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Raport o stanie gminy Zbójno za 2018 r.

Wprowadzenie
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), wójt
co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności
wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni
zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać
głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której
ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada
postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem
wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z
podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

Strona | 1

Raport o stanie gminy Zbójno za 2018 r.

I. Informacje ogólne, w tym ogólna charakterystyka gminy
Podstawowe dane statystyczne.
W 2018 r. stan ludności w gminie przedstawiała się następująco:
1) liczba osób do 18 roku życia ogółem 1039, w tym kobiety 484, mężczyźni 555;
2) liczba osób w wieku od 19 do 30 lat ogółem 799, w tym kobiety 368, mężczyźni 431;
3) liczba osób w wieku od 31 do 45 lat ogółem 1003, w tym kobiety 368, mężczyźni 431;
4) liczba osób w wieku od 46 do 65 lat ogółem 1073, w tym kobiety 494, mężczyźni 579;
5) liczba osób w wieku powyżej 65 lat ogółem 659, w tym kobiety 386, mężczyźni 273;
6) liczba urodzin – 51;
7) liczba zgonów 57.
Położenie. Warunku przyrodniczo-krajobrazowe.
Gmina Zbójno leży w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, utworzonego 1 stycznia 1999 roku, na
historycznej ziemi dobrzyńskiej. Należy do powiatu golubsko-dobrzyńskiego. To gmina typowo rolnicza o obszarze 8,4
tys. ha. Siedzibą władz Gminy Zbójno jest miejscowość Zbójno.
Do większych miejscowości w gminie Zbójno, oprócz Zbójna należy Działyń. Obecnie gminę z siedzibą w
Zbójnie tworzy 16 sołectw: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rembiocha, Rudusk,
Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin. Liczba miejscowości w gminie wynosi 27, liczba wsi, 17, a
sołectw 16. Istnieje też podział na części miejscowości, których jest 10, w tym: 5 kolonii, 2 osady oraz 3 części wsi. Są to
trzy kolonie wsi Działyń – Ciechanówek, Nowy Działyń i Pustki Działyńskie, a także Imbirkowo – kolonia wsi Łukaszewo
oraz Rembiesznica – kolonia wsi Rembiocha. Dwie osady, to Przystań – osada wsi Działyń oraz osada Wielgie – część
wsi Wielgie. Trzy części wsi, to Rochal – część wsi Obory, Kiełbzak – część wsi Rudusk. Do sołectwa Wojnowo należy
także Kazimierzewo.
Obecnie gminę zamieszkują przede wszystkim rodziny rolników. Dominuje produkcja typowo rolnicza, która
obejmuje głównie uprawy zboża, buraków cukrowych, rzepaku i innych. W hodowli dominuje trzoda chlewna, bydło
mleczne i mięsne.
W gminie Zbójno funkcjonuje jedynie transport kołowy. W skład sieci dróg na terenie gminy wchodzą drogi
wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Układ drogowy gminy Zbójno wyznaczają następujące główne szlaki komunikacyjne: trasa Lipno – GolubDobrzyń, Lipno – Rypin, a także Golub-Dobrzyń – Rypin. Są to drogi wojewódzkie krzyżujące się w centrum gminy.
Podlegają one pod Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Gmina Zbójno usytuowana jest na obszarze wysoczyzny dobrzyńskiej zwanej też Pojezierzem Dobrzyńskim.
Morfologicznie jest to teren ukształtowany w trakcie ostatniego zlodowacenia i charakteryzuje się dość zróżnicowaną
rzeźbą terenu. Teren gminy to falista wysoczyzna morenowa, bardzo urozmaicona przecinającymi ją dnami dolin rzek
Ruźca i Wilenicy oraz subglacjalnych rynien polodowcowych. Dominuje tu krajobraz niewielkich pagórków,
kontrastujących z bardzo licznymi rynnowatymi obniżeniami i zamkniętymi zaklęsłościami wytopiskowymi. Są to formy
terenu charakterystyczne dla działalności wód subglacyjnych. Sieć hydrograficzną uzupełniają trzy jeziora oraz szereg
drobnych cieków i podmokłych zagłębień. Rozdzielają one obszary wysoczyznowe o znacznych deniwelacjach w
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stosunku do dna doliny i ostrych stoków. Pokrywa glebowa obszaru to utwory pochodzenia fluwioglacjalnego,
wykształcone na paskach i glinach polodowcowych, a w miejscach podmokłych gleby pochodzenia wodnego.
Na północ i północny – zachód od Zbójna występuje zespół osobliwych form zwanych drumlinami. Tworzą one
liczne zespoły poprzecinane rynnami i zagłębieniami. Wysokości względne pomiędzy dnem obniżeń a wierzchołkami
drumlin dochodzą do 20-30 m, a spadki do 10–15%. Silnie zarysowanymi w krajobrazie gminy formami są również
rynny. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie z nich: dolina rzeki Ruziec i dolina rzeki Lubianki.
Drumliny zbójeńskie obejmują około 36 km² powierzchni. Dominującym utworem w geologicznej budowie
obszaru zbójeńskiego jest morena denna.
Sieć wodną stanowią liczne cieki wodne na czele z piękną formą rynnową rzeki Ruziec i duże rynny jeziorne
takie jak jezioro Ruduskie, Wielgie, Oborskie, Zbójeńskie czy Sicieńskie. Gmina Zbójno jest wyjątkowa pod względem
m.in. ilości jezior. Zajmują one w sumie obszar ok. 230 ha, co stanowi 2,71% powierzchni całej gminy. Tym samym
należy do gmin o najwyższym wskaźniku jeziorności w skali całego województwa kujawsko-pomorskiego. Największym
jeziorem w Gminie Zbójno jest Jezioro Wielgie o powierzchni 78,33 ha. Jezioro to jest także najgłębszym jeziorem w
województwie - wynosi ona 47 metrów. Drugą lokatę w gminie pod względem wielkości ma Jezioro Ruduskie – 52,20 ha.
Trzecie jest Jezioro Działyńskie, które zajmuje 34,91 ha. Kolejne to: Jezioro Sicieńskie – 24,33 ha, Jezioro Ciepieńskie –
13,15 ha, Jezioro Zbójeńskie – 12,91 ha i Jezioro Klonowskie – 10,33 ha.
Klimat w gminie Zbójno charakteryzuje się przejściowością i dużą zmiennością pogody. Nie ma szczególnych
różnic w odniesieniu do innych rejonów Polski. Generalnie ukształtowany jest przez warunki położenia naszego kraju
pomiędzy łagodniejszymi klimatycznie obszarami nadmorskimi a obszarami będącymi pod wpływem klimatu
kontynentalnego.
Ważnym walorem decydującym o kierunku rozwoju gminy są gleby. Ich geneza związana jest z najmłodszymi
utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi, reprezentowanymi przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz osady
organogeniczne. Dominującym typem gleb na terenie gminy są gleby płowe. Gleby tego typu posiadają wysokie klasy
bonitacyjne (II – IVb), co pozwala na prowadzenie na nich intensywnej gospodarki rolnej. W niektórych tylko miejscach
występują gleby hydromorficzne, powstałe na utworach bagiennych.
Składnikiem systemu ekologicznego gminy Zbójno są lasy. Wprawdzie nie zajmują one zbyt dużej powierzchni,
bo obecnie to jedynie 166 ha, co stanowi zaledwie 2% powierzchni gminy. Świadczy to o znikomym udziale lasów w
ogólnej powierzchni gminy. Małą powierzchnię lasów uzupełniają sady, które zajmują w sumie 192 ha, co stanowi
2,28% ogółu powierzchni gminy. Do obszarów uzupełniających brak lasów należą też tereny zadrzewione i zakrzewione,
które zajmują obszar ok. 8 ha, co stanowi 0,1% ogólnej powierzchni gminy.
Na terenie gminy Zbójno znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jest wśród nich Kościół
parafialny p.w. Trójcy Świętej w Działyniu. Wartość zabytkową ma również Zespół klasztorny oo. Karmelitów w Oborach,
w skład którego wchodzi klasztor oraz Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Zabytkiem jest
także zespół pałacowo-parkowy w Zbójnie. W jego skład wchodzą: pałac, park, oficyna, ogrodzenie oraz spichlerz
dworski.
Położenie gminy Zbójno na ziemi dobrzyńskiej łączy się z bogatymi tradycjami kulinarnymi tego regionu.
Niepisaną tradycją kuchni ziemi dobrzyńskiej było, że jeśli piec i gotować, to zawsze mając ziemniaki lub zboże. To na
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bazie ziemniaków powstawała jedna z popularniejszych tu zup – pospółka, a z mąki tzw. sodziaki. Znana i lubiana była
tu też zupa z dyni oraz owocowa z czereśni. W domach ziemi dobrzyńskiej obowiązywała zasada gościnności.

II. Finanse
Uchwałą Nr XXXVIII/251/2017 Rada Gminy Zbójno w dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet gminy Zbójno na
rok 2018 w następującym układzie:
1) dochody budżetu w wysokości 20 752 222,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 18 658 123,00 zł oraz dochody
majątkowe w kwocie 2 094 099,00 zł;
2) wydatki budżetu ustalono w wysokości 21 160 006,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 17 840 543,00 zł, wydatki
majątkowe w kwocie 3 319 463,00 zł;
3) planowany deficyt wynosił 407 784,00 zł;
4) zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego i pożyczek z WFOŚ i GW, z przeznaczeniem na
pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
(rozchody).
Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta
Gminy, na dzień 31 grudnia 2018 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:
1) dochody budżetu w wysokości 23 233 276,69 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 21 330 022,41 zł oraz dochody
majątkowe w kwocie 1 903 254,28 zł;
2) wydatki budżetu ustalono w wysokości 25 605 163,64 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 20 815 596,64 zł, wydatki
majątkowe w kwocie 4 789 567,00 zł;
3) zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 371 886,95 zł;
4) przychody budżetu stanowiły pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu, kredyt bankowy oraz wolne środki, jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych; przychody te
przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek.
W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, bieżące stanowią 92,2 %, majątkowe 7,8 %.
Największą część dochodów stanowią dotacje tj. 9 809 233,24 zł, czyli ok. 42,8 %. Subwencje z budżetu
państwa w kwocie 7 506 444,00 zł, stanowią 32,8 %. Dochody własne zrealizowane w kwocie 5 588 641,24 zł stanowią
zaledwie 24,4 %.
Podział dochodów bieżących:
1) dotacje celowe - 38,2 %;
2) subwencje - 35,5 %;
3) dochody własne - 26,3 %.
Podział dochodów majątkowych:
1) dotacje i środki na inwestycje - 97,6 %;
2) dochody ze sprzedaży majątku - 2,4 %.
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W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 215 293,95 zł, wykonanie
wynosi 3 228 539,40 zł. Zrealizowane przychody:
1) pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację inwestycji pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków na terenie Gminy Zbójno w kwocie 279 453,00 zł;
2) pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków na terenie Gminy Zbójno w kwocie 459 954,00 zł; pożyczka ta została spłacona po otrzymaniu dofinansowania;
3) kredyt bankowy długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 750 000,00 zł;
4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 739 132,40 zł.
Rozchody budżetu stanowiące spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚ i GW z lat
ubiegłych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaplanowano w kwocie 843 407,00 zł. Wszystkie raty zostały
spłacone zgodnie z terminem w wysokości 843 406,36 zł.
W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 371 886,95 zł.
Dochody budżetu wykonano w 98,58 %, natomiast wydatki w 97,00 %. Wydatki bieżące budżetu wykonano w
niższej wysokości niż zaplanowano, w ramach wydatków majątkowych zwrócono niewykorzystaną dotację na zadanie
inwestycyjne przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W związku z tym deficyt budżetu zrealizowano w kwocie 1 933 372,48 zł.
Nadwyżka operacyjna została zrealizowana w wyższej wysokości niż zaplanowano, w pełni pokryła rozchody
budżetu z lat ubiegłych oraz część wydatków inwestycyjnych.
Na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego
wynosiło 6 177 112,83 zł, co stanowi ok. 27 % wykonanych dochodów.
Podział zobowiązań według wierzycieli:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 251 998,83 zł (3 umowy);
2) Bank Gospodarstwa Krajowego – 3 175 114,00 zł (2 umowy);
3) Bank Spółdzielczy w Golubiu – Dobrzyniu – 1 750 000,00 zł (1 umowa).
Nie występują zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.
Wydzielone rachunki dochodów prowadziły wszystkie jednostki światowe. Realizacja dochodów i wydatków w
poszczególnych jednostkach:
1) Szkoła Podstawowa w Klonowie:
- plan dochodów i wydatków wynosi 10 500,00 zł, wykonanie 714,50 zł,
- źródła dochodów: wpływy z usług, wydatki: zakup usług,
- na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy,
- nie występują należności i zobowiązania.
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2) Szkoła Podstawowa w Rużu:
- plan dochodów i wydatków wynosił 7 000,00 zł, wykonanie 5 465,61 zł,
- źródła dochodów: wpływy z opłat i darowizn, wydatki : zakup materiałów i usług,
- na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy,
- nie występują należności i zobowiązania.
3) Zespół Szkół w Działyniu:
- plan dochodów i wydatków wynosi 13 500,00 zł, wykonanie 11 406,31 zł,
- źródła dochodów: wpływy z najmu, usług i darowizn, wydatki: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług,
- na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy,
- nie występują należności i zobowiązania.
4) Zespół Szkół w Zbójnie:
- plan dochodów i wydatków wynosił 33 900,00 zł, wykonanie 28 670,86 zł,
- źródła dochodów: wpływy najmu, usług i darowizn, wydatki : wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług,
- na koniec 2018 r. nie odprowadzono środków do budżetu gminy,
- nie występują należności i zobowiązania.

III. Projekty realizowane/zrealizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł.
W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano następujące wydatki na realizację zadań, które są
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
1) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - PROW, 889 115 zł;
2) modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno – RPO, 300 000 zł;
3) utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Działyń poprzez zagospodarowanie terenu nad
zbiornikiem wodnym – przygotowanie dokumentacji – PROW, 20 000 zł;
4) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – RPO, 125 705 zł;
5) dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w Gminie Zbójno – RPO, 900 000 zł;
6) rozbudowa ogólnodostępnej świetlicy w miejscowości Sitno – PROW, 350 000 zł.
Ogólny plan wydatków na dzień 1.01.2018 wynosił 2 584 820 zł.
Zmiany w planie wydatków w trakcie roku przedstawiały się następująco:
Ad1. W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz odliczenia podatku VAT zmniejszono plan wydatków w kwocie 8 726 zł.
Ad.2. Przesunięto realizację zadania na rok 2019 w związku z koniecznością przeprowadzenia trzech przetargów w celu
wyłonienia wykonawcy. Zabezpieczono tylko plan na sporządzenie studium wykonalności, zmniejszono plan wydatków w
kwocie 292 600 zł.
Ad.3. Zadanie wykonano ze środków własnych oraz dofinansowania ze środków krajowych zmniejszenie planu wydatków
w kwocie 20 000 zł.
Ad.4. W 2018 r. zrealizowano tylko część zadań, pozostałe decyzją Lidera projektu (Województwo Kujawsko-Pomorskie)
przesunięto na rok 2019, zmniejszono plan wydatków w kwocie 106 928 zł.
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Ad.5. W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz odliczenia podatku VAT zmniejszono plan wydatków w kwocie 155 940
zł.
Ad 6. Zwiększono plan wydatków w kwocie 1 000 zł.
Ogółem zmniejszono plan wydatków w kwocie 583 194 zł.
W ciągu roku wprowadzono plan wydatków na nowe zadania:
1) modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – II etap, przygotowanie dokumentacji projektowej w celu
złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO w kwocie 50 000 zł;
2) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno, przygotowanie dokumentacji projektowej w
celu złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW w kwocie 13 530 zł.
Zwiększenia planu wydatków w kwocie 63 530 zł.
Na dzień 31.12.2018 r. plan wydatków na realizację projektów wynosił łącznie 2.065.156.

IV. Mienie komunalne
Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego jest przedstawiana radzie gminy Zbójno wraz ze
sprawozdaniem wójta gminy Zbójno z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

V. Gospodarka przestrzenna
W 2018 r. i obecnie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zbójno, które zostało przyjęte uchwałą Nr III/11/98 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 1998 r. na podstawie art. 6 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.415 z późn. zm.).
Obowiązujące studium nie wyznacza wszystkich terenów i zasad określonych przez najnowsze przepisy. W
studium brakuje m.in. uwzględnienia potrzeb w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, ustalenia rozmieszczenia
przewidywanych urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW oraz ich
stref ochronnych.
Nie określono również potrzeb i możliwości rozwoju gminy w oparciu niezbędne analizy, prognozy i bilanse. Nie
wyznacza się także obszarów remediacji i obszarów zdegradowanych. Polityka gminy wyrażona w studium jest jednak
aktualna i sukcesywnie realizowana.
W związku z powyższym Rada Gminy Zbójno podjęła uchwałę Nr XXV.141.2016 z dnia 24 października 2016 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zbójno. Zmiana studium obejmie zmiany w części tekstowej i graficznej.
Na terenie gminy Zbójno obowiązują 2 plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym oraz jeden plan podjęty przez Radę Gminy Zbójno w oparciu o ustawę z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotowe plany przewidują tereny głównie o funkcji
rekreacyjno-turystycznej oraz mieszkaniowej.
Biuro Urbanistyki i Architektury reprezentowane przez Boghdana Fryndta, przedstawiło projekt części graficznej i
tekstowej studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy projekt uzyskała pozytywną opinię
gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Ze względu na prace prowadzone przez Marszałka Województwa
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Kujawsko-Pomorskiego w zakresie Obszarów Chronionego Krajobrazu, zawieszono prace na studium do czasu podjęcia
nowej uchwały przez sejmik.
Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2018 r.
SOŁECTWO

Liczba wydanych decyzji

Liczba decyzji
zaskarżonych i uchylonych.

Adamki

1

-

Ciepień

1

-

Działyń

6

-

Klonowo

1

-

Łukaszewo

1

-

Obory

1

-

Podolina

1

-

Rembiocha

4

-

Rudusk

-

-

Ruże

1

-

Sitno

7

-

Wielgie

6

-

Wojnowo

2

-

Zbójenko

6

-

Zbójno

18

-

Zosin

2

-

RAZEM

58

VI. Oświata i edukacja
Stan wydatków w szkołach prowadzonych przez gminę Zbójno w 2018 roku przedstawiał się następująco:
1) Zespół Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie:
- na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny wydatkowano kwotę 2 295 344,67 zł,
- na zakup opału i pozostałych materiałów kwotę – 123 633,53 zł,
- zakup pomocy naukowych to wydatek - 9 974,27 zł,
- za energie elektryczną i wodę zapłacono 43 860,03 zł,
- drobne remonty i naprawy - 4 434,32 zł,
- za badania lekarskie zapłacono – 890 zł,
- za usługi ( przeglądy kominów, monitoring, ścieki itp.) zapłacono 20 873,38 zł,
- za telefony - 640,92 zł,
- delegacje służbowe dla pracowników - 195,40 zł,
- ubezpieczenie majątku szkolnego to wydatek – 1 599 zł,
- inwestycje – 4 760 zł,
- za dokształcanie i doskonalenie pracowników zapłacono – 10 565,99 zł,
- szkolenia pozostałych pracowników - 1 390 zł,
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- podatku od nieruchomości zapłacono – 3 375,00 zł,
- podręczników dla uczniów zakupiono za – 20 163,49 zł.
Razem wydatki Zespołu Szkół w Zbójnie – 2 541 700 zł.
Ilość uczniów w szkole podstawowej - 134; gimnazjum – 56; „0”- 22; przedszkole – 32. Razem- 244.
2) Zespół Szkół w Działyniu:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny to wydatek w kwocie – 1 260 316,29 zł,
- zakup opału i pozostałych materiałów – 66 807,75 zł,
- pomocy naukowych i książek do biblioteki zakupiono za kwotę – 10 103,84 zł,
- opłaty za energię i wodę -14 956,98 zł,
- drobne remonty i naprawy - 7 105,55 zł,
- za badania lekarskie zapłacono 680,00 zł,
- wydatek na usługi – 13 587,04 zł ( ścieki, za przegląd kominów itp.),
- za usługi telekomunikacyjne zapłacono - 649,95 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 512,46 zł,
- ubezpieczenie majątku szkolnego – 738 zł,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę – 5 963,64 zł,
- za szkolenia pozostałych pracowników zapłacono – 820 zł,
- wydatki na inwestycje – 11 931 zł,
- podatek od nieruchomości – 19 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – 14 008,50 zł.
Razem wydatki Zespołu Szkół w Działyniu 1 408.200 zł.
Ilość uczniów szkół podstawowych - 117; „0” -16; przedszkole – 25. Razem – 158.
3) Szkoła Podstawowa w Klonowie:
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny to wydatek w kwocie -1 082 444,25 zł,
- zakup opału i pozostałych materiałów 46 945,43 zł,
- zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki – 12 683,79 zł,
- opłaty za energie i wodę – 6 183,75 zł,
- drobne remonty i naprawy - 2 653,48 zł,
- za badania lekarskie zapłacono – 590 zł,
- usługi to wydatek w kwocie 9 296,69 zł (wywóz nieczystości, przeglądy kominów, monitoring itp.),
- opłata za telefony - 663,71 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 188,37 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku szkolnego – 490 zł,
- za dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zapłacono – 2 713 zł,
- zakup książek dla uczniów 11 576,01 zł.
Razem wydatki Szkoły Podstawowej w Klonowie 1 176 428,48 zł.
Ilość uczniów w szkole podstawowej – 100; „0” 11; punkt przedszkolny -15. Razem 126.
4) Szkoła Podstawowa w Rużu:
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- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny – 942 505,39 zł,
- zakup opału i pozostałych materiałów to wydatek w kwocie – 58 023,80 zł,
- zakup pomocy naukowych – 8 245,48 zł,
- opłaty za energię i wodę 4 836,05 zł,
- naprawy sprzętu (kserokopiarki) - 610.70 zł,
- za badania lekarskie zapłacono – 529 zł,
- opłaty za usługi to kwota - 8 272,17 zł ( wywóz nieczystości, monitoring itp.),
- opłata za telefony - 476,51 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 974,04 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku szkolnego – 513 zł,
- na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zapłacono 4 065,50 zł,
- zakup podręczników dla uczniów to wydatek w kwocie – 7 227 zł
Razem wydatki Szkoły Podstawowej w Rużu – 1 036 278,64 zł.
Ilość uczniów w szkole podstawowej – 50; „0” – 6; punkt przedszkolny -15. Razem – 71.
W 2018 r. gmina otrzymała subwencję na realizację zadań oświatowych w kwocie 4 196 396 zł i dotację na
prowadzenie przedszkoli w kwocie 110 970 zł.

VII. Polityka społeczna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki
społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał osoby i rodziny zmierzające do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i
umożliwiał im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta realizowana była poprzez zadania
własne i zlecone gminie.
W 2018 roku środki przekazane przez Wojewodę na realizację zadań zleconych i własnych oraz środki własne
Gminy łącznie wyniosły 8 037741,50 zł.
Na zadania zlecone wydatkowana została kwota 6 719 341,03 zł, w tym dotacja w wysokości 6 669 036,37 zł i
środki własne w wysokości 50 304,66 zł.
Na zadania własne wydatkowana została kwota 1 318 400,47 zł, w tym dotacja w wysokości 572 421,69 zł i środki
własne Gminy w wysokości 745 978,78 zł.
W 2018 r. świadczeniami z pomocy społecznej zostało objętych 166 rodzin (530 osoby w tych rodzinach),
natomiast świadczeniami rodzinnymi oraz wychowawczymi zostało objętych 410 rodzin (713 osoby w tych rodzinach).
Ogółem w roku 2018 GOPS wydał 2438 decyzji, w tym 133 decyzje odmowne.
Główne problemy występujące w rejonie działania Ośrodka to: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała
choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Narastającym problemem jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym i chorym. Częstą przeszkodą
jest brak osób chętnych i posiadających predyspozycje / umiejętności do podjęcia zatrudnienia na stanowisku opiekuna
osoby starszej, czy opiekunki środowiskowej. Z ogólnodostępnych badań statystycznych i analizy Ośrodka Pomocy
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Społecznej wynika, że coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym oraz chorych wymaga pomocy drugiej osoby w
codziennym funkcjonowaniu. Badania demograficzne wskazują, że polskie społeczeństwo się starzeje, czyli co raz więcej
osób w populacji także naszej Gminy jest w wieku poprodukcyjnym. Taki stan rzeczy wskazuje na uruchamianie
mechanizmów, które pozwolą seniorom na jak najdłużej pozostawania aktywnymi uczestnikami naszej społeczności.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z funduszy unijnych na uruchomienie klubu samopomocy dla
seniorów, którego działanie miałoby się rozpocząć w II połowie b.r.
Ponadto dla coraz większej liczby osób doraźna pomoc w miejscu zamieszkania nie jest wystarczająca. Skutkuje
to umieszczeniem w placówkach zapewniających całodobową opiekę (Domy Pomocy Społecznej), w których często czas
oczekiwania na wolne miejsce przekracza kilka lub kilkanaście miesięcy. Dużą bolączką jest fakt, że często ww. osoby
posiadają dzieci oraz innych bliskich, którzy nie poczuwają się w większości przypadków w ogóle do sprawowania
jakiejkolwiek opieki. Tłumacząc się przede wszystkim nawałem własnych obowiązków.
Kolejną grupą wymagającą specjalistycznego wsparcia oraz szczególnego podejścia są osoby z zaburzeniami
psychicznymi, często zamieszkujące samotnie lub będące osobami bezdomnymi. Często zdarza się, że pomoc w ramach
usług opiekuńczych jest nie wystarczająca lub osoby odmawiają takiej pomocy nie mając świadomości, że jest im ona
niezbędna. Bardzo często osoby nie wyrażają zgody na umieszczenie w specjalistycznych placówkach zapewniających
całodobową opiekę (Domy Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi), co skutkuję wnioskowaniem do
Sądu Rejonowego o umieszczenie bez zgody osoby chorej. Taki stan rzeczy powoduje, że umieszczenie w DPS wydłuża
się średnio o kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy.
Niepokoi nas również wzrastająca przemoc w rodzinach, coraz częściej psychiczna. Główną przyczyną tych
sytuacji jest przede wszystkim nadużywanie alkoholu przez członka rodziny. Sprawy związane z występowaniem przemocy
w rodzinie wymagają współpracy wielu służb i instytucji do tego powołanych (Zespół Interdyscyplinarny, Grupy Robocze).
W 2018 r. w przypadku 13 rodzin została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, natomiast prowadzono procedurę w
stosunku do 18 rodzin. 35 razy były zwoływane posiedzenia grup roboczych, na których 18 osób zostało objętych pomocą.
W związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w skutek przemocy w rodzinie zostało odebrane z rodziny 1
dziecko, które następnie umieszczono u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11
ustawy Kodeks karny. 15 procedur „NK” zostało zakończonych na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz w stosunku do 1 „NK” rozstrzygnięto o
barku zasadności podejmowania działań. Kierownik GOPS złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 207 § 1
kodeksu karnego (o popełnienie przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą) do Prokuratury Rejonowej w sprawie 1
rodziny.
W ramach profilaktyki uzależnień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych organizował działania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich
opiekunów. Organizowano kampanie społeczną, która składała się z konkursu profilaktycznego i warsztatów dla rodziców
p.n. „Klub Rodzica”. W konkursie profilaktycznym organizowano zajęcia integracyjne w formie rodzinnych rajdów
rowerowych, gier terenowych, gier planszowych. Zorganizowano wraz z Urzędem Gminy i Zespołem Szkół w Zbójnie
Mikołajki dla najmłodszych. W działaniach organizowanych w ramach kampanii udział wzięło 260 osób.
Ponad to w ramach profilaktyki uzależnień prowadzony był punkt konsultacyjny (średnio 19 godzin miesięcznie), w
którym przyjmował terapeuta uzależnień, psycholog i socjoterapeuta. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało 62 osoby z
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problemem uzależnień (132 konsultacje), 22 osoby z syndromem DDA (57 konsultacji), 13 osób doznających przemocy (35
konsultacji), 3 osoby stosujące przemoc (3 konsultacje).
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 r. zorganizowano konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego.
Dofinansowanie udzielono 3 organizacją pozarządowym i 1 spółdzielni socjalnej w łącznej wysokości 18 040,00 zł.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest
zobowiązany do wspierania rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
W celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych rodziny dysfunkcyjnej można wspomóc pracą asystenta
rodziny. Mając na uwadze powyższe Ośrodek w 2018 r. skorzystał z oferty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i wystąpił o dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5
514,00 zł. Asystenturą zostało objętych 8 rodzin (17 dzieci). W ramach wyżej wymienionej ustawy Gmina zobowiązana jest
również do ponoszenia kosztów związanych ze współfinansowaniem pobytu dzieci z naszego terenu w rodzinach
zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej, w związku z powyższym opłacano w wysokości 50% kosztu pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej oraz w wysokości 10% kosztu pobytu 1 dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej. W roku 2018 kierownik
GOPS wystąpił do Sądu rodzinnego o wgląd w sytuację 1 rodziny (2 dzieci) w celu weryfikacji m.in. wypełniania
obowiązków opiekuńczych oraz wychowawczych. Kierownik GOPS złożył do Sądu opiekuńczego zawiadomienie w sprawie
interwencyjnego odebrania 1 dziecka na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku ze
stwierdzeniem zagrożenia życia/zdrowia dziecka.
Pracownicy socjalni prowadzili monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w formie wywiadów środowiskowych lub rutynowych odwiedzin
rodziny, poprze kontakt bezpośredni i telefoniczny z pedagogiem szkolnym, dzielnicowym i kuratorami. Często przez
rozeznanie wśród sąsiadów rodziny zagrożonej kryzysem (kontakt bezpośredni).
Na terenie Gminy w 2018 r. nie ustanowiono rodzin wspierających i nie funkcjonowały takie rodziny, co sprawiło,
iż GOPS nie finansował kosztów związanych z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu
rodziny, ponoszonych przez rodziny wspierające.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z funduszy unijnych na uruchomienie klubu młodzieżowego,
którego działanie miałyby się rozpocząć w II połowie b.r. Działania klubu miałyby charakter opiekuńczo-wychowawczy oraz
socjoterapeutyczny. Przede wszystkim polegałyby na rozwoju u dzieci i młodzieży kluczowych kompetencji: uczeniu się,
rozwoju kulturalnym, relacjach rówieśniczych itp.
W ramach współpracy z Bankiem Żywności w ubiegłym roku GOPS rozdysponował 42 tony art. żywnościowych za
łączną kwotę ok. 210 000,00 zł pośród 228 rodzin, co daje 644 osób w tych rodzinach. Art. żywnościowe pochodziły z
pozysku własnego Banku Żywności i z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. W ramach ww.
programu organizowane były warsztaty kulinarne i nie marnowania żywności dla 25 mieszkańców Gminy Zbójno, których
celem było podniesienie umiejętności kulinarnych uczestników oraz świadomości marnowania żywności i jej zapobieganiu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rużu był organizatorem spotkania
wigilijnego dla seniorów. Wigilia odbyła się w świetlicy wiejskiej w Rużu w sumie w spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób.
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VIII. Kultura
Mieszkańców naszej gminy obsługują 2 biblioteki, tj. Filia Biblioteczna w Działyniu oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Zbójnie, gdzie mamy 4 punkty partnerskie biblioteki.
2018 rok

Razem Gmina

Zakup księgozbioru

816 woluminów

Liczba ubytków

1 326 woluminów

Czytelnicy zarejestrowani

1 101 osób

Wypożyczenia z księgozbioru

13 593 woluminy

Wykorzystanie komputerów i Internetu

419 osób w celach edukacyjnych i rozrywkowych

Liczba czytelników odwiedzających bibliotekę ogółem

3 085 osoby

Biblioteka posiada dzienniki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy – prasa udostępniana jest na miejscu. Dużym
zainteresowaniem cieszy się bezpłatny dostęp do Internetu, którego użytkownikami są różne grupy wiekowe.
Program MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez
Instytut Książki. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie oraz jej Filia w Działyniu są na etapie wprowadzania do katalogu
komputerowego całego księgozbioru, oraz oklejania księgozbioru kodami kreskowymi, aby móc rozpocząć wypożyczanie w
systemie elektronicznym. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie opracowała komputerowo 85% zbiorów, natomiast Filia w
Działyniu 53%.
Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i
oczekujących od bibliotek wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być „trzecim miejscem” tuż za
miejscem pracy oraz domem, a więc miejscem odpoczynku, relaksu, zabawy, jak również miejscem spotkań z innymi
ludźmi. Mieszkańcy nie chcą, aby biblioteka pełniła wyłącznie funkcję miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę. Chcą,
aby stała się również miejscem integrującym całą społeczność lokalną.
Dlatego też nasze biblioteki starają się w miarę możliwości organizować różnego rodzaju formy spędzania
wolnego czasu zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych, aby przyciągnąć jak największe rzesze czytelników,
stworzyć dogodne warunki i przyjazną atmosferę do spotkań, a przez to zaistnieć w lokalnym środowisku.
W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizowała następujące uroczystości i wydarzenia kulturalne:
1) zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży w Filii bibliotecznej w Działyniu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie
(12.02.2018-23.02.2018);
2) spotkanie autorskie z P. Marią Ulatowską oraz P. Jackiem Skowrońskim w ramach promocji biblioteki i czytelnictwa
(27.04.2018);
3) Dzień Matki (21.05.2018);
4) Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Kujawskim (23.05.2018);
5) Wycieczka dla mieszkańców gminy – uczestników Klubu Seniora do Warszawy (29.05.2018);
6) Współorganizacja pikniku dla dzieci i młodzieży „Noc Świętojańska – powitanie lata” (22.06.2018);
7) Wycieczka dla mieszkańców gminy Zbójno (Klub Seniora) do Inowrocławia (10.08.2018);
8) Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego przy Zespole Szkół w Zbójnie (07.09.2018);
9) Wycieczka do Torunia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku do pracowni zrównoważonego rozwoju (11.09.2018);
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10) Konferencja w Toruniu podsumowująca projekt z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (17.10.2018);
11) Akademia pn. „Śpiewamy dla Niepodległej” (13.11.2018);
12) Wycieczka do Lichenia dla społeczności lokalnej (29.11.2018);
13) Spotkania dla społeczności lokalnej – Klub Seniora (11.01.2018-20.12.2018);
14) Spotkania członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku (14.03.2018-17.10.2018).
Ponadto należy nadmienić, że biblioteka wzięła udział w projekcie Instytutu Dyskursu i Dialogu pn.: „Senior też
Badacz”. Wydana została publikacja opracowana przez uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Zdrowie,
bezpieczeństwo, komunikacja. Analiza potrzeb seniorów z Gminy Zbójno”.
W ciągu roku tworzono również wystawy, gazetki ścienne oraz konkursy plastyczne współorganizowane ze
szkołami z terenu gminy.
Poprzez organizację dla dzieci, młodzieży i dorosłych dodatkowych zajęć, konkursów, imprez okolicznościowych
– zainteresowanie książką oraz czytelnictwo jest zadowalające.

IX. Turystyka, sport i rekreacja.
W 2018 r. obszar turystyki, sportu i rekreacji prezentował się następująco:
1) liczba klubów sportowych i innych podmiotów organizujących działalność sportową – 2, tj.:
a) Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno – 60 uczestników,
b) Szkółka Kolarska „Cyklista” Zbójno – 15 uczestników;
2) wysokość środków finansowych przekazanych przez gminę na ich funkcjonowanie:
a) Gminny Klub Sportowy Pogrom – 30.000,00 zł,
b) Szkółka Kolarska „Cyklista” – 2 580,00 zł;
3) liczba, lokalizacja i charakterystyka ogólnodostępnej bazy sportowo-rekreacyjnej – 20, tj.:
a) Centrum Sportu i Rekreacji w Zbójnie (pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, skok w dal, skok
wzwyż, boisko do piłki siatkowej);
b) kompleks boisk Orlik w Zbójnie;
c) kompleks boisk Orlik w Działyniu;
d) wielofunkcyjne boisko w Klonowie;
e) siłownie zewnętrzne:
- w Zbójnie (przy stawie „Zbójnicki Zakątek”),
- w Działyniu (przy stawie w centrum wsi – strefa aktywności),
- w Oborach (przy klasztorze),
- w Rembiosze (centrum wsi),
- w Rudusku (centrum wsi),
- w Wojnowie,
f) place zabaw:
- w Działyniu (przy Zespole Szkół),
- w Klonowie (przy Szkole Podstawowej),
- w Oborach (przy klasztorze),
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- w Rembiosze (centrum wsi),
- w Rudusku (centrum wsi),
- w Rużu (przy Szkole Podstawowej),
- we Wielgiem (przy świetlicy wiejskiej),
- w Wojnowie,
- w Zbójnie (przy Zespole Szkół),
- w Zbójnie (przy stawie „Zbójnicki Zakątek”).
W 2018 r. gmina zorganizowała następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:
Nazwa imprezy

Miejsce

„Piłkarskie piątki” – piłka nożna dziewcząt – Igrzyska Dzieci

Boisko Orlik Zbójno

„Majówka z piłką nożną”

Boisko Orlik Zbójno

Trójbój Lekkoatletyczny – Igrzyska Dzieci

CSiR Zbójno

Czwórbój Lekkoatletyczny – Igrzyska Dzieci

CSiR Zbójno

Wiosenny wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Zbójno dla uczniów szkół podstawowych

CSiR Zbójno

Mistrzostwa Województwa w kolarstwie szosowym o Puchar Wójta Gminy Zbójno

Obszar Gminy Zbójno

Biegi Przełajowe Indywidualne – Igrzyska Dzieci

CSiR Zbójno

„Piłkarskie piątki” – piłka nożna chłopców – Igrzyska Dzieci

Boisko Orlik Zbójno

Jesienny wyścig kolarski o Puchar Wójta Gminy Zbójno dla uczniów szkół podstawowych

CSiR Zbójno

Mistrzostwa Gminy Zbójno w Unihokeju – Igrzyska Dzieci

Sala gimnastyczna ZS Zbójno

Turniej piłkarski dla dzieci

CSiR Zbójno

X. Gospodarka komunalna.
W 2018 r. gospodarka komunalna w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków prezentowała się
następująco:
1) długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosiła 19,10 km;
2) długość nowo oddanej sieci kanalizacyjnej – 0.
3) liczba nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej – 0.
4) Liczba oddanych do użytku przydomowych oczyszczalni ścieków – 58 szt.;
5) długość sieci wodociągowej ogółem - 166,10 km.
6) długość nowo oddanej sieci wodociągowej – 0.
7) liczba nowych podłączeń do sieci wodociągowej – 19 szt.
Większość zadań z zakresu gospodarki komunalnej była wykonywania przy użyciu pojazdów, sprzętu i urządzeń
będących własnością gminy. Należały do nich w szczególności:
1) samochód ciężarowy skrzyniowy marki VW Transporter -1 szt.;
2) ciągnik rolniczy – 2 szt.;
3) równiarka – 1 szt.;
4) kosiarka rotacyjna – 1 szt.;
5) rębak do gałęzi – 1 szt.;
6) ładowacz czołowy -1 szt.;
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7) przyczepa ciągnikowa – 3 szt.;
8) koparko- ładowarka – 1 szt.;
9) rozsiewacz ciągnikowy – 1 szt.;
10) pług śnieżny – 3 szt.;
11) samochód osobowy marki Renault Kangoo – 1 szt.
12) samochód osobowy marki VW Transporter – 1 szt.;
13) samochód osobowy marki Skoda Fabia – 1 szt.
W roku 2018 wykonano 12 badań jakości wody przeznaczonej do spożycia, zleconych przez Urząd Gminy Zbójno
do wykonania przez Laboratorium Analiz Pasz i Żywności w Rypinie. Jedno z tych badań dotyczyło obecności pierwiastków
promieniotwórczych i zostało zlecone w roku 2017, ale w związku z długą procedurą wykonania ww. badania sprawozdanie
z przeprowadzonego badania dostarczono w roku 2018.
Ponadto 10 badań wykonanych zostało przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w GolubiuDobrzyniu. Wszystkie badania zostały wykonane zgodnie z harmonogramami i protokołem uzgodnień na rok 2018.
Wszystkie z wyżej wymienionych badań potwierdziły przydatność wody dostarczanej przez gminę do spożycia.

XI. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi
Zasób mieszkaniowy Gminy Zbójno w 2018 roku obejmował 38 lokali mieszkalnych w 7 budynkach położonych w
miejscowościach: Sitno, Wielgie i Zbójno. W mieszkaniowym zasobie gminy znajdowały się lokale komunalne – 29, i
socjalne - 9.
Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w
centralne ogrzewanie, urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne oraz łazienkę. Strukturę lokali oraz stanu technicznego
mieszkaniowego zasobu gminy określa tabela poniżej:
Adres budynku

Liczba lokali

Stan techniczny

Wyposażenie techniczne lokali

mieszkalnych
Instalacja

Instalacja kanalizacyjna

wodociągowa

Instalacja
centralnego

z sieci

zbiorniki

ogrzewania

bezodpływowe
Zbójno 35

1

zadowalający

tak

tak

nie

nie

Zbójno 156 (pałac)

5

niezadowalający

tak

nie

tak

nie

Zbójno 156

4

zadowalający

tak

tak

nie

nie

Sitno 75

4

zadowalający

tak

nie

tak

nie

Wielgie 75 A

11

zadowalający

tak

tak

nie

nie

Zbójno 143

2

zadowalający

tak

nie

tak

nie

Zbójno 144

2

zadowalający

tak

nie

tak

nie

(oficyna)

W 2018 roku były 4 wnioski o przydział lokali komunalnych i 4 wnioski na lokale socjalne.
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W 2018 roku było wynajętych także 6 lokali użytkowych w miejscowości Zbójno i 1 lokal użytkowy w miejscowości
Działyń. Stan lokali użytkowych jest zadowalający.
W zasobach gminy Zbójno posiadamy także lokale użytkowe - świetlice (stan zadowalający) i budynki OSP. Są to:
1) świetlica w Oborach (Obory 55) – w 2018 była użyczona ,,Stowarzyszeniu Aktywnych na rzecz wsi Obory i Okolic’’;
2) świetlica we Wielgiem (Wielgie 74) – była użyczona w 2018 roku ,,Towarzystwu Rozwoju wsi Wielgie i Okolic’’;
3) świetlica w Rużu (Ruże 9) – była użyczona w 2018 roku ,,Towarzystwu Przyjaciół Ruża i Okolic’’;
4) świetlica w Sitnie (Sitno 75);
5) budynek OSP w Rembiosze;
6) budynek OSP w Klonowie (Klonowo 64);
7) budynek OSP w Zbójnie.

XII. Rozwój gospodarczy
Na terenie Gminy Zbójno w 2018 roku zarejestrowano 29 podmiotów gospodarczych. W rozbiciu na sołectwa
przedstawia się następująco:
1) Zbójno - 9;
2) Zbójenko - 2;
3) Działyń - 4;
4) Podolina - 2;
5) Adamki - 2;
6) Ciepień - 2;
7) Sitno - 2;
8) Wojnowo - 1;
9) Łukaszewo - 1;
10) Wielgie - 2;
11) Obory - 1;
12) Klonowo - 1.
Dominujący rodzaj działalności to usługi budowlane, handel detaliczny, usługi transportowe.

XIII. Bezpieczeństwo publiczne.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2018 r. sytuacja w gminie przedstawiała się następująco:
1) liczba OSP - 7; typu S - 4; typu M – 3; zarejestrowanych w KRS – 7; posiadających REGON – 7; posiadających NIP – 4;
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - 2 (OSP Działyń, OSP Zbójno);
2) członkowie OSP:
- mężczyźni w wieku 18-65 lat – 142; w wieku ponad 65 lat – 19; kobiety w wieku 18-65 lat – 5; członkowie honorowi - 2
ogółem; 168 osób;
3) w poszczególnych OSP liczba członków przedstawia się następująco:
- OSP Działyń – 36,

Strona | 17

Raport o stanie gminy Zbójno za 2018 r.

- OSP Ruże – 18,
- OSP Sitno – 16,
- OSP Rembiocha - 20,
- OSP Klonowo – 21,
- OSP Zbójno – 40,
- Zbójeńska OSP – 17;
4) młodzieżowe drużyny pożarnicze - liczba drużyn - 3; członków ogółem – 30, chłopcy – 20; dziewczęta – 10;
5) tytuł prawny do siedziby OSP; własność – 1, OSP Działyń; użyczenie – 6;
6) liczba samochodów i motopomp:
- samochody ratowniczo-gaśnicze średnie od 0-10 lat 1, 31 lat i więcej 3,
- samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie od 11-20 lat 1, 21-30 lat 2,
- motopompy M8/8 4, M16/8 2szt , szlamowe 2szt , pływające 4szt, elektryczne 2 szt.;
7) sprzęt ratowniczy:
- zestawy ratownictwa technicznego 3szt, pilarki do drewna i betonu 5 szt.,
- agregaty prądotwórcze i sprzęt ochrony dróg oddechowych,
- agregaty jednofazowe 3,
- aparaty nadciśnieniowe 8,
- czujniki bezruchu 8,
8) w 2018 roku za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono ekwiwalent w wysokości:
- za udział w akcjach ratowniczych - 4 813,28 zł,
- za udział w szkoleniach - 8 952,00 zł,
Ogółem: 13 765,28 zł.

XIV. Aktywność obywatelska.
W 2018 roku w Gminie Zbójno działało: 9 stowarzyszeń, 3 koła gospodyń wiejskich, 1 klub sportowy, 1
spółdzielnia socjalna ,,Zbójeński Kredens’’. Ponadto na terenie Gminy Zbójno działał także Klub Seniora działający przy
bibliotece i Uniwersytet Trzeciego Wieku, również działający przy bibliotece ( siedziba Zbójno 35 a). W 2019 roku zmieniła
się liczba stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. W Gminie Zbójno działa obecnie 11 stowarzyszeń (w tym 1
stowarzyszenie zwykłe) i 4 koła gospodyń wiejskich.
Podmioty te realizowały swoje cele poprzez:
- organizowanie życia społecznego, kulturalnego w szczególności organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów i
konferencji będących płaszczyzną wymiany poglądów oraz upowszechniania wiedzy i wartości, a także organizowanie
dyskusji, sympozjów innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego,
- organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów,
- inspirowanie rożnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, sportu, pomocy społecznej, oświaty i
wychowania,
- promocje i organizacje wolontariatu,
- inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej,
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- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ochronę i promocję zdrowia,
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi instytucjami i osobami w celach
statutowych.

XV. Jednostki organizacyjne gminy.
Liczba i zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiało się następująco:
Nazwa, siedziba jednostki organizacyjnej

Imię i nazwisko osoby zarządzającej

Liczba zatrudnionych pracowników (przeciętne
zatrudnienie za 2018 r.)

Zespół Szkół w Zbójnie

Dariusz Kosowski

33,8

Zespół Szkół w Działyniu

Rafał Rutkowski

17,6

Szkoła Podstawowa w Klonowie

Barbara Walaszczyk

16,4

Szkoła Podstawowa w Rużu

Renata Rutkowska

15,2

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie

Teresa Gołębiewska

2,7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie

Michał Krupka

8,2

XVI. Jednostki pomocnicze gminy.
W 2018 r. gminę tworzyło 16 jednostek pomocniczych (sołectw), których sołtysami byli:
1) Adamki – Pani Małgorzata Boniecka;
2) Ciepień – Pan Jacek Kiełkowski;
3) Działyń – Pan Henryk Bolewski, od 2019 r. Pan Zygmunt Popielarski;
4) Klonowo – Pani Marzena Kubik;
5) Łukaszewo – Pan Paweł Czajkowski;
6) Obory – Pani Elżbieta Rakoczy;
7) Podolina – Pan Andrzej Matyjasik;
8) Rembiocha – Pan Paweł Trokowski;
9) Rudusk – Pani Sławomira Lazarowska;
10) Ruże – Pan Kazimierz Kierkowski;
11) Sitno – Pani Małgorzata Dylewska;
12) Wielgie – Pani Elżbieta Jachowska;
13) Wojnowo – Pan Andrzej Karwaszewski;
14) Zbójenko – Pan Bronisław Ciechacki;
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15) Zbójno – Pan Michał Zglenicki;
16) Zosin – Pani Krystyna Gumińska.
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
Nazwa sołectwa
Adamki

Rodzaj przedsięwzięcia
Oznakowanie sołectwa Adamki

2.500,00 zł

Remont dróg gruntowych (zakup materiału tłuczeń wapienny)

14.428,06 zł

Razem
Ciepień

Wartość

Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (kamień łamany

16.928,06 zł
17.991,61 zł

naturalny)
Razem
Działyń

17.991,61 zł

Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki

1.500,00 zł

Zakup sprzętu i odzieży ochronnej na osy, pszczoły i szerszenie dla

1.000,00 zł

Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu
Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Dzień dziecka i rodziny”

5.000,00 zł

Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń

34.814,30 zł

Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Działyń

500,00 zł

Organizacja festynu integracyjnego przy Zespole Szkół w Działyniu –

1.500,00 zł

wspólne przedsięwzięcie
Razem
Klonowo

Naprawa dróg gruntowych będących własnością Gminy (gruz betonowy,

44.314,30 zł
21.049,26 zł

pospółka żwirowa, materiały na drogi)
Razem
Łukaszewo

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rużu – zakup wyposażenia

2.440,61 zł

Materiał na drogi - tłuczeń

14.000,00 zł

Razem
Obory

21.049,29 zł

Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy +

16.440,61 zł
10.497,46 zł

pospółka żwirowa)
Zakup lampy ulicznej

3.500,00 zł

Zakup i montaż balustrady przy schodach biegnących w kierunku placu

2.000,00 zł

zabaw
Razem
Podolina

Zakup materiałów na drogi – kamień łamany, pospółka
Razem

Rembiocha

Zakup lustra na drogę gminną

500,00 zł

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej

7.643,00

Promocja sołectwa Rembiocha

1.300,00

Organizacja festynu w miejscowości Działyń

700,78

Zakup materiałów na remont dróg
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rużu – zakup wyposażenia
Razem

Sitno
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13.249,98 zł
9.000,00 zł

Razem
Ruże

13.249,98 zł

Zakup materiału do naprawy dróg

Razem
Rudusk

15.997,46 zł

Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno

19.143,78 zł
13.515,86 zł
13.515,86 zł
16.573,55 zł
16.573,55 zł
16.000,00 zł
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Zakup materiału na remont dróg gminnych (kamień naturalny)

9.278,38 zł

Organizacja festynu przy Zespole Szkół w Działyniu

1.000,00 zł

Razem
Wielgie

26.278,38 zł

Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgie

14.979,55 zł

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Wielgie będącego własnością gminy

7.000,00 zł

Organizacja spotkań dla seniorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości

1.000,00 zł

Wielgie
Organizacja pikniku rodzinnego na pożegnanie lata

2.500,00 zł

Promocja Gminy Zbójno – Sołectwa Wielgie

400,00 zł

Razem
Wojnowo

25.879,55 zł

Siłownia zewnętrzna

9.000,00 zł

Zakup materiału do remontu dróg, w tym kamień łamany naturalny

9.390,43 zł

Razem
Zbójenko

18.390,43 zł

Remont dróg gruntowych będących własnością gminy (zakup materiału

15.687,26 zł

tłuczeń wapienny)
Razem
Zbójno

15.687,26 zł

Remont łazienki w szatni na Orliku wraz z wykonaniem natrysków

3.000,00 zł

Zakup materiału do naprawy dróg gruntowych będących własnością gminy

39.314,30

Zakup Turbo Jet Ø25 do szybkiego natarcia

2.000,00

Razem
Zosin

44.314,30 zł

Naprawa dróg gruntowych będących własnością gminy (gruz betonowy +

11.743,29 zł

pospółka żwirowa)
Razem

11.743,29 zł
RAZEM: 337.497,71 zł

XVII. Załatwiane indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
W 2018 r. wydano 5123 decyzji administracyjnych, w tym:
1)16 decyzji zostało zaskarżonych do organu II instancji;
2)104 decyzje zostały uchylone przez organ II instancji.
3) 2 decyzje zostały unieważnione.
Powyższe dane obejmują decyzje administracyjne wydane w Urzędzie Gminy Zbójno oraz w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbójnie.

XVIII. Realizacji uchwał Rady Gminy Zbójno
W 2018 r. rada gminy Zbójno powierzyła wójtowi gminy Zbójno do wykonania 78 uchwał, w tym:
1) 76 uchwał zostało wykonanych;
2) 2 uchwały zostały unieważnione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
W 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił 2 uchwały Rady Gminy Zbójno.

XIX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi.
W 2018 r. gmina należała do dwóch organizacji samorządowych:
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1) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z siedzibą w Gałczewie gmina Golub-Dobrzyń.
2) Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą.
Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” jest stowarzyszeniem, które powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634)
Zgodnie ze statutem terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Organizacja swoje
działania koncentruje jednak na terenie pięciu gmin objętych projektem, tj.: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo
Pomorskie, Radomin oraz Zbójno. Nie wyklucza to jednak możliwości kooperacji z instytucjami i organizacjami
zagranicznymi oraz delegacji przedstawicieli naszej grupy do LGD z innych krajów UE, w ramach projektów sieciowania
i wymiany doświadczeń.
Głównym celem stowarzyszenia jest realizacji lokalnej strategii rozwoju, której zadania są współfinansowane ze
środków pochodzących z programu pomocowego Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie podejmuje działania zmierzające do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, w
tym podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Wspiera działania zmierzające do racjonalnego ukształtowania
regionalnego, podejmuje różne przedsięwzięcia z partnerami zagranicznymi, koordynuje współdziałania gmin zmierzające
do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Ziemi Dobrzyńskiej,
zajmuje się ochroną wspólnych interesów jej członków. Stowarzyszenie prowadzi prace informacyjne i konsultacyjne.
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