
WYKONANIE BUDŻETU GMINY JANOWIEC 
KOŚCIELNY ZA 2016 rok

Wójt Gminy
Bożena Grochala

Sesja Rady Gminy 
Janowiec Kościelny – 6.06.2017 r.



Wykonanie budżetu 2016 r.
WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PLAN 
PIERWOTNY

PLAN PO 
ZMIANACH 

WYKONANIE
31.12.2016 R.

DOCHODY
w tym:  bieżące
majątkowe

13.583.716,08
       11.901.090,84
         1.682.625,24

17.887.135,40
    15.626.410,16
      2.260.725,24

15.648.480,99
     14.894.682,19
          753.798,80

WYDATKI
w tym: bieżące
Majątkowe   

13.967.261,26
       11.049.934,36
         2.917.326,90

18.312.910,16
    14.841.152,38
      3.471.757,79

15.298.517,42
     13.948.114,56
       1.350.402,86

NADWYŻKA/
DEFICYT -383.545,18 -425.774,76

+349.963,57



Wykonanie budżetu w  2016 r.

PLAN 
PIERWOTNY

PLAN PO 
ZMIANACH 

WYKONANIE
31.12.2016 R.

DOCHODY 13.583.716,08 17.887.135,40 15.648.480,99

WYDATKI 13.967.261,26 18.312.910,16 15.298.517,42

NADWYŻKA/
DEFICYT     -383.545,18

-425.774,76
349.963,57
   

PRZYCHODY
w tym: wolne środki,
o których mowa w 
art. 217 ust. 2 pkt 6 
uofp

683.545,18

683.545,18

 725.774,76

     725.774,76

 747.109,58

    747.109,58

ROZCHODY 300.000,00 300.000,00 300.000,00



Organ stanowiący 

Wydatki na obsługę 
Rady Gminy 

Janowiec Kościelny 
w 2016 r.

                     

 54.796,52 zł



Jednostki pomocnicze

Wydatki związane z 
utrzymaniem jednostek 
pomocniczych (diety sołtysów) 

10.160,00 zł

Incaso 40.888,00 zł

Wydatki związane z 
utrzymaniem świetlic wiejskich, 
w tym modernizacja ogrzewania 
świetlicy wiejskiej w Janowcu 
Kościelnym

28.540,50 zł

Opłaty za zużycie energii 
elektrycznej w obiektach 
komunalnych (świetlice) 

23.633,30 zł

Wpływy z najmu świetlic 
(13 razy)

1.679,20 zł



Rozliczenie wyniku 
finansowego

Dochody ogółem - 15.648.480,99 zł

Wydatki ogółem- 15.298.517,42 zł

Rok 2016 zakończył się nadwyżką w 
kwocie  349.963,57 zł.



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

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

1.520.631,72 zł

w tym: dochody majątkowe własne sprzedaż nieruchomości  105.659,807 zł

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

7.939,00 zł

3. Udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych

791.244,00 zł

4. Dotacje na zadania zlecone 
gminie 

Z zakresu administracji rządowej (zadania 
własne i zlecone)

7.513.131,48 zł

5. Udziały w podatku od osób 
prawnych 

1.623,62 zł

6. Środki pozyskane z innych
źródeł 

ZW OSP, WFOŚiGW 67.717,17 zł

7. Subwencje: w tym: RAZEM: 5.746.194,00 zł

Część oświatowa -
Część wyrównawcza -
Część równoważąca

2.954.606,00 zł
2.724.227,00 zł
     67.361,00 zł

Ogółem dochody: 15.648.480,99zł



Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 r. 
Dział Nazwa  Dochody  Wydatki 

010 Rolnictwo i łowiectwo 659.721,06 671.009,73

020 Leśnictwo 2.386,59 -

600 Transport i łączność 0 655.274,59

700 Gospodarka mieszkaniowa 188.345,50 46.774,91

710 Działalność usługowa - 10.000,00

750 Administracja samorządowa 75.832,42 1.758.807,72

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

5.099,72 5.099,72

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58.389,98 113.648,25

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

992.973,33 -

757 Obsługa długu publicznego - 126.468,18

758 Różne rozliczenia (subwencje) 5.746.194,00 0

801 Oświata i wychowanie 197.999,46 4.060.413,26

851 Ochrona zdrowia 619,62 29.516,27

852 Pomoc społeczna 6.665.807,95 7.101.583,32

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.956,00 93.470,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.384,64 343.123,24

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 182.540,50

926 Kultura fizyczna - 100.787,73

OGÓŁEM 15.648.480,99 15.298517,42



Zachowanie relacji z art. 242 uofp

Dochody bieżące 14.894.682,19 zł

Wydatki bieżące 13.948.114,56 zł

Różnica      946.567,63 zł

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

większe 
niż wykonane wydatki bieżące



Wydatki budżetu w 2016 r. 
realizacja zadań w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 

1) Wydatki w zakresie gospodarki nieruchomościami,
plany zagospodarowania przestrzennego,
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 58.974,91 zł.
2) Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
 dla producentów rolnych – 659.721,06 zł.
3) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
 uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.957,55 zł.
4) zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg  - 73.072,53 zł.
5) zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg – 582.202,06 zł.
6) administracja publiczna, w tym USC, Urząd Gminy – 1.340.097,99 zł.
7) organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka – 46.441,12 zł,
 w tym środki z darowizn 19.950,00 zł.
8) podatek od towarów i usług – 101.638,00 zł.
9) odsetki od zaciągniętych kredytów – 126.468,18 zł.
10) ubezpieczenia mienia Gminy  – 27.719,43 zł.



Wydatki według zadań

Wiersz 1 Wiersz 2 Wiersz 3 Wiersz 4
0

2

4

6

8

10

12

Kolumna 1

Kolumna 2

Kolumna 3



Największe 
zadania w 
2016 r.: 



Modernizacja dróg gminnych

Dnia 15 sierpnia 2016 roku ukazała się lista operacji zakwalifikowanych do 
współfinansowania dla typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a na niej cztery zadania z Gminy 
Janowiec Kościelny, które zostały bardzo wysoko ocenione. Dwa zadania znalazły się na 
pozycji 1 i 2, tj.:
- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w 
miejscowości Szczepkowo Borowe, wartość zadania 1 115 633,04zł., w tym dofinansowanie 
709 876 zł.. Wartość ta uległa zmianie po przetargu i wynosi  779 989,84 zł., w tym kwota 
dofinansowania – 489 364 zł.
- Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Waśniewo-Gwoździe na długości 520m 
kw, wartość zadania  205 143,68 zł., w tym dofinansowanie 130 532 zł.
Kolejne zadania znalazły się na poz.6 i 7, tj
-Przebudowa drogi wewnętrznej na  Osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym, 
wartość zadania 606 305,71 zł, w tym dofinansowanie 385 792 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Napierki wraz z odwodnieniem , wartość 
zadania – 1 572 261,35 zł, w tym dofinansowanie – 1 000 429 zł .
Dwa z czterech zadań zostały zrealizowane w 2016 roku,tj.:

    
 



Przebudowa drogi wewnętrznej na 
Osiedlu mieszkaniowym w 

Janowcu Kościelnym
  Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu 

mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym, w 
ramach której położono nawierzchnię 
asfaltową na odcinku ok.1 km oraz 
wymieniono krawężniki. Zadanie nie 
obejmowało chodników, o co należy w 
dalszym ciągu zabiegać. Realizując to 
zadanie, dzięki uprzejmości Firmy zostały 
załatane dziury na drodze gminnej od 
cmentarza do Piekarni. Zadanie zrealizowała 
Firma SKANSKA S.A z siedzibą w Warszawie , 
za kwotę 408 481,63 zł. Zadanie zostało 
rozliczone w kwocie 412 171, 63 zł i do 
budżetu Gminy w 2017 roku wpłynęła 
dotacja Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 
259.916 zł. Na zadanie jest 5 lat gwarancji, 
zatem zauważone usterki wiosną zostały już 
zgłoszone dla Wykonawcy.



Przed: Po:



Przed: Po:



 Zmiana nawierzchni drogi gminnej w 
miejscowości

Waśniewo-Gwoździe.
  Drugie zadanie, które zrealizowane zostało w 2016 

roku, to zmiana nawierzchni drogi gminnej w 
Waśniewo-Gwoździe. Na całym odcinku 
prowadzonym przez wieś położono 520 mb nowej 
nawierzchni asfaltowej, wykonano zjazdy na posesje 
oraz usypano pobocza. Zadanie wykonano w kwocie 
120.760,11zł  w tym dotacja Urzędu 
Marszałkowskiego wpłynęła w 2017r., w kwocie 
76.057,00 zł. Wiosną zostały usunięte drzewa, które 
były chore i na które otrzymaliśmy zgodę Starosty 
Powiatowego. Pozostała jeszcze do usunięcia topola, 
z którą jest problem, czekamy na firmę alpinistyczną. 

   W ramach współpracy z Powiatem, Powiatowy Zarząd Dróg 
w Nidzicy przebudował zjazd z drogi gminnej na drogę 
powiatową. Zadanie zrealizowała Firma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Inżynieryjnych w Mławie, która też 
uzupełniła ubytki w drodze gminnej w Bielawach 
(nieodpłatnie). Zadanie też objęte jest 5-letnią gwarancją.



Przed: Po:



Przed: Po:



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

  W 2016 roku zostały rozpoczęte prace 
przy realizacji zadania  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 2.329.286,00 zł.
Po przetargu wartość dofinansowania w 
ramach PROW uległa zmianie. Zadanie 
realizowane jest wspólnie z Gminą 
Janowiec Kościelny, na które Gmina 
przekaże w 2017 roku środki finansowe 
w kwocie 410.302,11 zł, a w 2016 roku 
wydatkowano z naszego budżetu kwotę 
31.740,02 zł.



DROGI
   Wyremontowaliśmy 3 km dróg gminnych, zakupując i rozkładając 

kruszywo w ilości 1 140 ton za kwotę 73 072,53 zł.

 Naprawą objęto drogi w miejscowościach:

Waśniewo-Grabowo, Szypułki-Zaskórki, Szczepkowo-Pawełki, Kuce, Iwany-
Skrody, Krajewo-Kawęczyno, Lesniki-Kołaki, Nowa Wieś Dmochy, Janowiec 
Kościelny- Piotrkowo, Bielawy, Kowanatki-Falęcino, Zaborowo, Wiłunie, 
Pokrzywnica Wielka, Zabłocie Kanigowskie,  Górowo-Trząski, Piotrkowo.

Należy wspomnieć ulewny deszcz z 26 czerwca, który bardzo zniszczył 
drogi żwirowe. Najbardziej ucierpiała droga do miejscowości Zaskórki-
Szypułki, na której był świeżo nawieziony tłuczeń. Zostały też uszkodzone 
przepusty. Wartość prac na tej drodze to kwota 15.700 zł plus praca sprzętu 
i ludzi z Zakładu Gospodarki Komunalnej.



Solarne lampy uliczne

W sołectwie Kołaki, w okolicy 
dwóch przystanków w miejscowości 
Miecznikowo-Kołaki i Miecznikowo-
Siwe zamontowano dwie uliczne 
lampy solarne. 

Wartość zadania 14 613,80 zł.



Modernizacja instalacji grzewczej 
świetlicy wiejskiej w Janowcu 

Kościelnym
W świetlicy wiejskiej w Janowcu 
Kościelnym przeprowadzono modernizację 
instalacji grzewczej, w ramach której 
przebudowano wentylację, zamontowano 
kominek grzewczy wraz z osprzętem, który 
podłączono do istniejącej instalacji 
centralnego ogrzewania. Zadanie wykonał  
Paweł Ostrowski – Zakład Instalacji 
Sanitarnych „WARM” w Nidzicy za kwotę  
15.000 zł. Należy podkreślić , że na ten cel 
sołectwo Janowiec Kościelny przekazało 
swoją nagrodę uzyskaną za udział w 
konkursach na Święcie Pieczonego 
Ziemniaka ( 1.200 zł.). Zmiana ogrzewania 
na kominkowe spowodowała, że świetlica 
może być wykorzystywana również w 
okresie jesienno-zimowym.



Inwestycje OSP
W ramach podpisanej umowy z Komendantem Głównym PSP a OSP w 
Janowcu Kościelnym (w ramach KSRG) na dofinansowanie zakupów na kwotę 
56.950,00 zł  zakupiono sprężarkę i zestaw ratownictwa  medycznego 
( Kompresor OSP Janowiec Kościelny – 32.500,00 zł, zestaw ratownictwa 
medycznego OSP Janowiec Kościelny – 17.700,00 zł, i inny drobny sprzęt). 
Ponadto środki otrzymały też jednostki OSP:

-Zakup systemu DSP z modułem sms dla OSP Nowa Wieś Wielka – 
7.500,00 zł 

-Zestaw PSP R-1 dla OSP Nowa Wieś Wielka – 5.500,00 zł, 
Łącznie z innym drobnym sprzętem OSP w Nowej Wsi Wielkiej otrzymała 
dotację w kwocie  17.680 zł.
OSP w Szczepkowie Borowym również otrzymała dotację na zakup terminala 
komórkowego w kwocie 7.500 zł.
W 2016 roku zostało opracowane studium wykonalności , które było 
obligatoryjnym dokumentem przy składaniu wniosku na dofinansowanie 
zakupu samochodu strażackiego z  RRO , za które zapłacono kwotę 5.000 zł.



Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest

Corocznie Gmina Janowiec Kościelny pozyskuje pomoc finansową z 
WFOŚiGW w ramach „Programu usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na lata 2012-2032”. 
W 2016 roku usunięto eternit w 7-u nieruchomościach mieszkańców 
naszej Gminy. Prace polegały na załadunku, transporcie, 
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, a także  
demontażu. Łącznie zutylizowano 26 ton  produktów zawierających 
azbest. Wartość zadania to kwota 9.803,99 zł, w tym dofinansowanie 
8 327,19 zł. Różnicę pokryli właściciele nieruchomości.



  Sześć lamp tradycyjnych  
wymieniono na energooszczędne 
dla oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Miecznikowo-
Gołębie za kwotę 3 673 zł.

   

  Zakupiono i zamontowano 
klimatyzację do pomieszczeń 
serwerowni     w Urzędzie Gminy. 
Wartość zadania 4.900 zł.



Drobne remonty w 
sołectwach

    Przy zaangażowaniu mieszkańców 
Sołectwa  Iwany został ogrodzony teren 
rekreacyjny w Szczepkowo-Skrody, 
oczywiście na czele z Panią Sołtys. 
Mieszkańcy w trosce o zabytki, we 
własnym zakresie wyremontowali Figurę 
Matki Bożej przy drodze gminnej, 
przeznaczając na ten cel nagrodę za 
udział w konkursach na Dożynkach.



Drobne remonty w 
sołectwach

   -Mieszkańcy Sołectwa Bielawy na czele z Panią Sołtys i Panem 
Radnym wsparli Zakład Gospodarki Komunalnej przy remoncie 
przystanku w Bielawach.

  -Przy budowie drogi S-7, przy dobrej 
współpracy z Wykonawcą robót, 
udało się zniwelować wysypisko 
śmieci w Napierkach, na miejsce 
którego powstała działka budowlana. 
Również w Powierzu działka gminna  
została nawieziona, a urobek 
rozplantowano i utworzono ładną 
działkę budowlaną.



Drobne remonty w 
sołectwach

  Mieszkańcy Sołectwa Trząski 
we własnym zakresie odnowili 
meble ogrodowe na placu 
zabaw.

  W Sołectwie Nowa Wieś Dmochy odbyło się piękne spotkanie 
z okazji uroczystego poświecenia Figury Matki Bożej po jej 
odrestaurowaniu. Mieszkańcy we własnym zakresie 
wykonali nowe ogrodzenie, położyli chodnik i odnowili 
Figurę, doprowadzając do oryginalnego wyglądu. 
Mieszkańcy na ten cel przeznaczyli środki z nagrody, które 
otrzymali za udział w konkursach w trakcie Gminnego Święta 
Pieczonego Ziemniaka. Mieszkańcy przez wiele dni na czele z 
Panią Radną i Panią Sołtys pracowali przy pracach 
remontowych, które uwieńczyli wspólnym spotkaniem 
integracyjnym.



 Bardzo pozytywnie oceniamy wszystkie spotkania o charakterze 
integracyjnym w sołectwach. Nic tak pięknie nie integruje jak 
wspólna praca i zabawa. W minionych roku w dużej części sołectw 
odbywały się spotkania z okazji Palinocki przy wspólnym ognisku. 
Były bale sylwestrowe i karnawałowe, a także festyny i inne 
okazjonalne wspólne zabawy a nawet wycieczki. Nie wszystkie 
infrormacje do nas docierają, dlatego nie chciałabym nikogo pominąć 
przy imiennym wskazywaniu sołectw. Jednak może o tych głośnych 
spotkaniach i przedsięwzięciach wspomnę np. w sołectwie Borowe 
systematycznie panie spotykają się w świetlicy na fitnessie pod 
okiem trenera. 

 Borowe, Smolany, Janowiec Kościelny, robią różnego rodzaju 
spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka, Majówki, Sylwestra, 
Andrzejek, itp. również Nowa Wieś Dmochy, Stare Połcie. 

 Jest wspólne plecenie wieńca w Bielawach i Zaborowie oraz w 
sołectwach wcześniej wymienionych. 

  Cieszy nas, że świetlice po remontach są wykorzystywane dla 
różnych uroczystości rodzinnych, ale też dla szkoleń i zebrań 
sołeckich.





MIKROGRANTY
   Poprzez Gminę sołectwa Napierki oraz Janowiec Kościelny pozyskały dofinansowanie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na 
działania ekologiczne. Oba mikrogranty wynosiły po 500 zł. 

   Sołectwo Napierki  – projekt „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” - mieszkańcy zwiedzili Park 
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie oraz podziwiali uroki Jeziora Nidzkiego korzystając z 
możliwości rejsu statkiem. 

   Sołectwo Janowiec Kościelny – projekt Warsztaty ekologiczne „Odpady segregujesz – 
wiele zyskujesz”. W ramach projektu dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej wzięły udział w 
warsztatach, konkursach oraz zabawach mających na celu pogłębienie wiedzy na temat 
segregacji odpadów. 

   
     
    



INNE  
PRZEDSIĘWZIĘCIA



OCHOTNICZE STRAŻE 
POŻARNE

   W zakresie wyposażenia jednostek  
zakupiono m.in. ubrania ochronne 
4szt + 1 ubranie specjalne 
(kombinezon ochronny), mundury 
wyjściowe 4szt, radiotelefon, 
sygnalizatory bezruchu 4 szt, a także 
buty specjalne 6 par, hełmy strażackie 
bojowe – 2szt. Został też zakupiony 
zestaw ratownictwa medycznego, 
sprężarka, 2 aparaty nadciśnieniowe, 
2 stacje DSP 52 , zestaw PSPR1 a 
także rękawice, węże i inny sprzęt. 
Łącznie na zakup sprzętu i 
wyposażenia wydatkowano 106.623zł. 
 Dokonywano także bieżących 
napraw, zakupu paliwa i materiałów 
eksploatacyjnych.

 
 

     Na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 
z budżetu w 2016 r. - 113.648,25 zł, z czego pozyskano z Zarządu Województwa, 
Zarządu Woj. ZOSP i WFOŚiGW, łącznie z OSP kwotę 90.860,00 zł. 



OCHOTNICZE STRAŻE 
POŻARNE

   Należy podkreślić, że jednostki OSP również we własnym zakresie pozyskują    
środki finansowe na zakup wyposażenia dla potrzeb jednostki.  

   W roku 2016 Gmina Janowiec Kościelny 
była współorganizatorem  Powiatowego 
Dnia Strażaka, który odbył się 22 maja. 
Na organizację Święta pozyskane zostały 
środki finansowe od sponsorów w kwocie 
6880 zł, za co serdecznie w imieniu 
własnym i Współorganizatorów dziękuję. 
Wśród zaproszonych gości byli: 
Wicemarszałek Sejmiku Pani Sylwia 
Jaskulska, I Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, Komendant 
Powiatowy PSP, I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji, Dyrektorzy, 
Kierownicy Powiatowych i Gminnych 
Jednostek Samorządowych, instytucji, 
zakładów pracy oraz Strażacy PSP i OSP. 
Uwieńczeniem ochodów była Janowiecka 
Majówka i Święto Rodziny.    



OŚWIATA I WYCHOWANIE
W gminie funkcjonują dwie szkoły podstawowe i jedno 
gimnazjum. Subwencja oświatowa w 2016 r. wynosiła 
2.954.606,00 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  3.121.634,10 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 2016 roku wydatkowano kwotę 
4.060.413,26 zł,  w tym na wynagrodzenia i pochodne – 
3.121.634,10 zł, dodatki wiejski i mieszkaniowy – 146.123,55 zł i 
odpis na ZFŚS – 156.885,47 zł, dowożenie – 213.555,06 zł, 
opłaty za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych 
na terenie innych gmin – 13.427,16 zł. 
             



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina pozyskała dotację na realizację zadań z zakresu oświaty
1) wyprawki szkolne- rządowy program, którego celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowie zakupu 
podręczników, w kwocie 900 zł.
2) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego w kwocie 101.380,00 zł. 
3) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i 
materiały ćwiczeniowe – 24.905,98 zł. 
Omawiając ten dział, należy tez wspomnieć o zadaniach, które 
realizują szkoły dodatkowo, aby w ten sposón wzbogacić ofertę 
kształcenia i wychowania. 

I tak:  
             



Szkoła Podstawowa 
im.Zawiszy Czarnego 
w Waśniewie-Grabowie



Szkoła pozyskuje środki finansowe 
oraz materialne poprzez realizację 
licznych projektów i programów.

W 2016 realizowane były projekty: 

 -Szkoły Dawnego Pogranicza

 -Pogoda jest zawsze

 -Jedzmy odpowiedzialnie 

 - Szkolny Klub Sportowy
             



Projekt 
Szkoły Dawnego Pogranicza

             

Głównym celem projektu było ocalenie od zapomnienia i 
przypomnienie historii szkół, które znajdowały się na terenie obecnej 
Gminy Janowiec Kościelny, wzdłuż której przebiegała dawna 
granica Państwa Polskiego i Prus Wschodnich. Większość z nich 
powstała tuż przed wybuchem II wojny światowej. Misją ich było 
krzewienie patriotyzmu, miłości do Ojczyzny, wychowanie młodych 
pokoleń Polaków gotowych do obrony polskości. Nadawane 
szkołom imiona nawiązywały do wielkich i zasłużonych Polaków: 
Zawisza Czarny, Bolesław Łokietek, Władysław Jagiełło. Szkoły te 
posiadały charakterystyczny projekt architektoniczny, nawiązujący 
do dworów polskich. Często na ich budowę pozyskiwano fundusze 
od działającego przed wojną Towarzystwa Popierania Budowy 
Publicznych Szkół Powszechnych. 



Projekt 
Szkoły Dawnego Pogranicza

             

Inauguracja odbyła się 10 kwietnia 2016 roku. Projekt finansowany był 
w ramach Programu Mikrodotacji- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- 
Warmia i Mazury Lokalnie. Autorami i pomysłodawcami projektu są 
Absolwenci Zawiszy, a osobowości prawnej użyczyło Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany- Żardawy „Pod Gajem”.

W ramach projektu zrealizowano szereg przedsięwzięć:
wytyczono trasę rowerową „Szlakiem Szkół Dawnego Pogranicza”,
przygotowano tablice informacyjne dotyczące tych szkół, które stanęły 
przy ich budynkach, przygotowano „starą izbę lekcyjną” oraz „salę 
muzealną”, wygłoszono referat „Szkoły Dawnego Pogranicza” 
podczas gminnego Seminarium Historycznego. 



             

Prof. Juszkiewicz z żoną 
w starej izbie lekcyjnej

Szkolny rajd rowerowy trasą 
Szkół Dawnego Pogranicza

Występ uczennic podczas Seminarium
 Historycznego w Janowcu KościelnymLekcja w sali muzealnej



Projekt 
Pogoda jest zawsze 

             

Od października 2016 roku realizowany jest projekt ekologiczny „Pogoda 
jest zawsze". Podczas realizacji projektu uczniowie zgłębiają tematykę 
związaną z  pogodą. Na wniosek złożony do Olsztyńskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 1500 zł z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
 Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. Dzięki otrzymanemu 
wsparciu wzbogacono teren wokół 
szkoły – urządzono szkolny ogródek 
meteorologiczny. Zakupiono klatkę 
meteorologiczną wyposażoną w
 termometr zewnętrzny, termometr
 minimalny, barometr, higrometr, 
 deszczomierz oraz termometr
 glebowy. 

Lekcja przyrody w Szkolnym Ogródku Meteorologicznym



Projekt 
Jedzmy odpowiedzialnie

             

Poprzez realizację projektu „Jedzmy odpowiedzialnie” uczniowie 
szanują żywność, nie marnują jej, uczą się kupować ją zgodnie z 
potrzebami, starają się w swojej diecie ograniczyć spożywanie mięsa. 
Wiedzą, że istnieje głód na świecie. 
 Angażując rodziców
 wprowadzane są zmiany
 dotyczące odpowiedzialnej
 konsumpcji we własnych 
gospodarstwach domowych.
Szkoła włącza w działania 
ekspertów, kucharzy, rolników,
 aktywistów , dzięki czemu 
ma szersze oddziaływanie.

Plakaty promujące zdrowe odżywianie wykonane przez uczestników projektu



Projekt 
Szkolny Klub Sportowy

             

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowany jest do uczniów bez 
względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie 
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych 
pod opieką nauczycieli prowadzących 
zajęcia wychowania fizycznego
 w danej szkole w wymiarze 2 razy 
w tygodniu w 60-minutowych 
jednostkach ćwiczebnych.
Istotnym założeniem Programu 
jest systematyczność i różnorodność 
zajęć, dających możliwość uprawiania
 wielu dyscyplin sportowych,
 uwzględniając m.in. regionalne 
i lokalne tradycje oraz w 
zależności od pór roku. Uczniowie podczas zajęć SKS



Szkoła realizuje także kuratoryjny program 
Szkoła Promująca zdrowie

             

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania 
określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych 
obowiązujących aktach prawnych.  
- Rozpoczęcie działań dla tworzenia szkoły promującej zdrowie: rok 2007
- Przyjęcie szkoły do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie: 2014 r.
- Otrzymanie wojewódzkiego certyfikatu SzPZ: 16 października 2014 r.
- Przeprowadzenie autoewaluacji działań szkoły z wykorzystaniem 
zalecanych metod i narzędzi:  wrzesień-październik  2016 r.
Dzięki działaniom Szkoła otrzymała 
rekomendacje Krajowej Kapituły SzPZ,
 dzięki czemu otrzyma certyfikat krajowy.



Szkoła realizuje także kuratoryjny program 
Szkoła Promująca zdrowie

             

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty Szkoła Promująca Zdrowie



Uczniowie osiągają wysokie miejsca w różnego 
rodzaju konkursach i zawodach na szczeblu 

gminnym powiatowym  i wojewódzkim

12 lutego 2016 r. w Olsztynie odbył 
się etap wojewódzki konkursu 
historycznego. Organizatorem 
konkursu było Kuratorium Oświaty. 
Udanie zaprezentował się uczeń Eryk 
Rogoziński, który został laureatem 
tego konkursu. W nagrodę Eryk 
otrzymał ocenę celującą z historii na 
świadectwie szkolnym. Eryk jest 
pierwszym w historii szkoły laureatem 
tego konkursu. Wcześniej szkoła 
kształciła 2 finalistów tego konkursu: 
z historii i języka polskiego.

 



Szkoła podejmuje szereg działań 
mających na celu zacieśnianie 

współpracy z lokalnym środowiskiem

     Gminne Święto 
Pieczonego Ziemniaka

Akcje charytatywne



Szkoła podejmuje szereg działań 
mających na celu zacieśnianie 

współpracy z lokalnym środowiskiem

Certyfikat „Zielona Flaga”

Dzień Babci i Dziadka



Szkoła podejmuje szereg działań 
mających na celu zacieśnianie 

współpracy z lokalnym środowiskiem

Święto Szkoły i Rodziny
Jasełka w Kościele w Grzebsku





INNOWACJE PEDAGOGICZNE

             

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym  realizowany jest 
autorski projekt innowacji pedagogicznej „Programista – Gimnazjalista”.
Innowacja ta została wpisana do rejestru w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie. 
Zajęcia na podstawie tego projektu są prowadzone w klasach pierwszych gimnazjum oraz w 
klasach młodszych, które maja na celu rozwijanie logicznego myślenia z wykorzystaniem 
metody kodowania. Innowacja polega na wpleceniu nauki podstaw programowania w cykl 
zajęć prowadzonych według starej podstawy programowej dla różnych przedmiotów. 
Realizacja programu związana jest z uczestnictwem
 Szkoły w  „Pilotażowym wdrażaniu nauczania
 Programowania”. 



OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI 
ZDRWEGO STYLU ŻYCIA PCK

             

W dniu 16 grudnia w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych i 
Ogólnokształcących w Nidzicy odbył się etap rejonowy XXV edycji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Organizatorem był Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w 
Nidzicy. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży 
potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności 
niezbędnych do ochrony zdrowia.

W Olimpiadzie uczestniczyło  czworo naszych uczniów. 
 Olaf Gałęziewski zajął drugie miejsce
w kategorii  szkół podstawowych, 
co jednak nie dało mu możliwości 
uczestniczenia w eliminacjach
 wojewódzkich.



MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR 
MATEMATYCZNY 2015/2016

             

Celem Konkursu jest propagowanie 
kultury matematycznej w jak 
najszerszych kręgach uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.

Adam Zielonka – uczeń klasy V 
Szkoły Podstawowej zdobył 
wyróżnienie .



ELIMINACJE SZKOLNE DO KONKURSU 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

             

31 marca 2016 roku w Zespole 
Szkół odbyły się  eliminacje 
szkolne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej w 
wyniku którego wyłoniono grupę 
5 uczniów którzy, wzięli udział w 
eliminacjach gminnych. 



KONKURS- WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

             

Uczeń klasy III a –
Kamil Kaczmarczyk 
uzyskał tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego 
Kuratorium Oświaty w 
Olsztynie z wiedzy o 

społeczeństwie – 04.2016 



SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY W 
OLSZTYNIE

             

W dniu 15.04.2016r w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Olsztynie Krystian Cesarczyk jako lider szkolnego zespołu zakwalifikowanego do udziału 
w  II edycji konkursu o puchar wojewody  pod hasłem „Uruchom serce bliźniemu” 
wspólnie z nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa uczestniczyli  w teoretycznym i 
praktycznym szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie i konkurs zorganizowane jest 
w ramach projektu edukacyjnego.
Całość szkolenia przeprowadzona została 
przez wykładowców z Katedry Medycyny
 Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych
 UWM oraz studentów z Koła Naukowego
 Medycyny Ratunkowej, którzy przekazywali
 swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w
 zakresie udzielania pomocy osobom
 poszkodowanym oraz resuscytacji
 krążeniowo- oddechowej niemowląt,
 dzieci i dorosłych. 



II EDYCJA AKCJI „URUCHOM SERCE 
BLIŹNIEMU”

             

26 kwietnia 2016 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się finał 
konkursu „Uruchom serce bliźniego”. O puchar wojewody walczyło 279 
uczniów z regionu. Do rywalizacji przystąpiły 93 trzyosobowe drużyny ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą 
teoretyczną i praktyczną z zakresu pierwszej pomocy. 
Nasze gimnazjum reprezentowała 
drużyna w składzie: Wiktoria
 Pokrzywnicka, Jan Zielonka i 
Krystian Cesarczyk. 

Projekt ten zakłada, że dzięki 
zwiększającej się liczbie osób 
umiejących udzielać pierwszej 
pomocy zwiększy się szansa na 
przeżycie osób, u których doszło 
do nagłego zatrzymania krążenia. 



KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE

             

W dniach 14.11.2016 oraz 22.11.2016 przeprowadzono szkolne 
etapy kuratoryjnego konkursu z historii i wos-u. Uczennica klasy 
3b Katarzyna Cesarczyk uzyskała wymagana liczbę punktów i 
awansowała do etapu wojewódzkiego w którym to uzyskała tytuł 
finalisty oraz Olaf Gałęziewski SP z historii awansował do etapu  
wojewódzkiego i także uzyskał tytuł laureata .



SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – 
BEZPIECZNY INTERNET

             

Szkoła realizuje szereg działań w celu uzyskania Certyfikatu 
Wojewódzkiego Szkół Promujących Zdrowie. Uczestniczą w 
rożnych spotkaniach i szkoleniach z tym związanych. W szkole 
każdego roku realizowany jest inny plan działań dostosowany do 
potrzeb uczniów.



TYDZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY 
PRZEDMEDYCZNEJ

             

W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie Szkoła realizuje - 
Pierwszą pomoc przedmedyczną. Współpracując z różnymi 
sojusznikami naszej szkoły realizujemy w tym zakresie różne 
działania: konkursy, pokazy pierwszej pomocy, spotkania z 
policjantem, strażakami, ratownikami medycznymi, pogadanki na 
zajęciach, gazetki ścienne i inne.



SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

             

Dnia 16.09.2016 roku w Zespole Szkół Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym 
odbyła się coroczna akcja ,,Sprzątanie świata". Uczniowie szkoły podstawowej 
i gimnazjum z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. 
Każda klasa wraz ze swoimi opiekunami miała przydzielony obszar do 
wysprzątania. Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki wyruszyli na swoje 
rejony. Całej akcji  sprzyjała słoneczna pogoda. Była to wspaniała lekcja 
ochrony środowiska. Uczniowie na pewno wyciągnęli wnioski z tej lekcji. 



„SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU”

             

Od września 2016 r. placówka realizuje działania , które pozwolą na uzyskanie 
certyfikatu Kuratora Oświaty w szerzeniu wartości patriotycznych , 
kultywowaniu tradycji i pamięci historycznej naszego kraju i regionu.  
Oto niektóre z działań zrealizowane w 2016 roku:
- PRZYJAŹŃ POLSKO-WĘGIERSKA - 
16 lutego przybył mjr dr Adam Szymanowicz z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we 
Wrocławiu w celu przeprowadzenia zajęć na temat przyjaźni polsko- węgierskiej. Zajęcia 
odbyły się w ramach realizowanego projektu „ Szkoła Wierna Dziedzictwu”.
- ROCZNICA STANU WOJENNEGO-  13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Janowcu 
Kościelnym obchodzono Dzień Pamięci 
Ofiar Stanu Wojennego.
Aby uczcić pamięć ofiar i  pokrzywdzonych, 
uczniowie włączyli się  w akcję
 "Zapal światło wolności", zapalając w 
swoich oknach lub wirtualnie na stronie 
 Internetowej symboliczną świecę. 
W czasie przerw mogli w
ysłuchać patriotycznych piosenek.



SUKCESY JANOWIECKICH ISKIEREK

             

Przy Szkole Podstawowej działa zespół ISKIERKI, 
który wystąpił m.in. na takich uroczystościach jak:
- Dzień Kobiet, 
- Powiatowy Dzień Strażaka, 
- Seminarium Historyczne, 
- Wigilia Seniora, 
- Festiwal Piosenki Religijnej – jako reprezentanci Gminy zajęli III miejsce, 
- Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej – I miejsce w kategorii zespołowej,
- występ w Akademickim Centrum Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej  w Mławie. 



REALIZACJA PROJEKTU „KSIAŻKI MARZEŃ” 

             

W ramach pozyskanych funduszy z projektu zakupiono na kwotę 
1625,00 zł 119 pozycji książkowych: dla dzieci młodszych oraz dla 
młodzieży literaturę – beletrystykę.
Ponadto, w ramach projektu odbyły się rożnego rodzaju zajęcia 
biblioteczne, konkursy i pokazy. 



POMOC SPOŁECZNA

             

Na zadania z zakresu pomocy społecznej Gmina Janowiec Kościelny w 
2016r. otrzymała dotację na zadania własne i zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej – 6.688.718,72 zł. 
Wydatki zaś wykonano w wysokości 7.195.672,94 zł, w tym środki z dotacji 
w ww. kwocie oraz środki własne w wysokości 506.954,22 zł. 
Największe wydatki to:
1) świadczenia wychowawcze (program 500+) - 2.321.275,71 zł, 
świadczenia rodzinne (fundusz alimentacyjny) – 2.157.249,48 zł, ŚDS w 
Szczepkowie Borowym – 1.652.584,00 zł – płatne z dotacji;
2) zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia 
emerytalne – 276.562,35 zł, dożywianie w szkołach – 158.222,98 zł  - 
płatne z dotacji z wymaganym wkładem własnym;
3) utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 61.347,36 zł, 
4) opłaty za pobyt mieszkańców w ośrodkach pomocy społecznej – 
50.932,95zł – płatne ze środków własnych, 
5) funkcjonowanie i utrzymanie GOPS – 363.185,15zł, w tym dotacja – 
94.022,76 zł, środki własne – 269.162,39 zł.  



POMOC UDZIELONA PRZEZ OPS W 2016 R.

             

Liczba mieszkańców 3323 osoby, w tym 655 osób objętych pomocą. 
Zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, 

posiłek w szkole, wydatki związane z umieszczeniem 
 i pobytem w domu pomocy społecznej.

84%

16%

Mieszkańcy gminy nie objęci 
pomocą

Mieszkańcy gminy objęci 
pomocą



POMOC SPOŁECZNA

             

Podstawą do przyznania świadczeń finansowych, rzeczowych oraz w 

formie usług opiekuńczych z pomocy społecznej jest każdorazowo 

przeprowadzony wywiad środowiskowy uzupełniony o dokumenty 

potwierdzające informację zebrane podczas wywiadu 

środowiskowego. 

W 2016 roku do Ośrodka wpłynęło 560 wniosków.  Łącznie 

wydanych zostało  581 decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń pomocy społecznej. Pracownicy socjalni przeprowadzili 

575 wywiadów środowiskowych. 



PROGRAM WIELOLETNI „POMOC 
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

             

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 

150 000 zł. 
W ramach programu pomocą objęto 341 osób, w tym dzieci do 
czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 67 osób; uczniowie 
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 164 osób, 
pozostałe osoby - 110. 
Pomoc została udzielona w formie posiłku – 248 osobom oraz 
zasiłku celowego – 58 osobom.
Struktura środków finansowych
 na realizację programu była 
następująca: 
dotacja celowa z budżetu państwa 
– 120 000zł oraz 
środki własne- 30 000zł.



GMINNY PROGRAM WSPIERANIA 
RODZINY NA 2016-2018

             

Uchwałą nr XVI/109/2016 Rada Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 
2016r 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 24 dzieci i młodzieży szkolnej z 
Gminy Janowiec Kościelny. Miejsce docelowe wypoczynku – Jastrzębia Góra 
oraz Wisła,
- w ramach współpracy z  F.H. ,, COSINUS” w Zabrzu pozyskano komplety 
książek z bajkami dla najmłodszych dzieci, 
- w ramach Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” .Na 
realizację ww. zadania pozyskano środki z dotacji w wysokości 12.000 zł, 
natomiast wkład własny wynosił 3.000 zł. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 15.000 zł i był  realizowany od 1 lipca 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r.  Wsparciem objęto 11 rodzin, w których występują 
deficyty w wypełnianiu prawidłowej funkcji rodzicielskiej. 



REINTEGRACJA SPOŁECZNO-
ZAWODOWA

             

Prace społecznie użyteczne- aktywizowano 9 osób bezrobotnych posiadających 2 
profil, korzystających z pomocy społecznej. Osoby te wykonywały prace porządkowe na 
terenie sołectw i szkół, opiekę domową nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. 
Całkowity koszt Programu to kwota 12.895 zł, w tym kwota refundacji z PUP 4 
835zł, zaś łączny czas pracy wyniósł 995 godzin.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym był inicjatorem działań 
szkoleniowych: 

● W dniu 22.06.2016r odbyło się spotkanie informacyjne w wsprawie zatrudnienia 
wspomaganego, którego współorganizatorem był Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób 
Niepełnosprawnych w Olsztynie. Celem projektu było znalezienie zatrudnienia przez 
osoby z niepełnosprawnościami. Na spotkanie przybyło 17 uczestników, 

● W dniu 03.08.2016r odbyły się warsztaty ,, Jak opiekować się osobą niepełnosprawną w 
domu”, którego współorganizatorem była Fundacja Razem Zmieniamy Świat z Torunia. W 
spotkaniu uczestniczyło 29 mieszkańców naszej gminy, którzy na co dzień zajmują się 
opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Każdy z uczestników otrzymał 
poradnik ,, Damy Radę” oraz zestaw środków pielęgnacyjnych i higienicznych. 

● W dniach 14.09.2016r i 12.10.2016r obyły się spotkania informacyjne na temat ekonomii 
społecznej- tworzenia przedsiębiorstw społecznych, którego współorganizatorem były 
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce, Centrum Ekonomii Społecznej w 
Nidzicy prowadzonej przez Nidzicą Funację Rozwoju NIDA. W spotkaniach uczestniczyła 
grupa 20 osób. 



REINTEGRACJA SPOŁECZNO-
ZAWODOWA

             



PROGRAM „RODZINA 500+”

             

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. 
Świadczenie wychowawcze otrzymali rodzice oraz opiekunowie 
dzieci do 18. roku życia.

W ramach realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono 
świadczenia na łączną kwotę 2.275.070 zł. 



Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Szczepkowie 

Borowym 
    Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 
Szczepkowie Borowym 

otrzymał środki 
inwestycyjne na 

sfinansowanie kolejnych 
etapów zadania związanego 
ze standaryzacją i planami 

rozwojowymi ŚDS w kwocie 
1.652.584,00 zł, w tym 

1.062.855,64 zł z 
przeznaczeniem na 

działalność bieżącą i   
590.000,00 zł z 

przeznaczeniem na 
wykonywanie prac 
inwestycyjnych.  



GOSPODARKA KOMUNALNA

             

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej za 2016 rok to 
kwota: 343.123,24 zł, w tym na: 
- gospodarkę odpadami: 29.167,27 zł, 
- na utrzymanie psów w schronisku: 11.533,56 zł  (-50% w 
stosunku do 2015 r.) 
- oświetlenie ulic – 137.317,15 zł, 
- opłaty środowiskowe – 5.000,00 zł,
- pobór energii w obiektach użyteczności publicznej  – 
57.704,25 zł, 
- dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie terenów 
zielonych– 50.000,00 zł, 
- wpłata na rzecz EZG „Działdowszczyzna” - 62.161,00 zł. 



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Wymiana pokrycia dachowego na 
budynku gospodarczym -

12.655,32 zł.

Montaż alarmu – 1.929,87 zł 
Wykonanie przyłącza 

elektronicznego – 2.036,88 zł

Najważniejsze zadania i wydatki w 2016 r. to:



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego w 
hydrofornii w Safronce – 12.071,22 zł.  



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Zakup mini-laboratorium 
- 736,28 zł Wymiana pompy głębinowej w 

hydrofornii Napierki – 10.857,07 zł 



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Wymiana hydrantów na nowe:
- Połcie Stare, 

- Górowo-Trząski, 
- Pokrzywnica Wielka,

Koszt- 3.600,00 zł. 



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Montaż nowej skrzynki 
energetycznej w Kucach – 

3.000,00 zł. 
Remont przyłącza w studni w 

hydrofornii Kuce – 1.300,00 zł 



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Zakup agregatu prądotwórczego 
przenośnego – 2.150,00 zł

Wymiana silników wentylatorów 
w piecach CO w kotłowni 
komunalnej – 1753,03 zł 



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

Zakup łupiarki do drewna opałowego – 2.396,75 zł



ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

             

W zakresie kanalizacji:

- wymieniono pompę na przepompowni – 5.192,20 zł, 

- wymieniono odcinek kanalizacji w Kucach -2.841,04 zł

- zakup preparatu do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych – 

1.347,64 zł. 

Na zakup drewna opałowego wydatkowano – 40.667,20 zł    



SPORT
 Na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku wydatkowano 

100.787,73 zł.  Z budżetu gminy przekazano dotację dla LKS Orzeł – 
33.000,00 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  troszczy się o 
płytę boiska, wspiera wszelkie inicjatywy samorządowe, a w szczególności 
promuje Gminę Janowiec Kościelny. 

 



SPORT

     Poza dofinansowaniem Klubu Gmina realizuje zadania z zakresu sportu 
masowego. Zadania w zakresie kultury fizycznej obejmują również 
utrzymanie obiektu sportowego „Orlik”, w tym wynagrodzenie animatora 
sportu i wydatki na media. Gmina w 2016 r. pozyskała dofinansowanie na 
zatrudnienie animatora w kwocie 9000,00 zł. 

 



SPORT

     Należy też wspomnieć o osiągnięciach 
sportowych uczniów z naszych Szkół. 
Zarówno w Janowcu Kościelnym jak i w 
Waśniewie-Grabowie są dziewczęta i 
chłopcy, którzy osiagają bardzo dobre 
wyniki sportowe i pięknie promują 
Gminę. W 2016 roku drużyna żeńska 
uczennic Gimnazjum zagrała w finale 
krajowym MMZLZS „Piłkarska Kadra 
Czeka” i zdobyły tytuły mistrzowskie w 
wielu piłkarskich turniejach. Również 
uczenica ZS Weronika Iwanowska 
otrzymała tytuł Najlepszej Strzelczyni w 
Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej 
oraz tytuł Króla Strzelców w licznych 
turniejach.   

 



KULTURA

  Na działania z zakresu kultury w 2016 roku wydatki wyniosły 
182.540,50 zł,  w tym 154.000,00 zł  dotacja podmiotowa dla 
Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki. 

    NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA TO:
    1. Wypoczek letni i zimowy dzieci oraz młodzieży. 
    2. Zajęcia taneczne. 
    3. Zajęcia teatralno – taneczne.  
    

 



KULTURA



ZAJĘCIA TANECZNE
    W SOK w każdy poniedziałek 

odbywają się zajęcia 
taneczne dla dzieci i 
młodzieży z gminy 

Janowiec Kościelny. Na 
zajęciach dzieci zdobywają 

umiejętności taneczne, 
doskonalą koordynację 

ruchową, podnoszą 
również umiejętności 

społeczne oraz rozwijają 
swoje zainteresowania i 

pasje.  
    

 



KULTURA

    W 2016 roku SOKSiR i Urząd Gminy Janowiec Kościelny 
organizowały wspólnie takie uroczystości w Gminie jak:

   1. Gminny Dzień Kobiet
   2. Uzyskanie pełnoletności
   3. Jubileusze pożycia małżeńskiego 
   4. Semiarium 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. Konkurs na Najpiękniejszą Palmę. 
    

 



GMINNE OBCHODY DNIA 
KOBIET 

    W spotkaniu wzięło udział 50 Pań, które wspólnie z władzami 
samorządowymi celebrowały swoje święto. W części 
artystycznej spotkania wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Waśniewie – Grabowie, Zespołu Szkół w Janowcu 
Kościelnym oraz dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne w 
SOKSiR.

    
 



JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Jubileusze małżeńskie w tym roku obchodziło 5 par małżeńskich – 
Złote Gody, 2 pary – Diamentowe Gody i 6 par – Srebrne Gody. 
Podczas urotyczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej  
Zespołu Szkół w Janowcu Koscielnym, zaproszeni goście mieli okazję 
zobaczyć przygotowany przez SOKSiR program artystyczny 
Janowieckiego Teatru Tańca oraz zespołu Pobożanki.

    
 



XVI SEMINARIUM 
HISTORYCZNE

Tematem wiodącym był temat „Szkoły Dawnego Pogranicza” a towarzyszącym mu 
wydarzeniem rocznicowym  była 1050 rocznica Chrztu Polski. Tematykę 
zaznaczono scenografią, która wprowadziła dodatkowy klimat. Były ławki z 
kałamarzem i gęsim piórem, nie zabrakło dzwonka, tablicy, a goście zasiedli przy 
stolikach jak w czasie zajęć szkolnych. Seminaria, to zapis historii tworzony z myślą 
o potomnych i dla dzisiejszych pokoleń. Dorobek naszych przodków to dziedzictwo 
narodowe. 

    
 



PALINOCKA

Przypomnienie uczestnikom imprezy tradycji związanych z 
obrzędami Nocy Świętojańskiej. Wyplecione wianki z ziół 
komisyjnie oceniono i nagrodzono. Kwiat paproci ukryty w 
zagajniku został odnaleziony w błyskawicznym tempie. Do tańca 
przygrywał zespół TRIO. 

    
 



VI FESTIWAL PIOSENKI 
RELIGIJNEJ 

Festiwal Piosenki Religijnej 
w Janowcu Kościelnym to 
forma promocji Gminy 
Janowiec Kościelny oraz 
Powiatu Nidzickiego.  
Zawsze stanowi duchowe 
wzruszenie dla wszystkich 
uczestniczących. 

    
 



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI I 
DZIEŃ WETERANA 

Święto Niepodległości i Dzień Weterana po raz drugi odbył się 
w Kościele Parafialnym pw. Przemienia Pańskiego. Podczas 
spotkania uczestnicy mogli podziwiać występ artystyczny 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. 

    
 



GMINNE ELIMINACJE KONKURSU 
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Gminne Eliminacje Konkursu Pieśni Patriotycznych odbyły się 
w dwóch kategoriach szkoły podstawowe i gimnazjum.W 
konkursie udział wzięło 9 solistów i 1 zespół w kategorii szkoły 
podstawowej oraz 1 zespół w kategorii gimnazjum. Zwycięzcy 
gminnych eliminacji zaprezentowali się w Powiatowym 
Konkursie  Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Nidzicy.

    
 



WIGILIA SENIORA

W SOKSiR tradycyjnie odbyło się spotkanie wigilijne dla seniorów z gminy Janowiec 
Kościelny, uczestniczyło w nim około 50 osób. Podczas tego wyjątkowego przyjęcia 
świątecznego uczestnicy mogli podzielić się opłatkiem, wspólnie zaśpiewać kolędy 
oraz skosztować potraw wigilijnych przygotowanych przez pracowników SOKSiR. 
Wyjątkowy charakter świąt zapewniły występy wokalne i taneczne dzieci ze szkoły 
Podstawowej w Waśniewie – Grabowie, zespół Iskierki z Zespołu Szkół w Janowcu 
Kościelnym oraz Janowieckiego Teatru Tańca. Niezapomniany Bożonarodzeniowy 
klimat zapewnił również zespół Pobożanki oraz seniorzy z Klubu Seniora 
Niezapominajka,  którzy zaśpiewali przepiękne kolędy.

    
 



ŚWIĘTO BABCINEGO PAMPUCHA

Integracja międzypokoleniowa polegała na spotkaniu członków 
Klubu Seniora „Niezapominajka” z młodszymi mieszkańcami 
Gminy. Dzieci miały okazje skosztować i ocenić wypieki 
przygotowane przez seniorów. Po degustacji wyłoniły 
zwycięzców.

    
 



V GMINNY KONKURS KOLĘD I 
PASTORAŁEK 

Spotkanie miało na celu poznawanie bogatej polskiej tradycji 
kolędniczej jak również uwrażliwienie młodych ludzi na jej 
piękno. W konkursie wzięło udział 42 uczestników w trzech 
kategoriach.

    
 



NAJPIĘKNIEJSZA PALMA 
WIELKANOCNA POBOŻA 

Tradycją Gminy Janowiec Kościelny jest wyplatanie palm 
wielkanocnych. Organizatorami konkursu na NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ są : Parafia Rzymskokatolicka św. Jana 
Chrzciciela, Gmina Janowiec Kościelny oraz Fundacja „ ITAJ” ze 
Szczepkowa Borowego.  W 2016 r. wypleciono 14 plam. 

    
 



KULTURA

Ponadto, w ramach zajęć 
SOKSIR prowadził zajęcia 
plastyczne, taneczne, 
baletowe, teatr tańca i 
fitness. 

    
 



„KOTY DACHOWE” - spektakl taneczny 
Janowieckiego Teatru Tańca 

Musical „Koty Dachowe” został przygotowany przez dzieci 
uczęszczające na zajęcia taneczno – teatralne przy 
SOKSiR. Był to pierwszy spektakl przygotowany przez 
młodych tancerzy. Uzyskał on ogromną aprobatę. 

    
 



I JANOWIECKI BIEG RODZINNY

W 2016 r. zorganizowany został I Bieg. Piękna zabawa rodzinna w której 
najważniejszym punktem był bieg rodzinny o puchar Wójta Gminy na trasie 
ok. 2 km. Wystartowało 43 uczestników – rodzice z dziećmi, rodzeństwo. 
Impreza miała na celu integrację rodzin poprzez wspólne spędzenie czasu. 
Kolejną częścią festynu były gry sprawnościowe, w których również brały 
udział rodziny. 

    
 



ARTYSTYCZNE POPOŁUDNIE W 
SOKSIR

W SOKSiR odbyło się też Artystyczne Popołudnie, które wprowadziło 
uczestników w świąteczny nastrój dzięki występom dzieci z Janowieckiego 
Teatru Tańca, działającego przy SOK a także zespołu Iskierki ze szkoły w 
Janowcu Kościelnym. Przybyli goście mieli okazję zobaczyć wystawę prac 
młodych artystów uczęszczających na zajęcia plastyczne. Kolejnym 
punktem spotkania był kiermasz choinek i kart Bożonarodzeniowych 
wykonanych przez pracowników SOKSiR.

    
 



„WIELKANOCY CZAS”

Spotkanie miało na celu integrację międzypokoleniową. Było wspólne 
malowanie jaj starymi metodami tj. barwienie w cebulaku oraz w 
wywarze z buraków. W imprezie wzięło udział ok. 40 osób. Dzieci 
własnoręcznie wykonywały i ozdabiały pisanki oraz uczestniczyły w 
warsztatach robienia kart świątecznych metodą iris folding.

    
 



GMINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA 2016 

Najważniejszym zadaniem dla Gminy jest Gminne Święto Pieczonego 
Ziemniaka. 04 września obchodziliśmy uroczyście XXXI Gminne 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Ten wyjątkowy dzień w roku był 
okazją do podziękowań rolnikom za trud pracy na roli i zebrane płody 
rolne. Dożynki gminne – bo taką formę ma to Święto- to również 
okazja do promowania Gminy, prezentacji dorobku rolników, 
przedsiębiorców, tradycji i bogactwa kulturowego. Zaszczytną rolę 
Starostów Dożynek pełnili: Pani Ewa Krajewska i Pan Robert 
Podowski. Przygotowanie imprezy to wielki trud mieszkańców 
poszczególnych sołectw, które swój dorobek ukazują na stoiskach, a 
tradycje „wplecione” są w wieniec dożynkowy. W konkursach na 
Najpiękniejszy wieniec dożynkowy udział wzięło 11 sołectw i 8 
sołectw w konkursie na Najpiękniejsze stoisko. Nagrody, które zostały 
ufundowane w konkursach wzbogaciły majątek sołectw. Był też 
konkurs na Najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną dla osób 
indywidualnych.  
    

 



GMINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA 2016 

    
 



KULTURA

Należy też wspomnieć, że przy Samorządowym Ośrodku 
Kultury działają:

- Zespół Pobożanki, 

- Klub Seniora Niezapominajka
 
Na zakończenie roku kalendarzowego został też 
zorganizowany dla mieszkańców gminy Bal Sylwestrowy.  
    

 



ZESPÓŁ POBOŻANKI

Zespół folklorystyczny działający przy SOK realizujący 
działalność artystyczną, posiadający repertuar o różnej 
tematyce, udoskonalający umiejętności wokalne (emisję głosu, 
ortofonię), rozwijający własne talenty, wzbogacający osobowość 
dzięki muzyce. 
    

 



KLUB SENIORA NIEZAPOMINAJKA

Raz w miesiącu w SOK organizowane jest spotkanie z seniorami 
z gminy Janowiec Kościelny. Podczas spotkań seniorzy mają 
okazję wymienić się z innymi swoimi poglądami, wyrazić swoją 
opinię na każdy temat, rozwijać swoje zainteresowania i 
umiejętności (np. wokalne, kulinarne), co stwarza szerokie 
możliwości samorealizacji współczesnego Seniora.
    

 



SYLWESTER

SOKSiR zorganizował bal sylwestrowy na sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Janowcu  Kościelnym. Ponad 60 osób żegnało 
stary a witało nowy rok. Goście bawili się przy muzyce na żywo i 
największych przebojach, o które zadbał zespół Relax.
    

 



Należy wspomnieć, że w 2016r. w SOK 
została wyposażona kuchnia (lodówka, 
zmywarka) na zajęcia kulinarne i 
przygotowanie imprez okolicznościowych. 
Został zakupiony sprzęt nagłaśniający 
(kolumna ze statywem oraz 2 mikrofonami 
bezprzewodowymi), krzesła składane 
niezbędne podczas działalności kulturalnej 
SOK oraz urządzenie wielofunkcyjne 
(ksero,skaner,drukarka).
    

 



MAMMOGRAFIA
W sobotę 12 marca 2016 r. Panie z terenu Gminy Janowiec Kościelny po raz kolejny 
pojechały do Olsztyna, aby skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych i 
cytologicznych. Badania przeprowadzono w Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w 
ramach akcji pod hasłem "Dzień Zdrowia Kobiet- Badam się więc mam pewność", która 
miała na celu promowanie bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych w 
ramach populacyjnych programów oraz uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest 
profilaktyka onkologiczna w życiu kobiety. W badaniu wzięło udział 48 mieszkanek Gminy. 
W tym dniu Panie mogły skorzystać również 
z przygotowanych atrakcji: występu chóru
 szpitalnego, pomiarów ciśnienia i poziomu 
cukru we krwi, wyrobienia dostępu do 
Zintegrowanego Informatora Pacjenta, a
Także wykonania makijażu i skorzystania 
z porad kosmetycznych. 
Przygotowany był także słodki poczęstunek.
W drodze powrotnej Panie zjadły
 pyszny obiad w Zajeździe Jagiełek 
w Olsztynku. Wszystkie uczestniczki  
w radosnej atmosferze wróciły do domu.



NOWY SYSTEM DOWOZU 
UCZNIÓW

W 2016 roku z dniem 1 września uczniowie dojeżdżają do szkół 
prowadzonych przez Gminę na podstawie biletów miesięcznych , za które 
płacimy 51 zł za jeden bilet. Transport uczniów zapewnia PKS Mława, 
łącznie z opiekunkami w autobusach. Autobusami mogą też podróżować 
inni mieszkańcy Gminy. Ten sposób transportu wygenerował oszczędności 
dla budżetu Gminy, ponieważ PKS Mława otrzymuje dofinansowanie do 
każdego biletu w wysokości 49% ceny baletu, jest to dotacja Urzędu 
Marszałkowskiego.
Miesięczny koszt biletów to kwota ok.16 tyś.zł x 10 m-cy, czyli ok. 160 tyś za 
rok. 
     W roku 2015 transport uczniów 
             wyniósł 228 211,00 zł,
           a w 2016 – 196 555,00 zł 
    (od 1 września dopiero były bilety)
Łącznie transport wszystkich uczniów 
z terenu gminy dojeżdzających do 
naszych Szkół wyniósł: 213.555,06 zł. 



Aplikacja na smartfony i tablety z 
systemami Android i OS

14 września 2016 roku została podpisana 
umowa ze Starostwem Powiatowym na 
aplikację mobilną. Jest to aplikacja na  
smartfony i tablety z systemami Audroid i 
OS, które pozwala na bieżące 
przekazywanie informacji o wydarzeniach, 
imprezach w powiecie. Jest też mapa 
ciekawych miejsc dla turystyki, informacja o 
pogodzie, czyli podręczny informator dla 
mieszkańców i turystów i zarazem 
skuteczny kanał komunikacji  mieszkańców 
i turystów, pierwsze źródło informacji 
lokalnych. Każdy użytkownik może powziąć 
informację o tym, co można zobaczyć, 
gdzie smacznie zjeść lub znaleźć nocleg.



- Sposobem gospodarczym wykonaliśmy remont pomieszczeń w piwnicach 
Urzędu Gminy, przygotowując dodatkowe pomieszczenia pod potrzeby archiwum. 
Piwnice zostały osuszone, odmalowane i wyposażone w nowe regały.

- Wyremontowano i odnowiono też pomieszczenia w Samorządowym Ośrodku 
Kultury. Dodatkowo zostało przygotowane archiwum zakładowe prowadzone 
przez instytucję.

- Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej wymalowali wszystkie 
pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Safronce, w ramach odnowienia po 
likwidacji punktu przedszkolnego.
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„ZIARNA MIŁOŚCI”

  W czerwcu nasza poetka ludowa 
wydała kolejny tomik poetycki pt. 
„ Ziarna miłości”, Promocja tej książki 
odbyła się najpierw w Muzeum 
Szlachty w Gołotczynie z udziałem 
przedstawicieli Muzeum w 
Ciechanowie, Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie i Związku 
Literatów na Mazowszu, a następnie 
w Gminie Janowiec Kościelny w 
trakcie Seminarium Historycznego. 

 Zarówno twórczość Pani Krajewskiej, 
jak również  promocja Jej książki, 
pięknie promują Gminę Janowiec 
Kościelny. Gmina wsparła finansowo 
wydanie książki. 



„GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY 
(SZCZEPKOWO BOROWE) W LATACH 

1939-1945”
 W grudniu natomiast zostało 

wydane wznowienie książki Pana 
Profesora Ryszarda Juszkiewicza 
pt. „Gmina Janowiec Kościelny 
(Szczepkowo Borowe) w latach 
1939-1945”. Pierwsze wydanie 
było w 1980 roku i od tamtego 
okresu, Pan Profesor nadal 
prowadził badania i zbierał 
materiały, zgłębiając tajniki historii 
Ziemi Janowieckiej. Wznowienie 
jest wzbogacone o nowy cenny 
materiał Wydanie książki 
sfinansowano z budżetu Gminy. 

    Koszt 9.998,50  zł.



  - W 2016 roku wykonano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny. 
Wartość zadania 5.000 zł. Zadanie jest realizowane w bieżącym roku.

- Przystąpiliśmy do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 
2017-2020. Koszt zadania to kwota 5.000,00 zł.  Zadanie jest realizowane w 
2017r.

- Został opracowany i złożony wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie 
„Ekologiczne źródła  energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny”. W ramach 
tego projektu planuje się montaż pięciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach: 
Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Janowcu Kościelnym, Domu Strażaka, 
oczyszczalni ścieków w Kucach i hydroforni w Bielawach. Wartość kosztorysowa 
zadania – 871.204,14 zł, w tym planowana kwota dofinansowania 740 523,52 zł. 
Czekamy na merytoryczną ocenę wniosku. Zadanie przewidziane do realizacji w 
2019 roku. W 2016 roku wydatkowano kwotę 10.000 zł na opracowanie studium 
wykonalności, które może być wydatkiem kwalifikowalnym przy dofinansowaniu.

- W 2016 Gmina przystąpiła do opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek położonych w północnej części Janowca Kościelnego. 
Zadanie jest kontynuowane w bieżącym roku. Koszt przygotowania planu to 
kwota 10.000,00 zł plus wypisy i wyrysy geodezyjne, mapy ,itp.



DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE

     Działania administracyjne, które warto wspomnieć:

  - w Napierkach odcinek drogi asfaltowej nie biegnie już po gruncie 
Nadleśnictwa, a jest własnością Gminy. Dokonano notarialnej zamiany 
nieruchomości i właściwego określenia stanu prawnego.

   -W miejscowości Miecznikowo-Miąchy droga gminna nie biegnie już przez 
prywatną posesję. Dokonano notarialnego uporządkowania stanu prawnego 
drogi gminnej i geodezyjne wskazanie w terenie. Te dwie zamiany, to ogrom 
pracy i zaangażowania pracowników Urzędu Gminy, aby temat został 
pozytywnie załatwiony. To też działania Organu stanowiącego. 



DZIAŁANIA STOWARZYSZEŃ 

     Działania Stowarzyszeń w Gminie Janowiec Kościelny:
-  W 2016 roku Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” otrzymał dotację 10.000,00.zł  z 

Programu „Klub” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z tej dotacji Klub sfinansował 
wynagrodzenia dla szkoleniowców w kwocie 6 tys.zł, a 4 tyś. przeznaczono na 
zakup  sprzętu sportowego. Wkład finansowy Klubu, to środki w kwocie 1 119,83 zł.

- Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście” 
pozyskało z WFOŚIGW środki w kwocie 500 zł na projekt „Aktywnie po zdrowie – z 
zabawą poznajemy las”. Dzieci z sołectwa Borowe, Iwany i Smolany pojechały  na 
wycieczkę do wioski tematycznej „Kraina Siedmiu Osobliwości” w Jabłonce. 



DZIAŁANIA STOWARZYSZEŃ 

   Również Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod 
Gajem” kolejny już raz pozyskało środki finansowe na festyn z projektu 
„Działaj Lokalnie IX” pt. Aktywne Smolany z NFL i Starostwa 
Powiatowego. Jak zawsze było piękne spotkanie integracyjne, dobra 
muzyka i zabawa, ale także warsztaty i zabawy dla najmłodszych. 
Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami, ale też z 
mieszkańcami Sołectwa, aby integrować lokalną wspólnotę, a także 
promować Sołectwo i Gminę. 



DZIAŁANIA STOWARZYSZEŃ 

     Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej realizowało projekt „Janowiecka zgraja pomysłów – 
PRZEZWYCIĘŻYĆ NUDĘ!” w ramach programu ”Działaj Lokalnie IX” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce". Celem projektu była organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W ramach 
projektu przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-edukacyjne na terenie gminy, wyjazd dzieci 
do wioski tematycznej, warsztaty nordic-walkig dla dorosłych oraz wyjazd do parku 
rozrywki. Pozyskane dofinansowanie to 2500,00 zł, całkowity koszt projektu  2790,02 zł. 
Należy podkreślić, że pracownicy Urzędu Gminy wspierają aktywnie Stowarzyszenia 
w pozyskiwaniu środków i w realizacji zaplanowanych zadań. 



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, na zadaniach, których na co dzień 
nie zauważa się np. uporządkowane chodniki, tereny zielone, naprawiona sieć 
wodociągowa czy kanalizacyjna, płynąca woda czy odpływające ścieki, pomalowane 
klasy w szkole itp. 

Do przedstawionej prezentacji dodam tylko, że w minionym 2016 roku do Urzędu 
Gminy wpłynęło 9.268 pism, my z Urzędu Gminy wysłaliśmy 5.208 i goniec 
dostarczył 2.368. Ponadto wydałam 116 zarządzeń.



Podsumowanie

Jest to ogrom spraw, którymi się zajmowaliśmy. Najlepszym dowodem jest 
przedstawione sprawozdanie, które potwierdza, że idziemy do przodu.

To nie tylko zasługa Wójta, to zasługa ludzi, z którymi mam przyjemność 
pracować.

Pozwólcie Państwo, że podziękuję najpierw najbliższym współpracownikom.

Dziękuję moim pracownikom Urzędu Gminy, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz, 
Kierownikom referatów, USC i wszystkim Samorządowcom, którzy narzekają na 
jedno, brak czasu.

Dziękuję Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, czyli szkół, 
GOPS, ZGK i SOK oraz Ich pracownikom.

Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jesteście Osobami, na które 
mogę liczyć, na których nie zawiodłam się, z którymi współpracuje mi się dobrze i 
które są moimi partnerami. Jeszcze sporo przed nami, ale z taką drużyną 
zrobimy wszystko, aby nasza Gmina była zawsze pozytywnie postrzegana.



Dziękuję serdecznie Radzie Gminy, która w ubiegłym roku podjęła 94 
uchwały.
Dziękuję Państwu Radnym za merytoryczne uwagi, konstruktywne pomysły, 
za cierpliwość i zrozumienie. Dziękuję, że mimo różnicy zdań, podejmujemy 
wspólne decyzje, które są ważne, nie dla Wójta, ale dla naszych 
Mieszkańców i Gminy.

Serdecznie dziękuję Państwu Sołtysom, Radom Sołeckim i wszystkim 
Mieszkańcom za wspieranie organów gminy w realizacji zadań, za troskę o 
mienie Gminy i integrację lokalnych środowisk.

Serdecznie dziękuję Prezesom oraz Członkom Stowarzyszeń i Fundacji. 
Dziękuję Strażakom za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Sportowcom dziękuję za szerzenie kultury fizycznej i sportu oraz promocję 
Gminy.

Dziękuję za współpracę Księżom Proboszczom naszych  Parafii, 
Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Szczepkowie Borowym  i 
wszystkim Przedsiębiorcom oraz Osobom, którzy wspierali realizację zadań 
Gminy w minionym 2016 roku.

Człowiek jest najlepszą inwestycją i ta maksyma przyświeca mi zawsze.



Podsumowanie

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Podsumowując chciałabym podkreślić, że oszczędne i racjonalne 
gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki 
samorządowe umożliwiły pełną realizację zadań bieżących i niemal 
wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pragnę też podkreślić, że 
wszystkie wskaźniki z ustawy o finansach publicznych są na „TAK”,  co 
wskazuje na właściwy kierunek – drogę, która zmierzamy aby zapewnić 
rozwój gminy.

Mając powyższe na względzie, zwracam się do Wysokiej Rady o 
zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem 
finansowym za rok 2016 i udzielenie absolutorium wójtowi z wykonania 
budżetu.

Szanowni Państwo, zaledwie kilka dni wcześniej, dokładnie 27 maja 
obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Samorządu Terytorialnego. W intencji 
wszystkich Samorządów ks. Proboszcz Jacek Lubiński modlił się w niedzielę 
28 maja, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, jak również dziękujemy za 
przekazane z tej okazji  życzenia.



Podsumowanie

Pozwólcie Państwo, że ja również z okazji Dnia Samorządowca przekażę 
najserdeczniejsze  życzenia wszystkim: Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim 
oraz wszystkim Pracownikom samorządowym w Urzędzie Gminy, GOPS, 
ZGK i Szkołach oraz Pracownikom SOK, którzy nie są pracownikami 
samorządowymi, ale pracują na rzecz Samorządu.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i dotychczasową wyjątkowo trudną i 
odpowiedzialną pracę, za dobre decyzje, kreatywne pomysły oraz za 
osiągnięcia na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Dziękuję za owocną współpracę i wytrwałość w tej służbie. Niech nasza 
wspólna praca przyczynia się do poprawy warunków i jakości życia 
Mieszkańców. Niech ta trudna, codzienna praca na rzecz naszej Gminy 
będzie zauważona, doceniona przez Mieszkańców i niech cieszy się 
społeczną akceptacją.

Życzę niesłabnącego zapału oraz powodzenia w realizację nowych, 
ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 
rodzinnym i zawodowym.
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