
WYKONANIE BUDŻETU GMINY JANOWIEC 
KOŚCIELNY ZA 2017 rok

Wójt Gminy
Bożena Grochala

Sesja Rady Gminy 
Janowiec Kościelny – 11.06.2018 r.



Dochody według źródeł pochodzenia
1. Dochody własne (w szczególności – podatki i opłaty lokalne 

od osób fizycznych i prawnych, czynsze, 
dzierżawy, sprzedaż składników 
majątkowych)

1.889.948,62 zł

w tym: dochody majątkowe własne sprzedaż nieruchomości i samochodu OSP  65.784,58 zł

2. Dotacje i programy unijne w tym na programy z udziałem środków 
krajowych i zagranicznych

387.640,00 zł

3. Udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych

888.169,00 zł

4. Dotacje na zadania zlecone 
gminie 

Z zakresu administracji rządowej (zadania 
własne i zlecone)

7.658.766,92 zł

5. Udziały w podatku od osób 
prawnych 

2.140,83 zł

6. Środki pozyskane z innych
źródeł 

ZW OSP, WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski 151.684,64 zł

7. Subwencje: w tym: RAZEM: 5.969.784,00 zł

Część oświatowa -
Część wyrównawcza -
Część równoważąca

2.966.052,00 zł
2.913.636,00 zł
     90.096,00 zł

Ogółem dochody: 16.948.134,01zł
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Wiersz 1
Wiersz 3

0

2

4

6

8

10

12

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3

46%

3%

35%

11%

5%

Dochody wedłg źródeł pochodzenia

1

2

3

4

5

dotacje 7 810 451,56 46%

dotacje UE 387 640,00 3%

subwencje 5 969 784,00 35%

dochody 
własne

1 889 948,62 11%

udział 
PIT/CIT

890 309,83 5%

RAZEM 16 948 134,01 100%



Wydatki wykonane w 2017 r. wg zadań
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Lp. Dział wykonanie 
31.12.2017 r.

%

1 Rolnictwo 654 183,68 3,84

2 Drogi 1 743 887,74 10,22

3 Działalność statutowa JST 1 645 507,89 9,65

4 Wydatki na OSP 567 921,08 3,33

5 Obsługa długu publicznego 117 283,82 0,69

6 Oświata i wychowanie, dożywianie, stypendia 4 479 806,57 26,26

7 Pomoc społeczna,  ochrona zdrowia, rodzina 7 165 671,28 42,01

9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 351 461,96 2,06

10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224 451,80 1,32

11 Kultura fizyczna 106 724,10 0,63

12 Wydatki ogółem 17 056 899,92 100,00



STRUMIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH W 2017 r.
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Wykonanie budżetu 2017 r.

PLAN wg 
uchwały 

budżetowej 

PLAN 
po zmianach  
31.12.2017 r. 

WYKONANIE
31.12.2017 r.

DOCHODY
w tym:  bieżące
majątkowe

16.738.907,00
       15.222.959,00
         1.515.948,00

18.257.180,52
    16.463.811,52
      1.793.369,00

16.948.134,01
     16.354.709,43
          593.424,58

WYDATKI
w tym: bieżące
Majątkowe   

17.235.863,87
       14.587.626,39
         2.648.237,48

18.994.073,67
    15.786.197,49
      3.207.876,18

17.056.899,92
     14.754.789,23
       2.302.110,69

NADWYŻKA/
DEFICYT -496.956,87 -736.893,15 -108.765,91



Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r. 
Dział Nazwa  Dochody  Wydatki 

010 Rolnictwo i łowiectwo 644.273,15 654.183,68

020 Leśnictwo 2.386,59 -

600 Transport i łączność 477.640,00 1.743.887,74

700 Gospodarka mieszkaniowa 358.731,74 43.147,96

750 Administracja samorządowa 169.804,16 1.576.934,63

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

800,00 800,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118.340,00 567.921,08

756 Dochody od  osób prawnych, od  fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem

2.068.862,02 -

757 Obsługa długu publicznego - 117.283,82

758 Różne rozliczenia (subwencje) 5.969.784,00 23,00

801 Oświata i wychowanie 231.008,55 4.280.806,57

851 Ochrona zdrowia 60,00 24.662,30

852 Pomoc społeczna 1.676.399,37 2.084.541,10

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71.200,00 89.000,00

855 Rodzina 5.134.632,56 5.191.070,18

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.294,82 351.461,96

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.917,05 224.451,80

926 Kultura fizyczna - 106.724,10

OGÓŁEM 16.948.134,01 17.056.899,92



Rozliczenie wyniku 
finansowego

Dochody ogółem - 16.948.134,01 zł

Wydatki ogółem- 17.056.899,92 zł

Rok 2017 zakończył się deficytem w 
kwocie  108.765,91 zł.



Rozliczenie budżetu za 2017 r.

 PLAN 
wg uchwały 
budżetowej

PLAN 
po zmianach 

31.12.2017 r. 

WYKONANIE

31.12.2017 r.

DOCHODY 16.738.907,00 18.257.180,52 16.948.134,01

WYDATKI 17.235.863,87 18.994.073,67 17.056.899,92

NADWYŻKA/
DEFICYT

    -496.956,87 -736.893,15 -108.765,91
   

PRZYCHODY w tym: 

- pożyczka
- Spłata pożyczek udziel.
Nadwyżka budżetu
Wolne środki,
o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 uofp

956.956,87
-

531.212,11

425.744,76

 1.215.893,15
399.820,00

          19.000,00
        349.963,57
 
        447.109,58

1.215.893,15
399.820,00

       19.000,00
         349.963,57

         447.109,58

ROZCHODY
W tym: pożyczki udzielone
Spłata kredytów i pożyczek

460.000,00
-

460.000,00

479.000,00
19.000,00

460.000,00

479.000,00
19.000,00

460.000,00



Zachowanie relacji z art. 242 uofp

Dochody bieżące 16.354.709,43 zł

Wydatki bieżące 14.754.789,23 zł

Różnica    1.599.920,20 zł

Relacja z art. 242 została zachowana, 
gdyż wykonane dochody bieżące są 

większe 
niż wykonane wydatki bieżące



Wydatki budżetu w 2017 r. 
realizacja zadań w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 

1) Wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami – 44.079,08zł.
2) Zwrot akcyzy dla producentów rolnych – 644.273,15 zł.
3) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wys. 2% – 8.979,41 zł.
4) Zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg  - 48.524,49 zł.
5) Zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg – 1.695.363,25 zł.
6) Administracja publiczna, w tym USC, organy JST, Urząd – 1.417.882,50zł.
7) Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka – 34.547,87 zł,
 w tym środki z darowizn 18.218,36 zł.

8) Odsetki od zaciągniętych kredytów – 117.283,82 zł.
9) Ubezpieczenia mienia Gminy  – 24.111,00 zł.
10) Oświetlenie uliczne – 103.203,10 zł.
11) Gospodarka komunalna – 248.258,86 zł.
12) Kultura i sport (SOK, Biblioteka, Orlik) – 331.175,90 zł.
13) Dowóz uczniów i opłaty za przedszkola – 198.649,56 zł.
14) utrzymanie OSP – 567.921,08 zł (w tym: bieżące – 51.256,08 zł).



Organ stanowiący 

Wydatki na obsługę 
Rady Gminy 

Janowiec Kościelny 
w 2017 r.

                     

60.891,49 zł



Jednostki pomocnicze

Wydatki związane z 
utrzymaniem jednostek 
pomocniczych (diety sołtysów) 

9.040,00 zł

Incaso 41.203,00 zł

Wydatki związane z 
utrzymaniem świetlic wiejskich, 
w tym modernizacja ogrzewania 
świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 
Wielkiej i Bielawach

57.951,80 zł

Opłaty za zużycie energii 
elektrycznej w obiektach 
komunalnych 
(w tym świetlice) 

53.5774,73 zł

17.351,55 zł

Wpływy z najmu świetlic 
(30 razy)

3.978,91 zł



INFORMACJA O UMORZONYCH NALEŻNOŚCIACH
 GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY               

W 2017 roku  nie dokonano umorzeń, o których mowa w art. 60 
ustawy o finansach publicznych.

W 2017 r. nie udzielono umorzeń zaległości podatkowych,  nie 
rozłożono na raty, nie odroczono terminu płatności, nie dokonano 
zwolnień z obowiązku pobrania. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych obliczone na 
dzień 31.12.2017 r. stanowi kwota 161.112,76 zł. 



STAN ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH  Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  ORAZ INNYCH ZADAŃ 
ZLECONYCH USTAWAMI

Należności zaległe z tytułu realizacji zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2017 r. to 
kwota 1.319.570,04 zł.  Są to nienależnie pobrane 
świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, które decyzjami zostały uznane za nienależnie 
pobrane i zażądano ich zwrotu oraz należności z funduszu 
alimentacyjnego i zaliczki na fundusz alimentacyjny w 
części przypadającej do zwrotu dla Skarbu Państwa 
(898.879,93 zł), dla Gminy (420.690,11 zł).  



GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY 
NA TLE INNYCH SAMORZĄDÓW  POWIATU NIDZICKIEGO 
                                            ZA 2017 r.                     W TYŚ. ZŁ

Nazwa JST Dochody Wydatki wydatki 
majątkowe

wykonane 
wydatków 

majątkowych 
%

poziom 
zadłużenia

   
Zadłużenia

%

Nadwyżka/
Deficyt
2017 r.

Gmina 
Janowiec 
Kościelny

16 948 17 057 2 302 13 4 044 24 -108

Gmina 
Janowo

12 382 12 598 667 5 966 8 -215

Gmina 
Kozłowo

28 781 26 872 921 3 5 760 20 1 909

Gmina 
Nidzica

87 194 92 522 16 267 18 27 650 32 -5 329

Powiat 
Nidzicki

40 627 41 882 5 408 13 7 631 19 -1 255



Miarodajnym wskaźnikiem działań na rzecz Gminy jest poziom 
wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do wydatków 
ogółem. W Powiecie Nidzickim wygląda to następująco:
- gm. Janowiec Kościelny – 13,50%
- gm. Janowo -   5,29%
- gm. Kozłowo -   3,43%
- gm. Nidzica - 17,58%
- Powiat Nidzicki - 12,91%

Drugim wskaźnikiem, obrazującym sytuację finansową Gminy 
jest poziom zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych:
- gm. Janowiec Kościelny – 23,86%
- gm. Janowo -   7,80%
- gm. Kozłowo - 20,01%
- gm. Nidzica - 31,71%
- Powiat Nidzicki - 18,78%
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Gmina Janowiec Kościelny jest jednostką, która w rankingu gmin ma najmniejszy 
udział dochodów własnych w budżecie - 14,87%. Był to ranking za  2015 rok, kiedy 
gmina dochody własne osiągnęła w kwocie 1.307.466,00 zł,  a poniosła wydatki 
majątkowe 2.452.504,00 zł,  co było możliwe tylko dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym. Należy podkreślić, że corocznie Gmina pozyskuje znaczące środki 
zewnętrzne, które pozwalają nam zwiększyć wydatki na inwestycje. Niemal każde 
zadanie inwestycyjne realizujemy przy wsparciu zewnętrznym.
Budżet roku 2017 to kwota 16.948.134,01 zł  po stronie dochodów i wydatki 
17.056.899,92 zł. Wydatki majątkowe to kwota 2.302.110,69 zł. Miniony rok zamknął 
się deficytem w kwocie  108.765,91 zł,  ponieważ nie wpłynęły środki finansowe z 
dofinansowania zadań inwestycyjnych w kwocie  437.697,00 zł.  Środki te zasilą 
budżet gminy w roku bieżącym. 
Należy podkreślić, że w 2017 roku budżet gminy znacząco wspomogły dodatkowe 
środki, pozyskane z nadpłaty VAT za 2012 rok, w kwocie 70.480,00zł.  Podatek 
został naliczony Gminie z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte drogi pod 
budowę S7. Dodatkowo Gmina odzyskała VAT w kwocie 263.728,00 zł  z tytułu 
zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich. Ponadto, ze sprzedaży 
nieruchomości komunalnych pozyskano 50.685,00 zł, 15.100,00 zł  ze sprzedaży 
samochodów OSP, a także darowiznę  52.000,00 zł od byłego mieszkańca Gminy i 
18.218,00 zł od Sponsorów na organizację Gminnego Święta Pieczonego 
Ziemniaka. Z tytułu poniesionych szkód w obiektach komunalnych, ubezpieczyciel 
wypłacił nam odszkodowanie w kwocie 28.902,00zł  (dot. kradzieży i zniszczeń w 
wyniku nawałnicy). W ramach odszkodowania wyremontowano dach na świetlicy w 
Zaborowie i odkupiono skradziony sprzęt. 



Rok 2017 to kolejny rok, w którym realizowaliśmy inwestycje z 
wykorzystaniem środków zewnętrznych. Był to czas remontów i 
modernizacji dróg, oświetlenia, a także innych inicjatyw. 
Dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy, Sołectwami, 
Stowarzyszeniami i Mieszkańcami udało się zrealizować szereg 
istotnych dla Gminy inwestycji i przedsięwzięć. Rok 2017 
zakończyliśmy bez żadnych zobowiązań wymagalnych, a ze 
środkami na koncie Gminy. Uważam, że standard funkcjonowania 
przy naszych ograniczonych możliwościach kadrowych i 
finansowych został utrzymany na wysokim poziomie. Na pewno nie 
wszystko udało się zrealizować, są projekty na które nie mogliśmy 
uzyskać pomocy finansowej. Dla naszej Gminy najważniejsze jest 
pozyskanie wsparcia unijnego bądź krajowego i robimy w 
szczególności zadania, które w danym roku mają możliwość 
otrzymania pomocy finansowej. Mieszkańcy często nie zdają sobie 
sprawy z ilości inwestycji oraz zadań podejmowanych przez Urząd 
Gminy i jednostki organizacyjne, powtarzając słowa "gmina nic nie 
robi", podczas gdy w rzeczywistości realizuje się ich bardzo wiele w 
stosunku do naszych możliwości finansowych. 



Największe 
zadania w 
2017 r.: 



DROGIDROGI
Przebudowa dróg wewnętrznych  wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną  w msc. Szczepkowo Borowe

17 stycznia 2017 r. podpisano 
umowę na wykonanie zadania 
„Przebudowa dróg wewnętrznych 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną w miejscowości 
Szczepkowo Borowe”. Wartość 
zadania 777.576,79 zł, w tym kwota 
dofinansowania – 489.364,00zł. 
Zadanie zrealizowano w dwóch 
etapach. Refundacja poniesionych 
kosztów nastąpiła za I etap w 2017 r. 
- w wysokości 51.667,00 zł, za II etap 
w 2018 r. - w wysokości  437.697,00 
zł. Wykonawca udzielił 5 letniej 
gwarancji. Za inspektora nadzoru 
zapłacono  kwotę  6.888,00 zł. 
Wykonano 977 mb drogi asfaltowej 
wraz z krawężnikami i wyjazdami na 
posesje. 





Przebudowa dróg powiatowych na odcinku 
Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II 
Przebudowa drogi powiatowej przez miejscowość  
Safronka

 Wspólnie z Powiatem Nidzickim zostało 
wykonane zadanie pt. „Przebudowa 
dróg powiatowych na odcinku 
Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce 
Etap II Przebudowa drogi powiatowej 
przez miejscowość  Safronka. Łączna 
długość 4,187 km”. Wartość zadania - 
3.660.672,76 zł, w tym kwota pomocy z 
PROW 2.329.286,00 zł. Dla Powiatu 
Gmina przekazała w 2017 r. środki 
finansowe w kwocie 410.302,11 zł, a w 
2016 r. wydatkowano z naszego 
budżetu kwotę 31.740,02 zł.  W 
miejscowościach Janowiec Kościelny, 
Janowiec-Leśniki i Safronka wykonane 
zostały odcinki chodników oraz zjazdy 
na posesje i inne nieruchomości oraz 
położono ponad 4 km nowej 
nawierzchni asfaltowej.





MODERNIZACJA DROGI 
GMINNEJ W MSC. SAFRONKA 

NA ODC. 25 MB

Dodatkowo Gmina z własnych środków 
położyła asfalt na odcinku 25 mb (przy 
kaplicy). Wartość zadania zrealizowanego ze 
środków własnych Gminy wynosi 12.000 zł.

Zakupiono i ustawiono nowy przystanek 
autobusowy w Safronce. Koszt 3495,00 zł. 
Podmurówkę z kostki brukowej wykonała 
nieodpłatnie firma P. Sławomira Wojdy, który 
na terenie Gminy prowadzi Dom Weselny. 



MODERNIZACJA DROGI 
GMINNEJ NA ODC. 

MIECZNIKOWO-CYGANY-
JABŁONOWO-DYBY

W październiku 2017r. zrealizowano 
zadanie "Modernizacja drogi gminnej 
na odcinku Miecznikowo-Cygany – 
Jabłonowo-Dyby".

Ułożono nową warstwę asfaltu na 
odcinku 600 mb (szerokość 4,5m) za 
kwotę 90.000,00 zł.  To zadanie 
wykonano w 100% ze środków 
własnych. 



MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODC. 
KRAJEWO-KAWĘCZYNO-SZCZEPKOWO-SKRODY

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
od Zarządu Województwa w kwocie 
90.000 zł został wybudowany 890 mb 
odcinek drogi asfaltowej. 
Wartość zadania –388.000,00 zł
W 2017 r. poniesiono wydatki w 
kwocie - 332.714,35 zł. Zadanie jest  
przewidziane  do ukończenia w 
2018r., po uregulowaniu stosunków 
własnościowych dla gruntów, przez 
które przebiega planowana droga. 
Niemal do centrum wsi Szczepkowo-
Skrody jest dojazd drogą asfaltową. 
Należy  podkreślić, że Firma PRDI 
SA z Mławy w ramach dobrej 
współpracy nieodpłatnie 
uzupełniła nam ubytki na odcinku, 
który jako pierwszy był wykonany.



Solarne lampy uliczne

W sołectwie Nowa Wieś Dmochy 
zainstalowano dwie solarne lampy 
uliczne w miejscowości Krajewo 
Małe i Krajewo Wielkie.

Koszt zadania to 14.154,84 zł.

W ten sposób oświetlono dwa 
najbardziej niebezpieczne zakręty, 
a w trzecim punkcie uruchomiono 
nie funkcjonującą od lat lampę - 
koszt 1000 zł. 



W  sołectwie Powierz 
zmodernizowano 
oświetlenie uliczne, gdzie w 
miejsce ośmiu opraw o 
mocy 250W zainstalowano 
energooszczędne oprawy 
LED o mocy 30W.

Koszt zadania 5.567,45 zł. 
Już są znaczące 
oszczędności na opłatach 
za pobór energii 
elektrycznej. 

   

Wymiana opraw 
oświetleniowych



Modernizacja centralnego ogrzewania w 
świetlicach wiejskich poprzez zainstalowanie 
kominków w m. Bielawy i Nowa Wieś-Dmochy

W świetlicach wiejskich w m. Bielawy i Nowa Wieś-
Dmochy zainstalowano kominki do ogrzewania 
pomieszczeń. Wartość zadania wynosi  15.000,00 zł.   
Zmiana ogrzewania na kominkowe spowodowała, że 
świetlica może być wykorzystywana również w okresie 
jesienno-zimowym. 

W obu świetlicach wymieniono również drzwi zewnętrze- 
wartość zadania 8.000,00 zł (troje drzwi).  



REMONTY W OBIEKTACH 
KOMUNALNYCH

- W miejscowości Napierki w budynku
 komunalnym wyremontowano mieszkanie, 
odnawiając ściany, sufity, pomieszczenie
sanitarne, wymieniono podłogi i instalację 
elektryczną oraz stolarkę drzwiową. 
Koszt 15.000,00 zł.  Powstało bardzo 
ładne mieszkanie

- W Szkole Podstawowej w Waśniewie
-Grabowie  zostały wymienione kolejne 
cztery duże  okna na sali gimnastycznej.
Wartość zadania to 30.000,00 zł, w tym 
15.000,00 zł pozyskano  z Ministerstwa
Edukacji  Narodowej. 



   Dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym 
pozyskano dotację ze środków budżetu państwa, 
przekazaną przez Wojewodę, w kwocie - 5.812,00 zł  na 
wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. W 2017 r. 
zostało zakupione wyposażenie a gabinet przygotowano 
jako nowe pomieszczenie w bieżącym roku.  

 



INNE ZADANIA 
INWESTYCYJNE

   - W sołectwie Krusze wybudowano dwa przepusty, wartość 
zadania 8.610,00 zł.

   - Wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Nidzicy 
    przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi 

powiatowej Safronka-Wiłunie - droga krajowa S7. Opracowanie projektu to koszt
  dla gminy - 68.880,00 zł. W roku 2017 wydatkowaliśmy kwotę 4920 zł.

    - W 2017 r. wyremontowaliśmy 26 odcinków dróg gminnych, zakupując i 
rozkładając kruszywo w ilości 1450 ton za kwotę 67.850,00 zł. Dodatkowe 250 ton 
Gmina pozyskała z przekazanego gruzu, bez udziału finansowego. 

   Naprawą objęto drogi w miejscowościach:   
   Szypułki-Zaskórki, Stare Połcie, Szczepkowo-Skrody, Kuce, Janowiec-Jastrząbki, Gniadki, 

Wiłunie,  Waśniewo-Grabowo, Krusze, Janowiec-Leśniki, Miecznikowo - Kołaki, Miecznikowo-
Sowy, Żabino-Gąsiory, Nowa Wieś Dmochy,  Bielawy, Kownatki-Falęcino, Zaborowo, 
Pokrzywnica Wielka, Piotrkowo, Zaborowo, Szczepkowo Borowe, Napierki, Nowa Wieś 
Wielka.

  - Zakupiliśmy router do Urzędu Gminy, wartość zadania - 4.600,20 zł oraz 
      serwer dla Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej- 10.359,40 zł. 



Corocznie Gmina Janowiec Kościelny pozyskuje pomoc finansową z 
WFOŚiGW w ramach „Programu usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na lata 2012-2032”. 
W 2017 roku usunięto eternit w 11-u nieruchomościach mieszkańców 
naszej Gminy. Prace polegały na demontażu, załadunku, transporcie i 
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Łącznie  
zutylizowano około 22 ton  produktów zawierających azbest. Wartość 
zadania to kwota  11.173,08 zł, w tym dofinansowanie 5.444,64 zł. 
Różnicę pokryli właściciele nieruchomości.



Ogółem na zadania z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej 

wydatkowano w 2017 r. kwotę 

567.921,08 zł- 

do tej kwoty należy dodać dotację 330 tyś zł, która wpłynęła 
na rachunek OSP w Janowcu Koscielnym z budżetu 

Komendy Głównej PSP w Warszawie.

OCHOTNICZE STRAŻE OCHOTNICZE STRAŻE 
POŻARNEPOŻARNE



WYDATKI INWESTYCYJNE

Dla OSP Janowiec Kościelny został 
zakupiony nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy MAN, na który 
pozyskano dotację w kwocie 
330.000,00 zł  z Komendy Głównej PSP 
i 50.000,00 zł od Zarządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałą 
kwotę - prawie 400.000,00 zł 
sfinansowano z budżetu Gminy, 
pozyskując na ten cel pożyczkę z 
WFOŚiGW w Olsztynie. Całkowity koszt 
pojazdu  - 779.820,00 zł plus ponad 
15.000,00 zł majątek rzeczowy 
przekazany przez Wykonawcę zadania 
(wyciągarka z obudową, dodatkowe 
stroboskopy, belka z halogenami, półka 
obrotowa pionowa,  mocowanie na 
dodatkową drabinę nasadkową,  
dodatkowe oklejenie samochodu,  
dodatkowy pojemnik z zamocowaniem,  
dodatkowe zamocowania i pasy). 



Dla OSP Szczepkowo Borowe zakupiono używany samochód 
ratowniczo-gaśniczy za kwotę 55.000,00 zł. Zakup został sfinansowany z 
darowizny w kwocie 40.000,00 zł, którą przekazał były mieszkaniec
 msc. Szczepkowo Borowe i ze środków Gminy w kwocie 15.000,00 zł (ze 
sprzedaży samochodu OSP Janowiec Kościelny).

Zakup wyposażenia 

Za kwotę 1.550 zł
 zakupiono latarki dla 
OSP,w tym kwota 
dofinansowania 
z WFOŚiGW 
w Olsztynie
wynosi 1.240,00 zł.



Budowa garażu w Nowej Wsi 
Wielkiej

Rozbudowa garażu kontynuowana jest od 2015 roku. W 2017 roku 
wykonano stan surowy otwarty za kwotę 11.845,00 zł.  Na rok 2018 
zaplanowano położenie dachu (odeskowanie) i zamontowanie drzwi. W 
2019 r. planuje się definitywne zakończenie rozbudowy i oddanie garażu do 
użytku oraz ostateczne rozliczenie inwestycji 
z Urzędem Marszałkowskim 
w Olsztynie. Dotychczas 
wydatkowano kwotę
 54.375,00 zł, w tym:
-2015 r. - 25.000 zł 
(stan zerowy + materiał 
na ściany),
-2016 r. -   1.230 zł (piasek),
-2017 r. - 11.845 zł
(stan surowy otwarty),
- 2018 r. - 16.300 zł
 (dach i drzwi).



ZDROWIEZDROWIE
 Jak co roku w marcu, nasze Panie - 23 - wyjechały na badania 
mammograficzne i cytologiczne. Zdrowie to najcenniejszy skarb, trzeba o 
nie dbać, a jedną z form troski jest profilaktyka - lepiej coś wykluczyć lub 
wykryć we wczesnym stadium  rozwoju, co zwiększa szansę 
wyzdrowienia, niż żyć w nieświadomości. Zdrowi mieszkańcy to szczęśliwi 
mieszkańcy. Wyjazd zakończył się wspólnym obiadem i rozmowami, jak 
ważne są badania. 



SPORTSPORT
    Na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku wydatkowano 

106.724,10 zł. Z budżetu gminy przekazano dotację dla LKS Orzeł – 
40.000,00 zł .Ponadto, z pomocą Gminy Klub otrzymał dotację w 
kwocie 10.000,00 zł z Ministerstwa  Sportu i Turystyki. Klub podobne 
środki na swoją działalność pozyskuje od sponsorów. LKS „Orzeł 
wspiera wszelkie inicjatywy samorządowe, a w szczególności 
promuje Gminę Janowiec Kościelny. 

 



GOSPODARKA KOMUNALNAGOSPODARKA KOMUNALNA

             

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej za 2017 rok to kwota: 
351.461,96 zł, w tym na: 
- gospodarkę odpadami: 33.782,99 zł,  
- oświetlenie ulic – 130.656,95 zł,
- wydatki na ochronę środowiska- 6.918,45zł,  w tym opłaty 
środowiskowe – 1.351,00 zł i wymiana 8 opraw na energooszczędne 
– 5.567,45 zł. 
- pobór energii w obiektach użyteczności publicznej  – 53.574,73zł, 
- dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie terenów zielonych– 
50.000,00 zł, 
- wpłata na rzecz EZG „Działdowszczyzna” - 55.999,00 zł. 
- zakup i montaż 2 lamp solarnych – 14.154,84 zł. 
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec 
Kościelny na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 – 
3.300,00 zł.



-W 2017 r. Gmina Janowiec Kościelny ponosiła wydatki związane z 
odławianiem i przechowywaniem bezpańskich zwierząt w schronisku w 
m. Tatary, prowadzonym przez Ekologiczny Związek Gmin 
„Działdowszczyzna”.
Wydatki poniesione przez 

     Gminę z tytułu opieki i 
     utrzymania zwierząt w 
     schronisku wyniosły 18.912,24 zł 
     (wzrost o 64% w stosunku 
     do 2016r.)  
    Średnio w miesiącu w
    schronisku przebywa 9 psów.

Gro zadań z zakresu Gospodarki Komunalnej realizuje 
Zakład Gospodarki Komunalnej. Budżet Zakładu za 2017 r. 
wynosił:

Przychody – 909.401,86 zł
Koszty – 880.702,84 zł
 



- Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał wymiany złóż w 
zbiornikach Hydroforni Iwany (żwirki, masa katalityczna, materiały 
hydrauliczne) za kwotę 28.468,36 zł. 

Ponadto, wykonane zostały badania radiologiczne - 12.300,00 zł 
oraz systematyczne badanie wody, ścieków, osadu - 17.690,51zł, 
które pozwoliły, iż w 2017 r. żadna ze studni w naszej gminie nie 
została zamknięta.

Na sieć w Powierżu zakupiono
- wodomierz za 3.136,50 zł, 
- pompę głębinową - 4.280,40 zł. 

Za remont instalacji elektrycznych w hydroforni zapłacono 
6.557,33 zł, a za zakup materiałów budowlanych do bieżących 
napraw - 6.031,31 zł, 
oraz za zakup pompy wtryskowej do ciągnika - 7.380,00 zł. 



SOŁECTWASOŁECTWA
    W 2017 r. odbyły się inicjatywy Integracyjne w sołectwach, na które Gmina 

wspólnie z Sołtysami pozyskała dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł  z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
Koszt zadania to  6250,00 zł.  I tak w pięciu sołectwach: Napierki, Jabłonowo, 
Szczepkowo-Zalesie,Smolany i Zaborowo przeprowadzono warsztaty ekologiczne, 
były tez warsztaty wyjazdowe, w których najmłodsi mieszkańcy Gminy mogli 
sprawdzić i rozwinąć wiedzę ekologiczną poprzez zabawy i konkursy. Zabawy 
służyły rozbudzeniu kontaktu z przyrodą, wyrobieniu szacunku do przyrody i jej 
piękna a także trosce o wygląd sołeckich terenów i obiektów, jak place zabaw oraz 
świetlice. Sprzątano tereny, sadzono krzewy, integrowano się poprzez Pikniki 

    ekologiczne. 

    





Lokalne inicjatywy

     Należy podkreślić, że są sołectwa w naszej gminie, w których są organizowane 
piękne spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka, Święta Jana, Dnia Kobiet i 
innych lokalnych okazji, a także bale sylwestrowe, bale karnawałowe itp. Każda 
inicjatywa i okazja, mają za zadanie zagospodarować wolny czas dzieci, 
młodzieży a także zachęcić do wspólnych spotkań osoby dorosłe, co bardzo 
łączy lokalne środowiska. Są sołectwa, w których mieszkańcy troszczą się, aby 
tereny komunalne oraz obiekty utrzymane były w należytym porządku i 
czystości – są obkoszone tereny zielone, wysprzątane świetlice, obcięte rowy. 
Czynią to Państwo sołtysi i Ich mieszkańcy. 

 
Ponadto, w 2017 roku staraniem mieszkańców przy wsparciu Gminy:
- w msc. Smolany-Żardawy doprowadzono wodę do obiektu, który pełni rolę mini 

świetlicy.
- w Starych Połciach przygotowanie pomieszczenie WC w świetlicy wiejskiej. 
- w Janowcu Kościelnym w świetlicy obudowano kominek płytkami.
- w msc. Miecznikowo-Kołaki ustawiono donice z kwiatami na przystankach.
    
 



O CZYM WARTO 
JESZCZE 

WSPOMNIEĆ

   



„GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY 
(SZCZEPKOWO BOROWE) W LATACH 

1939-1945”
 Wydana została jako wznowienie 
książka prof. Ryszarda Juszkiewicza 
pt. "Gmina Janowiec Kościelny 
(Szczepkowo Borowe) w latach 
1939-1945". Pierwsza książka była 
wydana w 1980 roku. Nowe wydanie 
zostało uzupełnione o pozyskane 
materiały. Książka jest bardzo cenna 
ze względu na ocalenie zakopanej 
głęboko prawdy i historii, stanowi 
cenną wartość, odtwarza historię 
miejsc, wydarzeń i osób, które są 
nam bardzo bliskie i dotyczą naszej 
Gminy. Wznowienie jest 
wzbogacone o nowy cenny materiał 
Wydanie książki sfinansowano z 
budżetu Gminy.  Koszt 9.998,50  zł.



E-KOMPETENCJE

     Ponadto, należy wspomnieć o projekcie, który w minionym roku był 
realizowany. Jest to Projekt  E-kompetencje w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020, realizowany przez 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Olsztynie.
Celem projektu jest "ucyfrowienie"
 życia mieszkańców naszej gminy.
Powstały trzy e-kluby:
w Szkole Podstawowej w Janowcu
Kościelnym, Szkole Podstawowej w 
Waśniewie-Grabowie i w świetlicy
Wiejskiej w Safronce. 
Mieszkańcy w ramach 
bezpłatnych szkoleń uczyli się 
obsługi  urządzeń cyfrowych
i programów komputerowych.  



   

-W Gminie funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji 
Prawnej zlokalizowany w Urzędzie Gminy. Dwa razy w tygodniu 
mieszkańcy mogą korzystać z porad radcy prawnego

 

- Projekt Gminy Janowiec Kościelny, dotyczący dofinansowania zadania 
"Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny" 
decyzją Zarządu Województwa  został zakwalifikowany do pomocy 
finansowej w 2018 r. Projekt zakłada budowę pięciu instalacji 
fotowoltaicznych (montaż paneli słonecznych do produkcji energii 
elektrycznej) na budynkach użyteczności publicznej (Dom Strażaka, 
Urząd Gminy, hydrofornia w Bielawach, oczyszczalnia ścieków w 
Kucach i Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym). Koszt zadania: 
871.204,14 zł, w tym dofinansowanie 602.051,57 zł.



   

- Uporządkowane zostało dzikie wysypisko w miejscowości Napierki. Firma 
STRABAG sp. z o.o. nawiozła urobku ziemnego, a następnie zniwelowała 
teren i w ten sposób powstała komunalna działka budowlana. W 
miejscowości Powierż został nawieziony urobek, pozyskany przy budowie 
drogi krajowej i rozplantowany, co sprawiło, że również zostały 
przygotowane tereny pod działki budowlane. W obu przypadkach działki 
powstały bez udziału finansowego gminy. 



DROGA EKSPRESOWA S-7

   Oddano do użytku przebiegającą przez naszą gminę (Napierki i Powierż) 
drogę ekspresową S-7. Mamy nową piękną drogę, z której tylko brak 
prawidłowego oznakowania dla Gminy Janowiec Kościelny. 



   

-W 2017 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony dla zadania „Przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Napierki wraz z odwodnieniem”. Zakład Hydrauliczny 
ISMONT SC w Mławie i PRDI SA w Mławie są wykonawcami zadania za kwotę 
1.199.789,13 zł.  Wybrany został też Inspektor Nadzoru za kwotę 7.380,00 zł. 
Zadanie realizowane jest w bieżącym roku, dobiega końca I etap.

- w 2017 roku przygotowaliśmy do sprzedaży 19 działek pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne w Janowcu Kościelnym i działkę inwestycyjną. W ten 
sposób chcemy zatrzymać, a także pozyskać nowych mieszkańców do Gminy. 
Jesteśmy otwarci na inwestorów z terenu gminy, jak i spoza. Cieszymy się, że w 
2017 r. został otwarty w Gminie Dom Weselny wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym. 



   

-  W 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Janowiec 
Kościelny-Janowiec-Jastrząbki, który przeszedł  pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w 
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017. 
Wartość zadania zgodnie z kosztorysem -  289.665,00 zł.  Zadanie było pod poz. 34 spośród 
67 zadań. Dziś już wiemy, że zadanie będzie realizowane w bieżącym roku.  

- 12 października 2017 r. Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie uroczyście 
świętowała swój Jubileusz 80-lecia powstania. 

W uroczystości wzięli  udział przedstawiciele
Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium  Oświaty, 
Samorządu Gminnego, licznie przybyli zaproszeni
goście,  w tym absolwenci, uczniowie i rodzice.
 Można było podziwiać dorobek 80 lat i to jak
szkoła zmieniała  się oraz jak wiele było 
osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych na 
przestrzeni minionego okresu.  

- w 2017 r. podjęto działania, które doprowadziły do opracowania ostatecznej wersji 
projektów: herb Gminy, flagi Gminy i pieczęci herbowych Gminy, Wójta i Rady. 
Wniosek wraz z akceptacją Rady dla projektów, został przedłożony Komisji 
Heraldycznej w Warszawie, w pierwszych dniach stycznia bieżącego roku. 



POMOC SPOŁECZNAPOMOC SPOŁECZNA

             

Na zadania z zakresu pomocy społecznej Gmina 
Janowiec Kościelny w 2017 r. otrzymała dotację na 
zadania własne i zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej – 6.847.484,30 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 7.364.671,28 zł, 
w tym środki własne w wysokości – 517.186,98 zł. 



Pomoc udzielona przez GOPS w 
2017 roku

             

Liczba mieszkańców 3279 osoby, w tym 635 osób objętych pomocą (zasiłki 
i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, posiłki w szkole, wydatki związane z 
umieszczeniem i pobytem w domu pomocy społecznej, kierowanie do 
ŚDS).

81%

19%

Mieszkańcy nie objęci pomocą

Mieszkańcy objęci pomocą



„Pomoc społeczna”

             

Na zadania z działu pt. „Pomoc Społeczna” GOPS Janowiec Kościelny w 
2017 roku wydał kwotę 831.417,39 zł, z tego:
1) Opłaty za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej (DPS) – 
51.546,63 zł
2) Zasiłki stałe, zasiłki okresowe i celowe (zasiłki) 200.949,37 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki) 25.718,81 zł 
4) Usługi opiekuńcze 41.003,92 zł 
5) Dożywanie w szkołach (dożywianie) 110.000,00 zł
6) Dodatek mieszkaniowy i energetyczny (DM) 986,93 zł
7) Funkcjonowanie i utrzymanie GOPS (koszty) – 397.080,73 zł
8) Prace społecznie użyteczne (psu) – 4.131,00 zł

Dodatkowo w dziale „Pomoc społeczna” Urząd Gminy Janowiec Kościelny 
poniósł wydatek w kwocie 1.247.331,66 zł na ŚDS w Szczepkowie 
Borowym.



„Rodzina”

             

Na zadania z działu pt. „Rodzina” GOPS Janowiec Kościelny w 2017 roku 
wydał kwotę 5.185.927,23 zł, z tego:

1) Świadczenia wychowawcze (500+) 
- 3.009.575,13 zł

2) Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów oraz fundusz 
alimentacyjny wraz z pochodnymi (ŚR) – 2.116.689,16 zł

3) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (piecza) – 59.662,94 zł

Pozostałe działy:
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 89.000,00 zł (w tym dotacja 
71.200,00 zł) przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych
- „Ochrona zdrowia” - 60,00 zł (całość z dotacji) – koszty wydania decyzji 
dot. ubezpieczenia zdrowotnego. 



Pomoc udzielona przez GOPS w 
2017 roku

             

W 2017 roku do Ośrodka wpłynęło 240 wniosków. 

Łącznie wydanych zostało 565 decyzji  administracyjnych w sprawach 
świadczeń pomocy społecznej. 
Pracownicy socjalni przeprowadzili 482 wywiady środowiskowe.

W ramach Prac społecznie-użytecznych  aktywizowano 6 osób 
bezrobotnych posiadających 2 profil, korzystających z pomocy społecznej. 
Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie sołectw i szkół, 
sprawowały opiekę domową nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 
Całkowity koszt programu to kwota 4.131,00 zł, w tym kwota 
refundowana z PUP 2.478,60 zł. Łączny czas pracy wyniósł 510 
godzin.



PROGRAM WIELOLETNI  „POMOC 
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

             

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 110.000,00 zł.

W ramach programu pomocą objęto 262 osoby, w tym 
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 50 osób; 
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 153 osoby, 
- pozostałe osoby - 72. 

Pomoc została udzielona w formie posiłku – 179 osobom oraz zasiłku 
celowego – 121 osób.

Struktura środków finansowych na
realizację programu była 
następująca: 
- dotacja celowa z
budżetu państwa – 88.000,00zł 
- środki własne – 22.000,00 zł
 



REINTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

             

W 2017 roku GOPS realizował projekt partnerski „Aktywna integracja osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który będzie kontynuowany 
do 2019 r. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  W ramach działań szkoleniowych udział 
wzięły 32 osoby. Uczestnicy zostali objęci z indywidualizowaną ścieżką wsparcia- 
doradztwem zawodowym (32 osoby) i wsparciem psychologicznym (32 osoby). Ponadto 
uczestnicy ukończyli kursy:  przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. ,,B” (10 
uczestników), pracownik wspomagający opiekuna dziecięcego ( 5 kobiet), pracownik 
ochrony imienia ( 2 osoby). 18  uczestników po zakończeniu szkoleń zawodowych zostało 
skierowanych na staże zawodowe do instytucji i przedsiębiorstw na terenie Gminy Janowiec 
Kościelny. 

W 2017 roku GOPS w partnerstwie  z Instytutem Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie 
realizował również projekt ,, POMOSTY DO KARIERY”. Celem projektu było zwiększenie 
szans na zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa  i / lub wykluczenia społecznego 
w wieku 15-64 lat poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia 
nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej. 7 
uczestników zostało objętych wsparciem przez doradcę zawodowego i psychologa, odbyli 
zajęcia grupowe w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, uczestniczyli w 
warsztatach rozwijających kapitał społeczny ,, Metodą Pomosty” z wykorzystaniem   mini-
grantów dla UP w łącznej kwocie 2 500,00zł. W ramach środków finansowych 
zorganizowano  pierwsze warsztaty Bożonarodzeniowe w dniu 12.12.2017 r.

 



Gminny program wspierania rodziny na 
2016-2018

             

Uchwałą nr XVI/109/2016 Rada Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2016 r 
przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec 
Kościelny na lata 2016-2018. Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia 
rodzinom poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających 
prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W celu 
wzmocnienia rodzin  GOPS realizował zadania:

- współorganizował wypoczynek letni dla 14 dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy 
Janowiec Kościelny. Miejsce docelowe wypoczynku – miejscowość Wisła.

- rodziny były objęte poradnictwem specjalistycznym, w tym bezpłatne 
konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, prawne. W dniach od 26.10.2017 do 
17.11.2017 roku pięć kobiet uczestniczyło w szkoleniu „Pracownik wspomagający 
opiekuna dziecięcego”, podczas którego poruszono zagadnienia związane z 
funkcjonowaniem dziecka w środowisku domowym.

 



OŚWIATA I WYCHOWANIEOŚWIATA I WYCHOWANIE

W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. 
Subwencja oświatowa w 2017 r. wynosiła 2.966.052,00 zł.  Należy 
podkreślić, że  nie pokrywa ona w pełni potrzeb finansowych na 
realizację zadań z zakresu oświaty. Tylko na wynagrodzenia i 
pochodne w szkołach potrzebne były środki w kwocie 3.283.767,82 zł, 
czyli subwencja nie pokrywa nawet potrzeb wynagrodzeń. 
Należy też pamiętać o kosztach utrzymania szkół, oddziałów 
przedszkolnych, dowozu uczniów, funkcjonowania stołówek szkolnych 
i innych kosztach związanych z bieżącą działalnością.
Na zadania z zakresu oświaty w 2017 roku wydatkowano kwotę 
4.280.806,57zł,  w tym na wynagrodzenia i pochodne – 
3.283.767,82zł,   dodatki wiejski i mieszkaniowy – 150.674,56  zł  i 
odpis na ZFŚS – 164.238,69 zł, dowożenie – 185.557,79 zł, opłaty 
za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie 
innych gmin – 13.091,77 zł, dodatek uzupełniający dla nauczycieli 
wypłacony w 2017 r. - 5.771,87 zł. 
             



W 2017 r. Gmina otrzymała 50.000,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej na 
remont zalanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Janowcu 
Kościelnym. Remont wykonano w bieżącym roku. Dodatkowo 
Przedsiębiorca z terenu Gminy nieodpłatnie przeprowadził remont dachu. 

Gmina pozyskała dotację na realizację zadań z zakresu oświaty:
1) doposażenie gabinetu pielęgniarki – 5.812,00 zł
2) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 
84.748,92 zł. 
3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe – 43.798,55 zł. 
4) wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Waśniewie-Grabowie 
– 30.000,00 zł, z tego 15.000,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej oraz 
15.000,00 zł wkład własny gminy. 

             



KULTURAKULTURA
    Na działania z zakresu kultury w 2017 roku wydatki wyniosły:
    224.451,80 zł, w tym 166.500,00 zł dotacja podmiotowa dla 

Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki.

    W dziale tym ujęto kwotę 57.951,80 zł, która obejmowała 
działania remontowe i działania z zakresu integracji w sołectwach. 
 

 
    
 



    W 2017 roku SOK i Urząd Gminy Janowiec Kościelny 
organizowały wspólnie takie uroczystości w Gminie jak:

   1. Gminny Dzień Kobiet
   2. Uzyskanie pełnoletności
   3. Konkurs na Najpiękniejszą Palmę. 
   4. Seminarium Historyczne „Rodowód – Tożsamość-Tradycje 

Gminy Janowiec Kościelny”
   5. Palinocka Gminna
   6. Festiwal Piosenki Religijnej
   7. Święto Niepodległości – Święto Weterana 
   8. Festiwal Piosenki Patriotycznej
   9. Wigilia Seniora
  10. Święto Babcinego Pampucha
  11. Konkurs Kolęd i  Pastorałek
  12. Zajęcia w świetlicach
 
     SOK prowadził też zajęcia taneczne, plastyczne oraz muzyczne 

(Zespół Pobożanie) 
 
    

 



„Walka dobra ze złem”

Samorządowy Ośrodek 
Kultury przygotował i 
wystawił spektakl "Walka 
dobra ze złem". Sztukę 
zagrały dzieci z 
Janowieckiego Teatru 
Tańca, która dotyczyła 
wszelkich uzależnień, a co 
jest poważnym problemem 
w każdej społeczności i we 
współczesnym świecie. 
Była to wspaniała forma 
działań profilaktycznych 
dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 
    

 



GMINNE OBCHODY DNIA 
KOBIET 

    Tym razem Panie- mieszkanki Gminy i osoby pracujące w naszych 
jednostkach wspólnie ze swoimi partnerami mogły obejrzeć spektakl 
teatralny pt. "Separacja". Był też słodki poczęstunek, kawa i herbata

    
 



Rowery dla mieszkańców

SOK otrzymał w darze od Starosty Nidzickiego 15 szt. rowerów, które 
mają służyć organizacji rajdów rowerowych, wycieczek rowerowych i 
codziennym przejażdżkom zdrowotnym. Ruch na świeżym powietrzu 
jest wskazany dla naszego zdrowia i dobrej kondycji. 

    
 



NAJPIĘKNIEJSZA PALMA 
WIELKANOCNA POBOŻA 

Konkurs "Na najpiękniejszą 
palmę" corocznie jest 

organizowany przez SOK. 
Przygotowane palmy w 

dwóch kategoriach - 
indywidualnej i grupowej 

biorą zawsze udział w 
uroczystej procesji w 
Niedzielę Palmową. 

Nagrody dla uczestników 
konkursów fundują 

Organizatorzy: Gmina, 
Parafia w Janowcu 

Kościelnym i Fundacja 
ITAJ w Szczepkowie 

Borowym. 

    
 



18 urodziny Mieszkańców 
Gminy Janowiec Kościelny

   W Święto Miłosierdzia Bożego corocznie w uroczystej Mszy Świętej 
zawierzamy młodzież, która w danym roku kończy 18 lat. Tą 
uroczystością potwierdzamy jak ważni dla Samorządu Gminnego 
są młodzi mieszkańcy i że pamiętamy o Ich wyjątkowym 
Jubileuszu. Są wówczas życzenia, tradycyjne 100 lat i urodzinowy 
tort. Tego dnia też przekazujemy informację o prawach i 
obowiązkach, które wiążą się z uzyskaniem pełnoletności. 

    
 



II JANOWIECKI BIEG RODZINNY

II Janowiecki Bieg Rodzinny 
o Puchar Wójta  
zorganizowany przez SOK to 
jednocześnie spotkanie 
integrujące rodziny, które 
poprzez udział w biegu i 
wspólną zabawę podkreślają 
jak ważną rolę w życiu 
każdego z nas ma troska o 
zdrowie, dobrą kondycję oraz 
samopoczucie. 

    
 



XVII SEMINARIUM HISTORYCZNE i 
VII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

 Seminarium Historyczne poświęcone 
było w 2017 r. Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu i Tadeuszowi Kościuszce - 
bohaterom narodowym, a także Dynastii 
Piastów. Jak każdego roku, wzięli w nim 
udział wybitni znawcy historii, którym 
Ziemia Poboża, a także własna 
tożsamość i tradycje są bliskie. każde 
Seminarium to niewyczerpana skarbnica 
wiedzy na temat historii Gminy, ale 
również Ojczyzny. Oprócz Seminarium 
odbył się następnego dnia szósty już 
Festiwal Piosenki Religijnej, który na 
stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych regionu. W ten sposób 
kultywujemy naszą tradycję, ale też 
promujemy naszą Gminę oraz Parafię.  

    
 



GMINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA 2017 

    3 września uroczyście świętowaliśmy Gminne Święto Pieczonego 
Ziemniaka - Święto Plonów 2017, czyli nasze Dożynki. Starostami byli 
Pani Monika Szypulska i Pan Andrzej Szczepkowski. Sponsorami 
tegorocznych dożynek byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w 
Olsztynie, która sponsorowała Piknik Drobiowy oraz nagrody w 
konkursach i zabawach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju wsi 
w Szczepkowie Borowym i "Trójmieście", które na ten cel pozyskało 
dofinansowanie w ramach projektu w kwocie 10.000,00 zł.,  a także 
liczni Przedsiębiorcy, Instytucje i Osoby Fizyczne.   

 



GMINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA 2017 

Sołectwa, które uczestniczyły w konkursach zorganizowanych z okazji Gminnego 
Święta Pieczonego Ziemniaka, wzbogaciły swój majątek, zakupując:

-do świetlicy w Nowej Wsi Dmochy – huśtawkę i warnik do wody,
-do świetlicy w Bielawach – grill ogrodowy, warnik do wody, ogrzewacz do wody, 
-do świetlicy w Starych Połciach – lodówkę, 
-do świetlicy w sołectwie Borowe - płytki ceramiczne do świetlicy wiejskiej, 
-w sołectwie Pokrzywnica Wielka-  wiatę  przystankową drewnianą a w Kucach 

ławkę ogrodową, podgrzewacz i termos transportowy oraz w Napierkach 
namiot. 

-sołectwo Janowiec Kościelny zakupiło kostkę brukową. .
    

 



XI GMINNY PRZEGLĄD PIEŚNI I 
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

XI Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, zwycięzcy którego promują 
Gminę Janowiec Kościelny na Powiatowym Przeglądzie, a także promują swoje 
szkoły. 
    

 



ZADANIA SAMORZĄDOWEGO 
OŚRODKA KULTURY W 
RAMACH PROJEKTÓW

. 
    

 



"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2017"

Samorządowy Ośrodek Kultury 
pozyskał dofinansowanie w 
ramach projektu: "Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2017", w 
ramach którego zakupiono 7 
komputerów z akcesoriami, 
drukarkę laserową, router WiFi, 
laptop i wideo-projektor Wartość 
zadania 28.000,00 zł,  w tym 
dofinansowanie 24.322,00 zł. 
    

 



Program Niepodległa.pl

    Samorządowy Ośrodek Kultury pozyskał dofinansowanie w kwocie 23.103,00 zł. 
w ramach Programu Niepodległa.pl pt. "Janowiec Kościelny pełen radości, bo 
mamy 100 lat niepodległości".  Podczas realizacji projektu odbyły się zajęcia 
edukacyjne, wychowawcze, patriotyczne i społeczno-kulturalne służące integracji 
środowiska lokalnego, komunikacji międzyludzkiej oraz przypomnieniu idei 
patriotyzmu narodowego i lokalnego, wychowaniu młodego pokolenia w jego 
duchu.  

    
 



Program Niepodległa.pl

   Corocznie pamiętamy o 11 listopada, czyli o kolejnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Żywą lekcją historii tego dnia jest uroczysta Msza 
Święta i homilia, a także koncert pieśni patriotycznych, złożenie wiązanek biało 
czerwonych kwiatów oraz zapalenie zniczy przed pamiątkowymi tablicami i na trzech 
grobach żołnierzy. W 2017 roku świętowano dwa dni, ponieważ następnego dnia 
odbył się Piknik Patriotyczny zrealizowany w ramach projektu "Niepodległa 2017". 
Została przygotowana makieta czołgu z II wojny światowej oraz makieta Tortu 
Urodzinowego dla Polski, przygotowanego 

     z plac plastycznych uczniów na konkurs 
    "Sto lat niepodległości w Gminie Janowiec
     Kościelny". Było też dyktando narodowe
      pod hasłem "Jesteśmy Polakami 
     i Patriotami Lokalnymi". Nie zabrakło
     pieśni patriotycznych . Należy podkreślić,
     że była to wyjątkowa uroczystość i okazja 
     do wspólnego uczczenia tak ważnego  
     dla nas Polaków wydarzenia.  
    
 



DZIAŁANIA STOWARZYSZEŃ DZIAŁANIA STOWARZYSZEŃ 

   - "Ludowy Klub Sportowy Orzeł" otrzymał dotację w kwocie 10.000,00 zł, w ramach 
Programu MSiT "KLUB", w tym 6.000,00 zł na wynagrodzenia dla trzech 
szkoleniowców i 4.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego. 

- W ramach dofinansowania Konkursu 
  Grantowego " Działaj lokalnie" w 
  Powiecie Nidzickim Stowarzyszenie 
  na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie 
  Borowym i "Trójmieście" zrealizowało 
  projekt " Z wiatrakiem w tle – pomysłowi
  mieszkańcy szansą rozwoju sołectwa
  Borowe".  Projekt rozpoczął się od
  warsztatów dla dzieci,  podczas 
  których poznały metody działania i historię 
  wiatraków. Kolejnym etapem projektu był 
  wyjazd do wioski tematycznej Warmińskie 
  Straszydła w Węgoju oraz  wykonanie i 
  ustawienie przed świetlicą wiejską wiatraka. 



Publikacja „Zaproszenie do gminy 
Janowiec Kościelny”

   Przy pomocy Stowarzyszenia na 
rzecz ekorozwoju wsi w 
Szczepkowie Borowym, dzięki 
któremu pozyskaliśmy środki 
finansowe, wydana została 
publikacja pt. "Zaproszenie do 
Gminy Janowiec Kościelny", 
która ma służyć promocji Gminy. 
Na wydanie publikacji pozyskano 
9.000,00 zł, co pozwoliło 
wydrukować 4,5 tyś 
egzemplarzy. Materiał do druku 
został przygotowany przez 
pracowników Urzędu Gminy.  



Podsumowanie
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

W telegraficznym skrócie przedstawiłam zadania Gminy, to co zostało 
zrealizowane przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki samorządowe, co 
można zobaczyć w terenie lub opisać za pomocą zdjęć. Jednak nasza 
praca w szczególności opiera się na dokumentach, których z każdym 
rokiem przybywa. Realizujemy zadania, których na co dzień nie zauważa 
się np. uporządkowane chodniki, tereny zielone, naprawiona sieć 
wodociągowa czy kanalizacyjna, płynąca woda czy odpływające ścieki. Nie 
pamięta się już, jaki był stan dróg, czy terenów oraz obiektów 
komunalnych. 
Ogrom spraw, które wpłynęły do Urzędu i które zostały przygotowane przez 
merytorycznych pracowników, potwierdzają przedstawione liczby: 
- 2362 listy wysłano pocztą, 
- 8194 listy, wnioski, sprawy, które wpłynęły do Urzędu, 
- 3157 listów, które rozniósł goniec. 
Należy pamiętać, że znaczną część spraw w naszym Urzędzie załatwia się 
„od ręki”, czyli odbiera bezpośrednio osoba wnioskująca, a są to decyzje, 
postanowienia, które wymagają ogromnego zaangażowania, znajomości 
obowiązujących przepisów, aby zostały należycie opracowane. 



Myślę, że sprawozdanie za 2017 rok, poczynione zadania, są najlepszym 
dowodem, że nie stoimy w miejscu, tylko idziemy do przodu. 
Pozwólcie Państwo, że podziękuję najpierw moim najbliższym 
współpracownikom z Urzędu Gminy. To co udało się zrealizować, to nie 
tylko zasługa Wójta, to zasługa ludzi, z którymi pracuję. 
Dziękuję Kierownictwu i wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy. 
Dziękuję Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom wszystkim jednostek 
organizacyjnych tj. Szkół, GOPS, ZGK i SOK. 
Dziękuję Radzie Gminy, która w ubiegłym roku spotkała się dziewięć razy. 
Przyjęliście Państwo na mój wniosek 62 uchwały, które zostały wdrożone 
do realizacji. Ja wydałam 116 zarządzeń. 
Dziękuję Radzie Gminy za merytoryczne wnioski, uwagi, konstruktywne 
pomysły i za cierpliwość. Dziękuję, że pomimo różnicy zdań, potrafimy 
podjąć decyzje, które są ważne nie dla wójta, ale dla naszej Gminy i jej 
mieszkańców. 
Dziękuję Państwu Sołtysom, którzy wspólne ze swoimi mieszkańcami 
wspierają samorządowe przedsięwzięcia i służą pomocą w realizacji zadań. 
Dziękuję Stowarzyszeniom, OSP, LKS „Orzeł”, Fundacji ITAJ. 
Dziękuję wszystkim za trud pracy włożony w minionym roku. Szczególe 
słowa podziękowania kieruję do Ks. Proboszczów, którzy współpracują z 
Gminą. 
To człowiek jest najlepszą inwestycją, więc wszystko czynimy, aby naszym 
mieszkańcom żyło się lepiej. 



Na pewno prowadzimy oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami 
publicznymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych. 
Gmina posiada zadłużenie, ale spłatę zobowiązań prowadzi terminowo, i 
wszystkie wskaźniki z ustawy o.f.p są na „TAK”, co wskazuje na właściwą 
drogę, którą zmierzamy w kierunku rozwoju Gminy Janowiec Kościelny 
oraz na dobrą i rzetelną pracę całego zespołu ludzi – Pracowników Urzędu 
Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. 
Na pewno chcielibyśmy więcej, ale musimy pamiętać o realiach naszego 
skromnego budżetu. Pragnę podkreślić, że bez kredytów nie byłoby nas 
stać na pozyskanie środków zewnętrznych i na zrealizowanie zadań, o 
których wcześniej mówiłam. 
Szanowni Państwo, w lutym 2018 r. została opublikowana tabela 
określająca wysokość wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca w 
gminach naszego województwa, z której wynika, że Gmina Janowiec 
Kościelny ma najmniejszy wskaźnik wśród 116 gmin, tj,. 633,43zł, gdzie 
gmina Janowo – 978,04 zł, gm. Kozłowo – 825,04 zł i Nidzica – 1273,82 zł. 
To potwierdza, że tak mało dostajemy, a tak dużo robimy. 

Mając powyższe na względzie, zwracam się do Wysokiej Rady o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem 
finansowym za 2017 rok i udzielenie absolutorium. 
                                                                         Dziękuję. 
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