 17. Kwota przekazanej dotacji dla poszczególnych placówek niepublicznych 2020 rok.

NAZWA PLACÓWKI

PRZEKAZANA DOTACJA

Przedszkole - Ochronka im. Dzieciątka Jezus w Witkowie

347.109,97 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie

376.386,48 zł

Niepubliczne Przedszkole w Gorzykowie

103.505,29 zł

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”

854.434,55 zł

Domowe Przedszkole w Witkowie

154.293,60 zł

Językowe Przedszkole „Mali Odkrywcy”

262.299,12 zł

OGÓŁEM

2.098.029,01 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 (Trzemeszno,
Swarzędz, Września, Miasto Gniezno, Gmina Gniezno, Orchowo, Czerniejewo). Urzędom
tym zostały przekazane środki w wysokości 59.625,96 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. Rodzicom uczniów niepełnosprawnych, którzy dowozili
dzieci do szkół we własnym zakresie refundowano wydatki związane z dowozem na
podstawie zawartych umów. W 2020 roku podpisano 7 takich umów. Nakłady na
dowozy uczniów do szkół w 2020 roku wyniosły 353.237,61 zł.
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano
uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Kryterium dochodowe
uprawniające do uzyskania pomocy wynosi 528,00 zł netto na członka rodziny. Na
powyższe

zadanie

w

roku

2020

wykorzystano

dotację

z

budżetu

Wojewody

Wielkopolskiego oraz środki własne w wysokości 20% wypłaconej kwoty. Ogółem była
to kwota 203.498,88 zł.
Ponadto w budżecie Gminy zabezpieczono również środki finansowe na stypendia
naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo dla uczniów klas VII i VIII szkół
podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Ogółem przyznano stypendia na
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kwotę 25.500,00

zł. Od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych

uzyskali

do

prawo

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 2020/2021 Gmina Witkowo otrzymała dotację z budżetu Państwa w wysokości
170.607,14 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 190.044,81 zł.

VI.8. Kultura, sport i rekreacja
VI.8.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Witkowo z siedzibą w Witkowie wraz 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 liczy 58.747 woluminy, w tym 13.350 to książki dla
dzieci i młodzieży, 26.222 to literatura piękna dla dorosłych, oraz 19.175 – literatura
niebeletrystyczna. Obok książek tradycyjnych czytelnicy mogą korzystać z książek
mówionych w ilości 120 egzemplarzy. Biblioteka od wielu lat prenumeruje czasopisma,
które cieszą się nieustannym zainteresowaniem. Czytelnicy mają możliwość korzystania
z 24 tytułów. W 2020 roku zbiory biblioteki powiększyły się o 1.823 jednostki inwentarzowe
(216 – w Kołaczkowie i 1.607 – w Witkowie), w tym z zakupu 1.510 egzemplarzy za kwotę
36.011,23 zł (w Kołaczkowie – 193 i w Witkowie – 1.510 egz. książek tradycyjnych) oraz
313 dary. Zakup sfinansowany został z dotacji organizatora (w ilości 1.019 woluminów
za kwotę 24.004,23 zł) oraz Biblioteki Narodowej (491 egz. za kwotę 12.007,00 zł).
W 2020 roku zarejestrowano 1.585 czytelników (w Witkowie 1.404 i w Kołaczkowie 181)
odnotowując spadek o 261 osób. W wypożyczalni odnotowano 19482 odwiedziny, przy
tym na zewnątrz wypożyczono 49.858 książek (w Witkowie 45.161 i w Kołaczkowie 4.697)
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oraz 45 zbiorów specjalnych (książki mówione) – notując spadek wypożyczeń książki
tradycyjnej o 4.857 egz. W czytelni odnotowano 6.693 odwiedziny, przy tym
udostępniono 2.710 woluminów, zbiorów specjalnych – 915 i czasopism 5.251.
Odnotowano także 39 wypożyczeń międzybibliotecznych (8 do bibliotek i 31 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 35.153 informacje biblioteczne i bibliograficzne.
W

roku

2020,

w

ramach

działalności

kulturalno-oświatowej,

przygotowano

i przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych. Orgaznizowany był także całoroczny cykl
spotkań zatytułowanych „sobotnie poranki w bibliotece”, których adresatami są dzieci
przedszkolne i wczesnoszkolne. Zorganizowano konkurs plastyczno-literacki pod hasłem
„Ulubiona książka w komiksie”, przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych dla
uczniów szkół podstawowych naszej gminy, oraz konkurs plastyczny dla dzieci
przedszkolnych pod hasłem „Moja ulubiona książka na świąteczny czas”. W roku 2020
zorganizowano 2 spotkania autorskie. Spotkania sfinansowano z budżetu biblioteki.
Biblioteka w roku 2020 roku pozyskała środki z:
•

dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Witkowo w wys. 475.991,42 zł.

•

Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.007,00 zł,

•

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na realizację dwóch zadań – „Uczymy się i bawimy aby zapewnić równowagę,
harmonijny rozwój, i zaufanie do własnych możliwości”.
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VI.8.2. Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie
Działania kulturalne i sportowo–rekreacyjne realizuje Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Witkowie. Podstawowym celem działalności OKSiR w Witkowie zgodnie ze Statutem
i regulaminem organizacyjnym jest samodzielne organizowanie wydarzeń kulturalnych
oraz kulturalno-sportowych jak i wspieranie takich działań podejmowanych przez inne
podmioty jak i mieszkańców. Finansowanie działań zapewniała dotacja z budżetu
gminy oraz dochody własne. W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie
działały

zróżnicowane

tematycznie

kluby,

zespoły

oraz

sekcje.

Odbyły

się

takie wydarzenia jak m.in.: koncerty, prelekcje, spektakle, konkursy, wystawy itp.
Tabela 18. Zajęcia kulturalne organizowane przez OKSiR w Witkowie w 2020 roku.

LP

NAZWA ZAJĘĆ

ILOŚĆ GRUP

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

1

Koło małego plastyka

1

15

2

Zajęcia plastyczne dla młodzieży

1

13

3

Warsztaty break dance

1

12

4

Warsztaty hip hop

4

50

5

Balet z elementami tańca współczesnego

1

15

6

Koło taneczne OKSiR

1

30

7

Zajęcia indywidualne z instrumentem

8

Nauka gry na gitarze

1

8

9

Studio Piosenki OKSiR

2

10

10

Joga dla dorosłych

2

46

11

Zumba Fitness

1

12

12

Zdrowy Kręgosłup

1

8

13

Taniec nowoczesny dla dorosłych

1

10

14

Próby Orkiestry Dętej OKSiR Witkowo

1

11

15

Próby Kapeli „Bez Grosza”

1

4

16

Próby Zespołu Śpiewaczego „My Młodzi”

1

26

8
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Tabela 19. Wydarzenia kulturalne organizowane przez OKSiR w Witkowie w 2020 roku

LP

NAZWA WYDARZENIA

OGÓŁEM

ILIŚĆ
UCZESTNIKÓW

1

Seanse filmowe

7

414

2

Wernisaże

2

30

3

Koncerty

11

2270

4

Prelekcje/spotkania

1

4

5

Pokazy teatralne

3

435

W 2020 roku, działalność instytucji kultury została ograniczona przez epidemię.
Organizowano konkursy i zabawy głównie przy wykorzystaniu internetu. Działalność
sportowa jest prowadzona w oparciu o: Salę sportową przy ul. Poznańskiej (SP nr1), Halę
sportową przy ul. Czerniejewskiej (SP nr2), Salę sportową w Mielżynie (przy ZSP), Kompleks
sportowy

w

Mielżynie

(przy

ZSP),

Kompleks

sportowy

w

Ruchocinku,

Boisko

wielofunkcyjne przy ul. Czerniejewskiej, Kompleks boisk „Orlik” przy ul. Wrzesińskiej.
Obiekty, którymi bezpośrednio administruje i zarządza OKSiR w Witkowie to: hala
widowiskowo-sportową przy ul. Czerniejewskiej 14 w Witkowie, Stadion Miejski przy
ul. Sportowej

w

Witkowie,

kompleks

boisk

sportowych

na

terenie

Ośrodka

Wypoczynkowego w Skorzęcinie, plac/tereny zielone wykorzystywane do prowadzenia
zajęć przy SP nr 2. W obiekcie przy hali widowiskowo-sportowej prowadzono zajęcia
i wynajmowano komercyjnie: sale fitness, siłownię, salę do tenisa stołowego oraz płytę
boiska głównego. Stadion Miejski przy ul. Sportowej przez cały rok udostępniony jest
klubowi piłkarskiemu GKS Vitcovia Witkowo. Z kortów tenisowych można skorzystać
od marca do października. W ofercie jest również możliwość korzystania z dwóch sekcji
modelarskich „Modelarnia Sokół” i „Pod Witkowskim Niebem”. W ramach sportu
i rekreacji organizowane są cykliczne wyjazdy na basen dla seniorów oraz chętnych
osób.

Zasobem

należącym

do

Gminy

Witkowo

jest

Ośrodek

Wypoczynkowy

w Skorzęcinie. Jego cechą są prywatne domki, pensjonaty i punkty handlowe,
zlokalizowane na powierzchni 41 ha. W sezonie, weekendowo przebywa tam nawet
ok. 25.000 osób dziennie. Zarząd nad OW Skorzęcin na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Witkowie sprawuje Dyrektor OKSiR w Witkowie. Administrowanie tym zasobem
w 2020 roku ze względu na pandemię było utrudnione i wymagało spełnienia wielu
nowych wymagań. Na terenie OW odbył się w 2020 roku bieg plenerowy „Ósemka
z haczykiem”. Za bezpieczeństwo na terenie ośrodka odpowiadała firma ochroniarska
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„Dozór”. Kąpielisko i plaża czynne były od dnia 27 czerwca 2020 roku, czuwali tam
zatrudnieni profesjonalni ratownicy wodni, dodatkowo czynny był Punkt Medyczny.
Od kilku lat Burmistrz GiM Witkowo razem z Dyrektorem OKSiR czynią starania
o przywrócenie działalności Posterunku Policji na terenie OW Skorzęcin, co znacząco
podniosłoby poziom bezpieczeństwa tego miejsca. Ostateczna decyzja w tej sprawie
należy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

VI.9 Realizacja zadania wynikającego z Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo szczególnie starannie realizuje zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez zabezpieczanie środków
przeznaczonych na funkcjonowanie na naszym terenie Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na terenie Gminy i Miasta Witkowo, działają następujące jednostki: Ochotnicza Straż
Pożarna w Witkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Gorzykowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Skorzęcinie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Ruchocinku i Ochotnicza Straż Pożarna w Wiekowie. Każdego roku niemal pół miliona
złotych trafia na wydatki pozwalające na działanie powyższych jednostek OSP
niosących bezpośrednią pomoc nie tylko mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo.
Jednostki OSP Witkowo i OSP Skorzęcin znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym, który nakłada na nie dodatkowe zadania i wynikające z tego obowiązki.
W 2020 roku wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Witkowo wyniosły łącznie
ponad milion złotych, co jest rekordem w wysokości wydatków na ten cel.
Były to środki finansowe przeznaczone m.in. na: ekwiwalenty za akcje i szkolenia
27.192,50 zł, zakup materiałów (sprzęt, ubrania, paliwo, opał) 130.597,61 zł, dostawa
wody i energii elektrycznej 5.933,41 zł, usługi remontowe, naprawy, przeglądy, badania
lekarskie, szkolenia 42.653,77 zł, opłaty telekomunikacyjne 1.984,97 zł, ubezpieczenia
12.782,84 zł
Dodatkowo

Rada

Miejska

w

Witkowie

zdecydowała

o

przesunięciu

środków

z przeznaczeniem dla OSP Skorzęcin na zakup bramy garażowej, sprzętu łączności,
aparatów powietrznych i ubrań na kwotę 5.000,00 zł, dla OSP Wiekowo na zakup
pompy do wody, radiotelefonu oraz butów na kwotę 1.450,00 zł, dla OSP Mielżyn na
zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 342.000,00 zł oraz dla
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OSP Witkowo na rozbudowę budynku wraz z nową kotłownią gazową w kwocie
470.163,01 zł.

Z uwagi na wielkość przeznaczanych corocznie środków finansowych, poziom
wyposażenia, wyszkolenia i możliwości działania - jednostka OSP Witkowo od kilku lat
lokowana jest w czołówce OSP Powiatu Gnieźnieńskiego.

VI.10 Zarządzanie Kryzysowe oraz Obrona Cywilna
W 2020 roku opracowano oraz zaktualizowano poniższe plany oraz programy:
•

Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok,

•

Plan Szkolenia Obronnego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok,

•

Program Szkolenia Obronnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2019-2021,

•

Plan działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta
Witkowo na rok 2020,

•

Plan Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Witkowo,

•

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy i Miasta Witkowo,

•

Plan Ewakuacji I, II i III stopnia,

•

Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych,

•

Plan Akcji Kurierskiej Gminy i Miasta Witkowo,

•

Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy i Miasta Witkowo w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
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VII. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY W 2020 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 2020 roku, realizacja strategii odbywała się poprzez wdrażanie lokalnych polityk,
planów, programów, projektów i innych działań wpisujących się w powyższe cele
strategiczne,

co

zostało

szczegółowo

opisane

w

poszczególnych

punktach

przedmiotowego raportu o stanie gminy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy
i Miasta Witkowo do 2020 roku obowiązywała do 31 grudnia ubiegłego roku, dlatego
w 2020 roku przystąpiono do opracowania „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na
lata 2021 - 2030”. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/198/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2030”,
zakończenie prac nad opracowaniem tego dokumentu planowane jest na 30 września
2021 roku.
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VIII. REALIZACJA LOKALNYCH POLITYK, PROGRAMÓW I PLANÓW GMINY W 2020 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 Nr XXXIV/326/2014 Rady Miejskiej w Witkowie.
Strategia ta zorientowana jest 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 do środowisk
pozostających na marginesie życia społecznego, wykluczonych społecznie lub
zagrożonych tym zjawiskiem. Celem strategicznym 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, wśród:
osób bezrobotnych, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób
niepełnosprawnych, rodzin, osób starszych.
Dla każdego z 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.
Oraz ich realizacje m.in. poprzez:
- Organizowanie wspólnie z PUP w Gnieźnie zatrudnienia dla osób długotrwale
bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.
- Udzielanie pomocy socjalnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz materialnej
rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym tj. ubogim, uzależnionym i będącym
w kryzysie. W 2020 roku wsparciem objętych było 337 rodzin, z uwagi na: ubóstwo – 34,
bezdomność – 14, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – 63, bezrobocie –
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125, niepełnosprawność – 119, długotrwała lub ciężka choroba – 167, bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 50, alkoholizm - 32, przemoc w rodzinie – 3,
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa – 2, klęska żywiołowa lub ekologiczna – 0.
- Współudział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS aktywizujących
osoby bezrobotne.
- Zapewnienie mieszkań socjalnych dla osób dotkniętych ubóstwem (obecnie gmina
posiada 14 lokali socjalnych).
- Aktywizacja osób starszych w dziedzinie kultury, rekreacji oraz wypoczynku w ramach
m.in. realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS. Realizacja tych projektów
została wstrzymana z uwagi na pandemię COVID –19.
28 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Witkowie przyjęła Uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci,
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Wsparcia udzielano:
•

Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

•

Uczniom

do

czasu

ukończenia

szkoły

ponadpodstawowej

lub

szkoły

ponadgimnazjalnej.
•

Osobom

dorosłym

spełniającym

warunki

otrzymania

pomocy

wskazane

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
•

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor placówki może przyznać
posiłek. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc
w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych.

Liczba objętych programem w 2020 roku wynosiła 500 osób, w tym liczba korzystających
z posiłku: 131, zasiłku celowego 455. Koszt ogółem to 338.992 zł.
Kolejny z programów: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” składający się
z trzech modułów: I moduł adresowany do dzieci i młodzieży. II do osób starszych.
III natomiast zakłada poprawę standardu wyposażenia już działających stołówek oraz
tworzenie nowych. W 2020 roku liczba osób objętych tą pomocą w naszej gminie
wyniosła 544, na łączną kwotę 348 016 zł.
M-GOPS realizuje też projekt pt. „Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych
w Witkowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

na

lata

2014-2020,
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Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Uczestnikami są
osoby starsze niesamodzielne powyżej 60 roku życia z terenu Gminy i Miasta Witkowo,
a także ich opiekunowie. W roku 2020 roku koszt tego projektu wyniósł 46.953,54 zł.
Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie dokonuje wypłat świadczeń
wychowawczych, tzw. „500+” oraz świadczeń Dobry Start tzw. „300+”. W 2020 roku,
ogółem z pomocy skorzystało 1 792 rodzin, a koszt wypłaconych świadczeń wyniósł
15.459.077,00 zł. Świadczenie Dobry Start tzw. „300+” 2020 roku objęło 1694 uczniów,
a koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 508 200 zł.
Realizowano także program wypłaty świadczeń rodzinnych. Przysługuje on, jeśli
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674,00 zł lub jeśli
dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Z tej formy pomocy
skorzystało 625 rodzin, a koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 1.971.428,00 zł. Kolejną
grupą są świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy
oraz świadczenie pielęgnacyjne). Z tej pomocy korzystało 380 rodzin, a koszt
wypłaconych świadczeń wyniósł 2.318.796,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów
na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd. W 2020 roku ogółem 42
rodziny pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a łączny koszt wyniósł
397.450,00 zł, natomiast kwota zwrócona przez dłużników to 231.465,68 zł.
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie i Mieście Witkowo na lata 2019 – 2021 dotyczy zapobiegania
występowaniu przemocy w rodzinie poprzez ponoszenie świadomości społecznej oraz
ograniczania zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy,
a także zmniejszania negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania
przemocy w rodzinie. Realizacja ww. celów odbywa się m.in. poprzez organizację zajęć
socjoterapeutycznych

w

Witkowie,

Mielżynie

oraz

Jaworowie

i

Ruchocinku

–

finansowanych ze środków będących w dyspozycji GKPiRPA w Witkowie.
Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i wdrażanie procedury Niebieskiej Karty,
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
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•

Realizowanie działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

•

Integrowanie i koordynowanie działań jednostek pomocy społecznej, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony
zdrowia, kuratorów sądowych oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Witkowo na lata 2019 – 2021, został
przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia
28 grudnia 2018 roku i zawiera następujące cele:
•

Budowa sytemu opieki nad rodziną i dzieckiem.

•

Wzmocnienie roli i funkcji rodziny.

•

Podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania
rodziny.

Realizacja tych celów odbywa się m.in. poprzez zapewnienie wyżywienia w ramach
programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”, oraz dofinansowanie kosztów
utrzymania mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych i energetycznych jak
i wydawania

Karty

Dużej

Rodziny

(ilość

rodzin

korzystających

z

dodatku

mieszkaniowego: 204, kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu to 287 558,53 zł.
W 2020 roku 24 rodziny korzystały z dodatku energetycznego. W związku z tym
wypłacono 1 950,10 zł tytułem świadczeń. Wydano również 193 Karty Dużej Rodziny
(w tym elektronicznych: 48).
•

Wsparcie osób i rodzin dotkniętych bezdomnością, zagrożonych bezdomnością
(ze wsparcia w 2020 roku skorzystało 14 osób natomiast schronienia w schronisku
dla bezdomnych udzielono 6 osobom).

•

Zapewnienie rodzinom opieki i wsparcia asystenta rodziny oraz pomocy
pedagogiczno - psychologicznej (ze wsparcia asystenta rodziny w 2020 roku
skorzystało 19 rodzin, ilość wizyt asystentów rodziny ok. 80 miesięcznie).

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
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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. 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.
Tabela 20. Szczegółowe dane dotyczące jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład
wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR).

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA)
L.P. SYMBOL

OPIS JEDNOSTKI

FUNKCJA
DOMINUJĄCA

LICZBA MIESZKAŃCÓW
stan na 31.12.2016 r.

POWIERZCHNIA

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
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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.
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.

CEL 1. Poprawa jakości życia
mieszkańców OR w wieku
senioralnym oraz wykluczonych
społecznie

CEL 2. Budowa oraz
modernizacja infrastruktury
społecznej i środowiskowej na
OR

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.1 Wsparcie osób w wieku senioralnym
oraz ograniczenie bezrobocia i ubóstwa wśród mieszkańców.

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1.2 Ograniczenie przestępczości.

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.1 Urządzenie miejsca spędzania
wolnego czasu przez seniorów oraz modernizacja
infrastruktury rekreacyjno–wypoczynkowej.
KIERUNEK DZIAŁAŃ 2.2 Budowa i modernizacja infrastruktury
chroniącej środowisko naturalne, w tym infrastruktury
drogowej.

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.
W 2020 r. w ramach realizacji zadań wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2023 dokonano modernizacji i rozbudowy systemu
monitoringowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Zakupiono
i zamontowano 5 szt. kamer oraz rejestrator kamer IP. Koszt zrealizowanego zadania
to kwota 11.000,00 zł.

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
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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.
W 2020 roku opracowano Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
i Miasta Witkowo za lata 2018-2019, który przedstawiono Radzie Miejskiej w Witkowie oraz
Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.
Realizacja przyjętych w programie ochrony środowiska zadań:
•

Gospodarka wodno-ściekowa

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci wodociągowej
magistralnej (przesyłowej) wynosiła 173,9 km, a liczba przyłączy sieci wodociągowej
do budynków i innych obiektów wynosiła 2.277 szt. Zaopatrzenie w wodę odbywało się
ze studni głębinowych i 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 2020 roku
wyniosło 622.000 tys. m3, z czego 492.000 tys. m3, dotyczyło gospodarstw domowych
i indywidualnych gospodarstw rolnych, co stanowi ok. 79 %.
Na podstawie oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na
terenie gminy Witkowo w 2020 roku, wykonanej przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, jakość wody z wodociągów w Witkowie oceniono
jako przydatną do spożycia przez ludzi.
Na dzień 31.12.2020 roku na terenie Gminy Witkowo długość czynnej sieci kanalizacji
sanitarnej (bez przykanalików) wynosiła 105,6 km, a liczba przyłączy sieci kanalizacyjnej
do budynków i innych obiektów wynosiła 1.648 szt. Ścieki komunalne z terenu Gminy
Witkowo odprowadzane były do mechaniczno–biologicznej oczyszczalniw Małachowie
Wierzbiczany o max. przepustowości 2.400m3/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
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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. Łączna ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków
w 2020 roku z terenu gminy Witkowo wyniosła 359.600 tys. m3.
W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, aglomeracja
Witkowo, po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Kole oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, została
przyjęta w dniu 24 września 2020 roku uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Miejskiej
w Witkowie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Witkowo. Wyznaczono
aglomerację Witkowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 17.696. Aglomeracja
Witkowo obejmuje swym zasięgiem tereny objęte systemem istniejącej i planowanej
kanalizacji

sanitarnej,

zakończonym

oczyszczalnią

ścieków

zlokalizowaną

w miejscowości Małachowo Wierzbiczany, gmina Witkowo oraz tereny, na których
znajdują się zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obszar
aglomeracji Witkowo obejmuje miejscowości: Witkowo, Jaworowo, cz. m. Mielżyn,
Skorzęcin, cz. m. Kołaczkowo, Małachowo Złych Miejsc, Małachowo Szemborowice,
Małachowo Wierzbiczany, Mąkownica, Odrowąż, Gorzykowo, Malenin, Małachowo
Kępe, cz. m. Dębina, cz. m. Ruchocinek, które są objęte systemem kanalizacji sanitarnej
oraz obszary, na których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej: cz. m.
Ruchocinek. 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.
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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 2020 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 45.000,00 zł. W 2020
roku

dofinansowania

przyznano dla

2 wnioskodawców

i wykorzystano

kwotę

w wysokości 5.199,00 zł na realizację tego zadania. Udzielone dotacje dotyczyły
miejscowości: Chłądowo i Piaski. Corocznie na terenie Gminy Witkowo przeprowadzane
są kontrole właścicieli nieruchomości, dotyczące gospodarki odpadami stałymi
i gospodarki wodno-ściekowej. W 2020 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 właścicieli działek
letniskowych w m. Gaj i Ostrowite Prymasowskie. 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 2020 roku przekazała środki finansowe na jej działalność w kwocie
30.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w m. Odrowąż
(rów „R-G”) o długości 2.400 mb i Królewiec (rów „R-30F”) o długości 800 mb. Zakres
prac obejmował m.in. wycięcie zbędnych krzewów ze skarp i dna rowów, wykoszenie
roślinności rosnącej na skarpach rowów oraz odmulenie dna rowów.
Na terenie gminy Witkowo funkcjonuje kąpielisko strzeżone na Jeziorze Niedzięgiel na
terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, które uchwałą Rady Miejskiej
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w Witkowie Nr XVIII/145/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31.03.2020 roku zostało
wpisane do wykazu kąpielisk na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
•

Ochrona gleb i powierzchni ziemi

W 2020 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: Ćwierdzin, Sokołowo, Skorzęcin, Kamionka, Wiekowo i Ruchocinek.
Wykonano badania 304 próbek gleb rolniczych. Badania nie wykazały zanieczyszczeń
gleb. Badania pozwoliły rolnikom na dobranie odpowiedniego nawożenia na polach
uprawnych. Na bieżąco realizowane były zadania przez rolników polegające na
budowie płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę. Ponadto rolnicy korzystali
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 wpływają na zachowanie bioróżnorodności. W okresie
wiosennym i jesiennym ogłaszane były komunikaty, przypominające o zakazie
wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach i łąkach.
•

Gospodarka odpadami pochodzącymi z działalności rolniczej.

W związku z ogłoszonym w 2019 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie Programem w zakresie „Usuwania folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w 2020 roku wybrano firmę
Jopek Recykling Dawid Jopek z Fabianowa do realizacji zadania polegającego na
odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu
gminy Witkowo. Realizację zadania, z uwagi na wyczerpanie limitu poziomu pomocy
publicznej de minimis w rolnictwie przyznanej dla Polski w 2020 roku, zaplanowano
do realizacji w 2021 roku. Zadanie pozwoliło na bezpieczne, zgodnie z obowiązującymi
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przepisami prawa, unieszkodliwienie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.
•

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 2020 roku wybudowano na terenie Gminy
Witkowo 46 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, określano zasady zaopatrzenia i obsługi terenu w zakresie 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 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. W budżecie
Gminy Witkowo na 2020 rok na realizację powyższej uchwały zabezpieczono kwotę
w wysokości 210.000,00 zł.
Celem

podjęcia

uchwały

było

ograniczenie

zanieczyszczenia

powietrza

atmosferycznego ze źródeł niskiej emisji, pochodzącej ze spalania paliw stałych na
terenie gminy Witkowo poprzez system dofinansowań do wymiany systemów
ogrzewania zasilanych tradycyjnymi piecami lub kotłami centralnego ogrzewania na
paliwo stałe na proekologiczne urządzenia grzewcze (kotły gazowe, olejowe, gazowoolejowe, elektryczne, kotły na biomasę, kotły na paliwo stałe) lub wyposażenia budynku
lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy
ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, przydomowe turbiny wiatrowe).
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Tabela 21. Wnioski o udzielenie dotacji i ich sposób rozpatrzenia:

Złożone wnioski

Wycofane
wnioski

Udzielone dotacje

Brak rozliczenia dotacji
(wnioski niezrealizowane)

67

5

55,
w tym 4 dla właścicieli
budynków wielorodzinnych

7

Tabela 22. Rodzaj nowego urządzenia proekologicznego w ramach przyznanych dotacji:

Rodzaj nowego urządzenia proekologicznego
Kotły gazowe

Kotły na
paliwo stałe

Kotły na pelet
drzewny

Kolektory
słoneczne

Panele
fotowoltaiczne

Pompy ciepła

19

35

0

0

1

0

W 2020 roku na dotacje celowe 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 wykorzystano kwotę 169.471,75 zł. Realizacja
zadania

pozwoliła

na

likwidację

nieefektywnych

kotłów

opalanych

węglem

i zastąpienie ich kotłami spełniającymi wymagania kotłów klasy 5 oraz wyposażenie
nieruchomości w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Działanie
wpłynęło na poprawę jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Witkowo.
W ramach krajowego Programu „Czyste Powietrze” poprzez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizowane były na terenie
gminy Witkowo zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła na paliwa stałe, które nie
spełniają wymagań jakościowych oraz zadania związane z termomodernizacją
i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Celem programu
jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
•

Ochrona przed hałasem

W uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. dla
budownictwa mieszkaniowego określano zasady w zakresie ochrony przed hałasem.
•

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
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Na terenie Gminy Witkowo funkcjonuje 9 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 Witkowie przy
ul. Strzałkowskiej i ul. Dworcowej, w miejscowości Kołaczkowo, na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w miejscowości Ćwierdzin oraz 2 w miejscowości
Skorzęcin. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określano
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 32 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,
➢ 3 dęby bezszypułkowe 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 2020 roku uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 września 2020
roku, po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, zniesiono
formę ochrony przyrody z 8 drzew gatunku dąb szypułkowy, stanowiących element
grupowego pomnika przyrody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
Pozbawienie statusu pomnika przyrody z drzew wchodzących w skład grupowego
pomnika przyrody nastąpiło z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, ze względu na
które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego.
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W 2020 roku, na wniosek Nadleśnictwa Gniezno, uchwałą Nr XXV/197/2020 Rady
Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku, po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Poznaniu, ustanowiono pomnikami 3 drzewa gatunku dąb
bezszypułkowy o nazwach „Bogdan”, „Paweł” i „Jerzy” rosnące w Leśnictwie Skorzęcin,
obręb Skorzęcin Nadleśnictwo. Ustanowienie powyższych drzew pomnikami przyrody
miało na celu ochronę tworów przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi
walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi,
takimi jak rozmiar i wiek.
W 2020 roku z budżetu Gminy i Miasta Witkowo zakupiono 64 drzewa gatunku lipa,
jarzębina, akacja i wierzba, które posadzono na terenie gminy Witkowo. W 2020 roku
w zakresie utrzymania zieleni przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew, polegające
na usunięciu suchych gałęzi oraz gałęzi i konarów, które zagrażały bezpieczeństwu
ludzi, mienia i ruchu drogowemu. Ponadto na terenie Gminy Witkowo, w tym na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, przeprowadzono wycinkę drzew obumarłych
i stanowiących zagrożenie. Corocznie Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie
wykonywał prace polegające na utrzymaniu terenów zieleni na terenie gminy Witkowo.
W 2020 roku dofinansowano w kwocie 2.432,32 zł działalność Koła Pszczelarzy
w Witkowie w postaci zakupu materiałów pszczelarskich - ramek gniazdowych
wielkopolskich. Działanie to przyczyniło się do poprawy warunków utrzymywania
pszczół, co jednocześnie wpłynęło korzystnie na środowisko naturalne. 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.
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. Zakaz nie dotyczy służb
publicznych i ratowniczych. Wprowadzenie zakazu i ograniczeń przewidzianych
uchwałą będzie zapobiegać naruszaniu równowagi przyrodniczej i wywoływaniu zmian
niekorzystnych dla środowiska. We wrześniu 2020 roku na potrzeby akcji Sprzątanie
Świata, Gmina Witkowo zakupiła worki na śmieci i rękawice, które przekazano szkołom
biorącym udział w akcji.
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•

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 plany inwestycyjne
prywatnych inwestorów na budowę kolejnych instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii (elektrownie fotowoltaiczne).
•

Ochrona

przed

skutkami

poważnych

awarii,

bezpieczeństwo

chemiczne

i biologiczne oraz klęski żywiołowe
W 2020 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. W ramach działalności powyższego Zespołu ds. Edukacji Ekologicznej
organizowane były w szkołach konkursy związane z ochroną środowiska, w tym kolejne
systematyczne edycje konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

VIII.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Witkowo
na lata 2019-2032
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.
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W 2020 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia „Likwidacja wyrobów zawierających
azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” na lata 2019-2020, zrealizowano 103 wnioski
z terenu gminy Witkowo w zakresie sfinansowania likwidacji wyrobów zawierających
azbest. Łączna wartość wykonanych robót na terenie gminy Witkowo to kwota
79.191,32 zł, w tym udział Gminy i Miasta Witkowo wynoszący 21.997,59 zł. W wyniku
powyższego zadania bezpiecznie unieszkodliwiono łącznie około 197 ton odpadów
zawierających azbest.

VIII.5. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie i Mieście Witkowo.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie i Mieście Witkowo na lata 2019 – 2021, został przyjęty uchwałą
Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Program zawiera następujące cele:
•

Zapobieganie
świadomości

występowaniu
społecznej

oraz

przemocy

w

ograniczanie

rodzinie
zaburzeń

poprzez
życia

ponoszenie
społecznego

związanych z występowaniem przemocy.
•

Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania
przemocy w rodzinie.

Realizacja wyżej wymienionych celów odbywa się min. poprzez:
•

organizację zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych,

•

wdrażanie procedury Niebieskiej Karty,

•

wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotyczących
przeciwdziałania przemocy

•

organizację szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego

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. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy
realizowanie działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, integrowanie i koordynowanie
działań jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
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alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze,
których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb i wynikają
z problemów

występujących

w

indywidualnych

przypadkach.

Członkami

grup

roboczych mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy
wyżej wymienionych instytucji.
Liczba spotkań grup roboczych - 33, liczba spotkań Zespołu - 4.
W 2020 roku objętych pomocą Grup roboczych było 84 osób, w tym 31 kobiet,
32 mężczyzn i 21 dzieci. Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych: 23
W ramach podnoszenia kwalifikacji ZI w dniach 04.12.2020 r. i 21.12.2020 roku odbyło się
szkolenie Zespołu interdyscyplinarnego w Witkowie.

VIII.6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
i Miasta Witkowo na 2020 rok
Realizacja zadań prowadzona jest na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Program uchwalany jest corocznie przez radę gminy,
uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Realizacja zadań Programu
finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych. Realizacja zadań w 2020 roku była szczególnie
utrudniona z uwagi na obostrzenia i zakazy związane z epidemią COVID19. Mimo wielu
ograniczeń w ramach realizacji Programu udało się zrealizować następujące działania:
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•

Współorganizowanie ze Szkołą Podstawową nr 1 im Adama Borysa półkolonii
profilaktycznych w okresie ferii zimowych.

•

Prowadzenie zajęć w Świetlicach Środowiskowych w Witkowie (SP nr 1 i SP nr 2)
Mielżynie (ZSP Mielżyn), Ruchocinku (ZSP Mielżyn) i Jaworowie (ZSP Mielżyn)
między innymi dla dzieci z rodzin zagrożonych wychowawczo.

•

Zorganizowanie

i

dofinansowanie

lokalnych

programów

profilaktycznych

z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży prowadzonych w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy oraz Placówkach Oświatowych.
•

Wspieranie

Uczniowskich

Klubów

Sportowych

Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji

poprzez

udzielenie

dotacji

w Witkowie na kwotę 25.000,00 zł

z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych.
•

Dofinansowanie

spotkań

integracyjnym

członków

Abstynenckich

Grup

Samopomocowych.
•

Wspieranie alternatywnych form promujących trzeźwy i bezpieczny sposób
spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież - poprzez finansowanie
pozalekcyjnych zajęć w sekcjach sportowych jak i organizacje imprez sportoworekreacyjnych.

Ponadto

wspieranie

lub

organizowanie

innych

wydarzeń

związanych z promocją trzeźwości i zdrowego trybu życia przeznaczonych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzin zagrożonych wychowawczo.
•

Dofinansowanie kosztów transportu na wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody
i wydarzenia sportowe (wyjazdy dodatkowe, pozalekcyjne)

•

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu – praca Terapeuty Uzależnień i zatrudnionych
w tym celu psychologów. W 2020 roku zwiększono o 100% dostępność takiej
formy pomocy (także zdalnej) z uwagi na panującą w kraju pandemię.

•

Zakup rekomendowanych materiałów profilaktycznych, ulotek i plakatów
w celach profilaktycznych (na potrzeby Placówek Oświatowych).
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VIII.7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020:
Prowadzenie dyżurów psychologicznych w placówkach oświatowych Gminy i Miasta
Witkowo poprzez zatrudnienie psychologów (również na dyżury zdalne – dostosowane
do sytuacji epidemicznej). Sfinansowano koszty utrzymania świetlicy terapeutycznej.

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 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 listopada 2019 roku.
Na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku działało 37 organizacji pozarządowych:
•

6 w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych,

•

14 w strukturach sportu i kultury fizycznej,

•

4 w strukturach kół łowieckich,

•

7 w strukturach Polskich Związków,

•

2 w strukturach rodzinnych ogrodów działkowych,

•

4 w strukturach stowarzyszeń na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych

Najliczniejsze i najaktywniejsze to: GKS „VITCOVIA” Witkowo, KS „WITKOWO BIEGA”,
KS ,,MMA Witkowo", Akademia Karate BESUTO Witkowo, Jednostki OSP z terenu naszej
gminy, 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, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Witkowie, Klub Turystyczny PTTK Witkowo, Rodzinne Ogrody Działkowe.
Biorąc pod uwagę chęć poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie
mieszkańców w działalności społecznej przeprowadzono konsultacje społeczne ze
wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie. Konsultacje zostały
przeprowadzone w formie elektronicznej lub przez złożenie tradycyjnego wniosku.
Efektem konsultacji był opracowany Program Współpracy Gminy Witkowo na rok 2020 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 konsultacji ustalono zadania, które określono jako priorytetowe i możliwe
do zrealizowania przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. Tymi zadaniami były:
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ochrona i promocja zdrowia

•

Zważywszy na chęć poprawy stanu zdrowia mieszkańców naszej gminy zorganizowano
bezpłatne badania profilaktyczne - mammografię dla kobiet powyżej 50. roku życia
w 4 terminach. W związku z występującym przez większą część roku zagrożeniem
epidemicznym dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom naszej gminy poprzez dostarczenie maseczek, płynów dezynfekujących
oraz prowadzenie akcji informacyjnych w tym zakresie.
profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi

•

Realizowano działania polegające na propagowaniu trzeźwego stylu życia i krzewieniu
trzeźwości. Osoby, które chcą wyjść z uzależnienia mogły liczyć również na pomoc
Samopomocowych Grup Wsparcia AA. Prowadzony był także punkt terapii uzależnień,
natomiast

świetlice

środowiskowe

prowadziły

dla

dzieci

i

młodzieży

zajęcia

z elementami profilaktyki. Gmina brała udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnoprofilaktycznej: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w ramach zajęć biblioterapeutycznych
realizowano również program „Uczymy się i bawimy aby zapewnić równowagę,
harmonijny rozwój, odwagę i zaufanie do własnych możliwości dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych”.

Pomocą

profilaktyczną

przeprowadzone

szkolenie

dotyczące

objęto

skutków

również

uzależnień

rodziców
i

poprzez

sposobów

walki

z uzależnieniami. Dla uczniów i młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych
oraz ich rodzin uruchomiono także dyżury psychologiczne w placówkach oświatowych
rozszerzone o formę pomocy zdalnej.
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

•

Forma tej działalności polegała na pielęgnowaniu polskości i patriotyzmu. Jej istotą jest
wpływ na rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców.
Uczniowie, młodzież oraz członkowie organizacji pozarządowych w miarę możliwości (ze
względu

na

pandemię)

czynnie

uczestniczyli

w uroczystościach

patriotycznych

związanych z obchodami różnych świąt, rocznic i wydarzeń historycznych.
•

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,
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czy krajowym. Na wspieranie kultury fizycznej i sportu pozytywny wpływ miało
dofinansowanie 4 klubów sportowych z terenu naszej gminy. Dofinansowanie
wykorzystane było m.in. na dofinansowanie obozów sportowych, szkoleń, organizację
wydarzeń sportowych oraz zakup niezbędnych strojów i sprzętu sportowego. W 2020
roku odbywały się pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I - III szkół
podstawowych. Zadanie było realizowane w ramach programu „Umiem pływać”.
•

Organizowano i finansowano imprezy sportowo-rekreacyjne w miarę możliwości

ograniczonych epidemią COVID19 - o charakterze ogólnodostępnym, np. Wirtualne
XX Biegi Uliczne, Bieg Trzeźwościowy. W ramach profilaktyki alkoholowej dofinansowano
też wyjazd dzieci z Akademia Karate BESUTO w Witkowo na Puchar Świata do Szczecina
oraz dzieci ze świetlic środowiskowych działających przy Szkołach Podstawowych
w Witkowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie na basen do Mogilna
i Poznania.
Poniżej zaprezentowano poziomy dofinansowania oraz zadania zrealizowane przez
organizacje pozarządowe w ramach programu współpracy w 2020 roku:
•

Gminny Klub Sportowy „VITCOVIA” Witkowo - 150.000,00 zł – dotacja,

•

Klub Sportowy „MMA Witkowo” - 14.000,00 zł – dotacja,

•

Klub Sportowy „Witkowo Biega" - 35.000,00 zł – dotacja,

•

Akademia Karate BESUTO Witkowo – 5.000,00 zł – dotacja,

•

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, działalność
pracowni modelarskich „SOKÓŁ” i „POD WITKOWSKIM NIEBEM” oraz sekcji
strzelectwa

sportowego

Kurkowego

Bractwa

Strzeleckiego

w ramach

pozalekcyjnych zajęć sportowych organizowanych ze środków przeznaczonych
na profilaktykę uzależnień, zadanie p.n.: „Wspieranie alternatywnych form
promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu przez dzieci
i młodzież

poprzez

finansowanie

pozalekcyjnych

zajęć

sportowych,

propagowanie idei trzeźwościowych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie
zachowań abstynenckich”.
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Podejmowane działania oraz stworzony system współpracy pomiędzy Gminą Witkowo,
a instytucjami i organizacjami pozarządowymi należy uznać za zasadny i wypełniający
ustawowy obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Świadczy on też
o zaangażowaniu różnych grup społecznych i organizacji działających na terenie
Gminy i Miasta Witkowo w życie społeczne gminy.

VIII.9. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy i Miasta Witkowo przyjęty został
uchwałą Nr XIX/150/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 września 2016 roku. Plan
ten jest dokumentem o charakterze strategicznym, w pełni zgodnym z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Swym zasięgiem obejmował lata 2016 - 2020. Na jego
potrzeby wykonano wszechstronną diagnozę systemu transportowego gminy oraz
zebrano informacje na podstawie konsultacji społecznych zrealizowanych w formie
badania ankietowego (tradycyjnego i elektronicznego).
W Planie zawarto szczegółowe opisy zadań do realizacji, tj.:
•

budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o długości ok. 30 km,

•

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 tych zadań w 2020 roku zakończono rzeczową realizację projektu pn.
„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto
Witkowo – II etap”. Zadanie polegało na budowie drogi dla rowerów z Witkowa
do miejscowości Kołaczkowo o długości 1,393 km wraz z montażem 5 lamp oświetlenia
hybrydowo-solarnego oraz przebudowie dwóch odcinków chodników w Witkowie
i Kołaczkowie, w celu przystosowania ich do ruchu rowerowego. Zakres prac
w miejscowości Kołaczowo obejmował przebudowę chodnika o długości 0,264 km,
montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów, wiaty przystankowej, stojaka na
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rowery i elementów małej architektury. W Witkowie przy ul. Nowej przebudowano
chodnik o długości 0,295 km.
Ponadto w ramach zadania przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną
projektu.

Głównym celem projektu było

stworzenie

zrównoważonego systemu

transportowego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo poprzez zwiększenie roli transportu
publicznego. Realizacja zadania pozwoli w przyszłości na ograniczenie szkodliwej emisji
CO2 i poprawę stanu środowiska. Ponadto inwestycja zwiększy komfort podróżowania
środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej, przyczyni
się do zwiększenia spójności i intermodalności systemu transportowego i lepszego
zarządzanie energią. Projekt pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze
i społeczność lokalną gminy i powiatu. Planowanym wskaźnikiem rezultatu w 2021 roku
będzie

szacowany

roczny

spadek

emisji

gazów

cieplarnianych

wynoszący

6,12 Mg CO2/rok.
Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 1.297.306,62 zł brutto. Zadanie było
dofinansowane

z

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości
935.098,60 zł.

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 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/127/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie
uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo. Plan (PGN) to
dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia
określonych 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.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo to jeden z ważniejszych
dokumentów dla gmin, które myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie
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w kontekście finansowania wielu działań ze środków zewnętrznych w unijnej
perspektywie finansowej 2014-2020.
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. W 2020 roku, w ramach
wskazanych zadań zakończono realizację inwestycji pn. „Zintegrowany niskoemisyjny
transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo – II etap”. W projekcie
założono, że po zakończeniu realizacji zadania, roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych zmniejszy się o 6,12 Mg CO2/rok.
Ponadto w ramach zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku w sołectwach: Sokołowo, Piaski
i Mąkownica w ramach funduszu sołeckiego zamontowano 3 szt. lamp solarnych. Koszt
tego zadania to 19.500,00 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 (1 rejestr 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
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Konserwatora

Zabytków

w

Poznaniu,

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego oraz ze środków unijnych.
W 2020 roku, w ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
•

Wykonano częściową wymianę pokrycia dachowego na budynku Świetlicy
Wiejskiej w Ruchocinie, wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dokonano
demontażu eternitu i założeniu nowego dachu. Koszt zadania to 26.000,00 zł.

•

Uchwałą Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2020 roku,
udzielono dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Św. Mikołaja w Witkowie na prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele
p.w. Św. Mikołaja, wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja była przeznaczona
na renowację elewacji okiennej i drzwiowej kościoła.

•

Dokonano renowacji pomnika śp. Witolda Szymańskiego „Szczęsnego”, który
spoczywa na cmentarzu parafialnym w Ostrowitem Prymasowskim. Doceniony
orderami Odrodzenia Polski oraz Polonia Restituta. Nagrobek został zakupiony
z pieniędzy przekazanych przez mieszkańców sołectw: Ostrowite Prymasowskie,
Gaj, Sokołowo, Ćwierdzin i Kamionka oraz dwóch osób spoza terenu gminy
Witkowo. Gmina i Miasto Witkowo ufundowała tablicę pamiątkową na
powstałym nowym pomniku.

•

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.

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 2020 roku
poz. 638) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy
do zadań własnych gminy. W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miejska w Witkowie
podjęła uchwałę Nr XVII/139/2020 w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Witkowo. Program obejmował 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,
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obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
poszukiwanie
wskazanie

właścicieli

gospodarstwa

dla

bezdomnych

rolnego

w

zwierząt,

celu

usypianie

zapewnienia

ślepych

miejsca

dla

miotów,
zwierząt

gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
W Programie wskazano wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań w nim określonych w kwocie 69.042,00 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 2020 roku z terenu gminy Witkowo wyłapano i dostarczono do schroniska w Gnieźnie
4 bezpańskie psy. Ponadto we współpracy z Przychodnią Lekarsko – Weterynaryjną
w Witkowie i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami 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. W przypadku pojawienia się bezpańskiego psa, przed przekazaniem go
do schroniska, zamieszczane były informacje na tablicach ogłoszeń o poszukiwaniu
właściciela psa. W poszukiwaniach właścicieli psów czynny udział brało także
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W 2020 roku na koszt Gminy i Miasta Witkowo
zapewniono opiekę bezdomnym psom, kotom wolno żyjącym oraz kocim gniazdom na
terenie miasta Witkowo. Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na opiece
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku wyniósł 35.011,92 zł.
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IX. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE W 2020 ROKU
W 2020 roku odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej w Witkowie, na których podjęto 76 uchwał.
Tabela 23. Zestawienie uchwał z informacjami o ich wykonaniu.
NIE
WYKONANO

W
TRAKCIE

UCHWAŁA

WYKONANO

1

Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16
stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2019/2020

√

2

Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16
stycznia 2020 roku w sprawie
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębina

√

3

Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. w Witkowie.

√

4

Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkanych oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

√

5

Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy i Miasta Witkowo

√

6

Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie powierzenia Miastu Gniezno zadania
publicznego w zakresie ochrony zwierząt – prowadzenia
schroniska dla zwierząt.

√

7

Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Witkowo”.

√

8

Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku.

√

9

Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji
społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2021r.

10

Uchwała Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 r oku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027

x

√
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11

Uchwała Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27
lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na
2020 rok.

12

Uchwała Nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Witkowo.

13

Uchwała Nr XVIII/145/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu
kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku.

√

√

√

14

Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie ograniczenia korzystania z niektórych
pojazdów na terenie OW w Skorzęcinie.

15

Uchwała Nr XVIII/147/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w
dzierżawę nieruchomości zabudowanej częściowo obiektami
letniskowymi na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działek
nr 5088/12, 2088/20, 5088/21, 5088/15, 5088/17, 5091/6,
159,157,154, 5091/8, i 143 położonych w OW w Skorzęcinie.

√

16

Uchwała Nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie uchylenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach
47/15, 1906/7, 1906/8 i 1940 w mieście Witkowo.

√

17

Uchwała Nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Witkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków
obrotowych za 2019 rok

√

18

Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31
marca 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i
Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
i Miasta Witkowo na 2021 rok.

√

19

Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami
w miejscowości Ruchocinek.

√

20

Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
dot. przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn
i Ruchocinek”.

√

x
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21

Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie
ustalenia zasad korzystania z
kąpieliska i plaży na terenie OW w Skorzęcinie.

√

22

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz
korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

√

23

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P
Sokołowo-Skorzęcin”.

24

Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/123/2019 Rady
Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych.

25

Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027.

√

26

Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28
maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na
2020 rok.

√

27

Uchwała Nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i
Miasta Witkowo wotum zaufania.

√

28

Uchwała Nr XX/160/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2019 rok.

√

29

Uchwała Nr XX/161/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

√

30

Uchwała Nr XX/162/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 rok w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.

√

31

Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Poprawa
stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta
Witkowo,
poprzez
budowę
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.

√

√

√
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32

Uchwała Nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy i Miasta Witkowo dla Parafii Rzymsko – Katolickiej na
prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele p.w. św.
Mikołaja, wpisanym do rejestru zabytków.

√

33

Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027

√

34

Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25
czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta
na 2020 r.

√

35

Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30
lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2020/2021.

36

Uchwała Nr XXI/168/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30
lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na
2020 r.

37

√

√

Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz
odbiorców ze wsi Królewiec.

√

38

Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Witkowo.

√

39

Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
z części drzew wchodzących w skład grupowego pomnika
przyrody w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Witkowo.

√

40

Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Poprawa
stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta
Witkowo,
poprzez
budowę
kanalizacji
sanitarnej
w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek".

√

41

Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę i Miasto Witkowo.

42

Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, przy ul.
Dworcowej, stanowiącej działkę nr 1115.

√

43

Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, przy ul.
Dworcowej, stanowiącej działkę nr 1118.

√

√
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44

Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027

√

45

Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24
września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta
na 2020 rok.

√

46

Uchwała Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21
października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i
Miasta na 2020 rok.

√

47

Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
GiM Witkowo.

√

48

Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
GiM Witkowo.

√

49

50

Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy i Miasta Witkowo w 2021 roku.
Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

√

√

51

Uchwała Nr XXIV/183/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie opłaty targowej.

√

52

Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie określenia st. podatku od środków
transportowych.

√

53

Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/25/2015
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

54

55

56

√

Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym zarządów
osiedli.
Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku 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 o
wolontariacie na 2021 rok.

√

Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie rozwiązania Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

√

√
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57

Uchwała Nr XXIV/189/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia
Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

√

58

Uchwała Nr XXIV/190/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
ustanowionego
na
nieruchomości
położonej
przy
ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie, na rzecz Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie.

√

59

Uchwała Nr XXIV/191/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, położonej w Wiekowie i udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży.

√

60

Uchwała Nr XXIV/192/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.

61

Uchwała Nr XXIV/193/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2020-2027

√

62

Uchwała Nr XXIV/194/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26
listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta
na 2020 rok.

√

63

Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
i Miasta Witkowo na 2021 rok.

√

64

Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Witkowo na lata
2021-2025.

√

65

Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody
na terenie gminy Witkowo.

66

Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu „Strategii rozwoju Gminy i
Miasta Witkowo na lata 2021-2030”, w tym trybu jej konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

√

67

Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
GiM Witkowo, jako org. publicznego transportu zbiorowego
umów o świadczenie usług w zakresie transportu.

√

√

√
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68

Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Witkowie.

69

Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie zmiany MPZP dla dz.
14/9,17/3,17/4, 17/5 obręb Małachowo Wierzb. i 2081,2088/2
obręb Witkowo.

√

70

Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/169/97 Rady
Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie
uchwalenia MPZP dz. nr 545/2 w Witkowie, przy ulicy
Wrzesińskiej.

√

71

Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany MPZP w obrębie ulic Parkowej, Poznańskiej i Jana Pawła II
w mieście Witkowo.

72

Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie wpr. zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 20202027.

√

73

Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na
2020 rok.

√

74

Uchwała Nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 r w sprawie wpr. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy i Miasta Witkowo na lata 2021-2029.

√

75

76

Uchwała Nr XXV/207/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

√

√

√

Uchwała Nr XXV/208/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29
grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia planów pracy Rady
Miejskiej w Witkowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej na 2021 rok.

√

Z 76 uchwał podjętych przez Radę Miejską w Witkowie w 2020 roku tylko 2 uchwały nie
zostały wykonane, poniżej wyjaśniono przyczyny niewykonania:
- Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok. Ze względu
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na bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców Gminy i Miasta Witkowo, zagrożone
rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz wprowadzeniem stanu
epidemii na terenie kraju nie zrealizowano tej uchwały, ponieważ zrezygnowano
z organizacji w 2020 roku Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
- Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie

ograniczenia korzystania z niektórych pojazdów na terenie Ośrodka

Wypoczynkowego w Skorzęcinie. Przedmiotowej Uchwały Rady Miejskiej nie wykonano ze względu na jej unieważnienie przez Wojewodę Wielkopolskiego.

X. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU
W 2020 roku realizowano projekt pn. „Tężnia solankowa”, który zwyciężył w III edycji
Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo, zdobywając 1.618 głosów,
co stanowiło 42,64% wszystkich oddanych głosów w głosowaniu, gdzie łącznie oddano
3.795 głosów ważnych. Projekt obejmował urządzenie tężni solankowej i stworzenie
strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. Zamontowana instalacja tężni składa się
z trzech podstawowych elementów:
- instalacji hydraulicznej,
- instalacji elektrycznej,
- instalacji uzdatniania i dezynfekcji.
Obiekt został posadowiony przy ul. Słonecznej w Witkowie, w sąsiedztwie stawku
„Kubuś”.
Ponadto w lutym minionego roku została podjęta Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady
Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok. Ze względu na ryzyko zagrożenia zdrowia i życia
mieszkańców powodowane rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 oraz
wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, wyjątkowo zrezygnowano z realizacji tej edycji
Budżetu Obywatelskiego.
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XI. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA GMINY I MIASTA WITKOWO
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo do czasu ogłoszenia stanu epidemicznego na terenie
kraju i związanych z nim obostrzeń czynnie uczestniczył w spotkaniach, zebraniach,
naradach, walnych zgromadzeniach, jubileuszach, konferencjach i posiedzeniach,
organizowanych czy współorganizowanych przez Burmistrza, jak i inne szczeble
samorządu, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, koła, spółki, spółdzielnie
i wspólnoty działające na naszym terenie: Ochotnicza

Straż Pożarna – Witkowo,

Ochotnicza Straż Pożarna – Mielżyn, Ochotnicza Straż Pożarna - Gorzykowo, Ochotnicza
Straż Pożarna – Skorzęcin, Ochotnicza Straż Pożarna – Ruchocinek, Ochotnicza Straż
Pożarna – Wiekowo, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, Liga Obrony Kraju, Polski
Związek Wędkarski Koło Nr 20, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 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 w Witkowie, Stowarzyszenie - Centrum Edukacyjno Wypoczynkowe Gajówka,
Regionalny Związek Pszczelarzy Konin - Koło Witkowo, Akademia Karate Besuto
Witkowo, Lotnicza Sekcja Modelarska Pod Witkowskim Niebem, Miejsko - Gminny Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne
Promyk w Gnieźnie - Oddział Witkowo, Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola, Rodzinny
Ogród

Działkowy

im. Ludowego

Lotnictwa

Polskiego,

GKS

Vitcovia

Witkowo,

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet, Klub Sportowy Witkowo Biega, Klub Turystyczny PTTK
w Witkowie przy Oddziale w Słupcy, Klub Sportowy MMA Witkowo, Stowarzyszenie
Motocyklistki i Motocykliści Witkowo, Powidzki Oddział Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Witkowie, Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Witkowo.
W ograniczonym zakresie organizowano bądź współorganizowano imprezy kulturalno sportowo – rekreacyjne. Do najważniejszych należy zaliczyć: Podsumowanie Gminnego
Roku Sportowego 2019, Bieg Crossowy w Skorzęcinie, Wirtualne Szkolne Biegi Uliczne,
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami
z terenu Gminy i Miasta Witkowo, Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów
i Starostów w Tenisie Stołowym połączone z Memoriałem im. Krzysztofa Szkudlarka,
Otwarte Zawody z Karabinka Pneumatycznego dla Samorządowców, zawody
wędkarskie

przy

stawku

miejskim

„Kubuś”,

Dzień

Sołtysa,

Dzień

Samorządu
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Terytorialnego, imprezy plenerowe: Spotkania Patriotyczne związane z obchodami
świąt, rocznic i wydarzeń historycznych.
Zorganizowano i przeprowadzono wybory na Prezydenta RP.
Organizowano spotkania
Sołtysami,

z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej, Radnymi,

Przewodniczącymi

Osiedli

i

mieszkańcami,

w

celu

zapoznania

ich

i omówienia bieżących spraw Gminy i Miasta Witkowa.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju została uruchomiona celowa rezerwa
budżetowa Gminy i Miasta Witkowo przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej
dla mieszkańców (zakup ponad 30 tysięcy maseczek ochronnych dla wszystkich
mieszkańców), uczniów szkół i przedszkoli, służb medycznych i strażaków oraz
pracowników samorządowych i jednostek podległych.
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w czasie obowiązujących obostrzeń i zaleceń pracy
zdalnej

odpowiednio

organizował

funkcjonowanie

Urzędu,

by

maksymalnie

wyeliminować te uciążliwości dla petentów chcących załatwić sprawy bieżące.
Burmistrz brał udział w spotkaniach dotyczących sposobu postępowania po wybuchu
epidemii koronawirusa – na etapie samorządów, które odbywały się zdalnie
w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie oraz z Wojewodą i pracownikami
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Powyższy Raport o Stanie Gminy Witkowo za 2020 rok swoim szerokim zakresem stanowi
swoiste kompendium wiedzy o samorządzie i działalności jego organów,
a w szczególności Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.
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