Biuletyn Gminy
Janowiec Kościelny 2014-2018
WYDANIE SPECJALNE
Szanowni Państwo!
Gmina Janowiec w latach 2015-2018 pozyskała zewnętrzne środki finansowe
w kwocie 32.980.341 zł, na:
• drogi – 3.339.527 zł. Dodatkowo Powiat Nidzicki na drogi w naszej Gminie 2.329.286 zł
• zadania inwestycyjne – 1.561.583 zł
• edukację – 1.090.662 zł (bez subwencji)
• pomoc materialną dla uczniów – 332.647 zł
• kulturę – 152.329 zł
• sport – 257.207 zł
• ochotnicze straże pożarne – 607.113 zł
• opiekę społeczną – 17.962.743 zł
• ośrodek wsparcia (SDŚ) - 7.117.068 zł
Dodatkowo stowarzyszenia pozyskały – 76.253 zł i Gmina otrzymała darowiznę
ok. 120.000 zł oraz odzyskała 334.207 zł w związku z korektą podatku VAT
i 28.902 zł z tytułu odszkodowań.

Rada Gminy Janowiec Kościelny, Wójt,
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy.

Szanowni Państwo,
Biuletyn ten jest formą sprawozdania z działalności organów Gminy. Uważamy, że taki obowiązek mamy
wobec Mieszkańców, więc z satysfakcją przekazuję Państwu podsumowanie działań Samorządu Gminy
Janowiec Kościelny. Stosowana przez nas w kadencji 2014-2018 zasada zrównoważonego rozwoju,
pozwoliła zrealizować wiele potrzeb Mieszkańców naszej Wspólnoty. Rozłożenie przedsięwzięć w czasie
i pozyskanie na ich realizację dofinansowania ze źródeł zewnętrznych umożliwiło wykonanie wielu zadań.
Prowadziliśmy nowe inwestycje, spłacając gminne zobowiązania i wspierając sferę społeczną. Do jednych
z najważniejszych działań lokalnego samorządu należy w szczególności budowa i remont dróg.
Podejmowane były też działania w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, a także zdrowia i edukacji.
Opisane pokrótce zadania oraz zestawienia i wyliczenia kryją całe cztery lata pracy Urzędu Gminy
oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. Dają też podstawę do wspólnego wyznaczenia kierunków
dalszego rozwoju Gminy.
Dokonując tego podsumowania pragnę zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy małą Gminą o niskich
dochodach własnych. Za rok 2015 został ogłoszony ranking gmin dotyczący wskaźników dochodów
podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, na 2018 rok. Na 116 jednostek nasza Gmina
ma dochody podatkowe jako jedyna poniżej 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin,
tj. 37,96%. Natomiast kiedy GUS opublikował zamożność gmin, uwzględniając dochody z podatków,
subwencje, dotacje i środki unijne, to wówczas znaleźliśmy się na piątej pozycji w województwie,
a to potwierdza nasze zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Zapraszam do lektury i rzetelnej oceny.

DROGI:
W zarządzie Gminy znajduje się 93,6 km dróg, w tym:
−o nawierzchni bitumicznej – 16,9 km,
−o nawierzchni żwirowej – 22,8 km,
−drogi gruntowe – 53,9 km.
W latach 2015-2018 modernizowano drogi o nawierzchni bitumicznej, jak również drogi żwirowe i gruntowe.
Były budowane chodniki i modernizowana kanalizacja burzowa.

Do najważniejszych zadań w tym zakresie należą w szczególności:

W
2015
roku
zmodernizowano
drogę
żwirową
Szczepkowo- Iwany-Krajewo-Kawęczyno na odcinku 1 km.
Koszt zadania 308.079,80 zł, w tym dofinasowanie z W-M
Urzędu Wojewódzkiego (NPPDL) 73.584,00 zł i 80.000,00 zł
z dochodów budżetu Województwa.
Następnie w 2017 r.,
dzięki otrzymaniu dofinasowania w kwocie 90.000,00 zł
wybudowano kolejne 890 mb. drogi asfaltowej na tym odcinku,
do miejscowości Szczepkowo-Skrody. Wartość zadania
332.714,35 zł. Ostatnie 100 mb. w ramach tego
przedsięwzięcia wykonano w roku bieżącym, za kwotę
43.785,90 zł, z dodatkowymi robotami 49.000,00 zł.
Dobiega też końca procedura dokumentacyjna regulująca stan
prawny. Spór sąsiedzki w zakresie przebiegu drogi trwał od
wielu lat, na dzień dzisiejszy został wykupiony grunt, czekamy
na zakończenie postępowania spadkowego i notarialne
uregulowanie prawa własności.

W 2016 r. dokonano przebudowy drogi wewnętrznej na osiedlu
mieszkalnym w Janowcu Kościelnym, kładąc nową
nawierzchnię asfaltową na odcinku ok. 1km oraz wymieniono
krawężniki. Zadanie nie obejmowało budowy i wymiany starych
chodników oraz całości dróg osiedlowych. Zadanie zrealizowała
firma SKANSKA S.A. w Warszawie. Wartość zadania to kwota
412.171,63 zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego
259.916,00 zł.

W 2016 r. zmieniono też nawierzchnię drogi gminnej
w Waśniewie-Gwoździach. Na długości 520 mb. położono
nową nawierzchnię asfaltową, wykonano zjazdy na posesje
oraz usypano pobocza. Wartość zadania 120.760,11 zł w tym
dotacja 76.057,00 zł od Zarządu Województwa. Zadanie
zrealizowało PRDI w Mławie. Rok później zostały też usunięte
drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników drogi.

W 2016 r. rozpoczęto prace przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Nidzicy, przy przebudowie dróg powiatowych na odcinku
Safronka – Janowiec Kościelny – Kuce, czyli przebudowa drogi
powiatowej przez Safronkę. Był to odcinek 4,187 km. Wartość
zadania 3.660.672,76 zł, w tym pomoc finansowa w ramach
PROW 2.329.286,00 zł. W 2016 r. przekazano z budżetu
Gminy na ten cel kwotę 31.740,02 zł. oraz w 2017 r. 410.302,11
zł. Należy dodać, że w miejscowościach Janowiec Kościelny,
Janowiec-Leśniki i Safronka zostały wykonane odcinki
chodników i zjazdy na posesje oraz nowa droga asfaltowa.
Dodatkowo Gmina ze środków własnych położyła asfalt
na odcinku 25 mb przy kaplicy w Safronce. Wartość zadania
12.000,00 zł.

Kolejna droga, która została zmodernizowana, to odcinek
Miecznikowo-Cygany - Jabłonowo Dyby. Wartość zadania
90 tys. zł. Były to środki budżetu Gminy Janowiec Kościelny
a odcinek 600 mb. Zadanie wykonało PRDI w Mławie.

W 2017 r. przebudowano drogi wewnętrzne wraz
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości
Szczepkowo Borowe. Na odcinku 977 mb. wybudowano nową
drogę asfaltową wraz z krawężnikami i zjazdami na posesje.
Wartość zadania 777.576,79 zł, w tym dofinasowanie
489.364,00 zł. Za inspektora nadzoru zapłacono 6.888,00 zł.
Zadanie wykonało PRDI w Mławie.

W 2018 r. położono też nową nawierzchnię asfaltową
na odcinku 766 mb. na drodze Janowiec Kościelny – Janowiec
Jastrząbki. Wartość zadania 262.454,89 zł, w tym
dofinasowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w kwocie
131.227,00 zł. Zadanie wykonało PRDI w Mławie

W 2018 r. nastąpił odbiór zadania pt. „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Napierki wraz z odwodnieniem”.
W ramach tego zadania położono na odcinku 600 mb. nową
nawierzchnię asfaltową, wybudowano chodniki wraz z zjazdami
na posesje. Wartość zadania wraz z dokumentacją
1.237.582,53 zł, w tym dofinasowanie Zarządu Województwa
728.696,00 zł. W naszej ocenie to bardzo ważne zadanie dla
wsi Napierki. Koszt robót dodatkowych to kwota 11.094,00 zł.
Zadanie wykonało PRDI w Mławie.
W czerwcu bieżącego roku została przyznana Gminie pomoc
finansowa w kwocie 50 tys. zł, decyzją Zarządu Województwa
na modernizację drogi gminnej na odcinku Janowiec Kościelny
– Piotrkowo. W ramach otrzymanej dotacji postanowiono
położyć nową nawierzchnię z kruszywa łamanego. W ten
sposób została wykonana podbudowa pod planowaną
nawierzchnię asfaltową. Wartość zadania 99.802,20 zł. Droga
została okopana rowami na odcinku 1km, nawieziono kruszywa
i wyprofilowano nawierzchnię, wykonano zjazdy na
nieruchomości. Roboty wykonała Firma Usługi DrogowoBudowlane A. Karwiński z Mławy.
Kolejnym zadaniem
na drogach jest „Przebudowa dróg
w Janowcu Kościelnym szansą rozwoju przedsiębiorczości
i poprawy jakości życia społeczności lokalnej”. Wartość zadania
1.659.331,69 zł, w tym dotacja 1.360.693,00 zł. Na osiedlu
mieszkaniowym zostanie wybudowana nowa droga asfaltowa,
wybudowane nowe chodniki i wymienione wszystkie stare,
których stan techniczny był opłakany. Pomoc finansową Gmina
otrzymała od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Wartość
zadania wraz z insp. nadzoru i dokumentacją – 1.688.321,80 zł.
Zadanie realizuje PRDI w Mławie.
W czerwcu 2017 roku otwarto kolejny odcinek drogi
ekspresowej Nidzica-Napierki. Jest to 23 km nowej drogi,
4 węzły drogowe, mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt.
Wartość zadania około 630 mln zł, w tym ponad 296 mln zł
dofinansowanie z funduszy unijnych. Jest to droga biegnąca
przez teren Gminy, łącząca z Gdańskiem, Warszawą
i Krakowem.
W wyniku naszych działań ustawiono właściwe
oznakowanie dla zjazdów z drogi S-7, na wysokości Kanigowa
w kierunku Janowca Kościelnego, dopiero w tym roku.
Należy podkreślić, że prowadzimy wspólnie z Powiatem
działania, aby w najbliższym czasie połączyć Gminę z drogą
S-7 bezpośrednim zjazdem z miejscowości Safronka, przez
Wiłunie do Powierza. W tym celu jest przygotowywana
dokumentacja techniczna (14.11.2018r), której koszt w 50%

finansuje tutejszy Samorząd. Wartość zadania 137.760,00 zł
w tym nasze środki 68.880,00 zł.
Ze względu na brak projektu, Powiat nie mógł złożyć
wniosku o dofinansowanie w tegorocznym naborze, ale jest
zapewnienie iż środki na ten cel znajdą się w Programie
Rządowym w roku 2019. Ta droga to okno na świat dla Gminy
Janowiec Kościelny.
Złożyliśmy też wniosek o zabezpieczenie w budżecie
Powiatu na rok 2019, środków na opracowanie dokumentacji
projektowej na drogę powiatową Miecznikowo-KołakiMiecznikowo-Miąchy, na budowę chodników w Nowej Wsi
Wielkiej oraz Powierzu, na modernizację dróg Nowa Wieś
Wielka-Szczepkowo Borowe i Nowa Wieś Wielka – Zaborowo.

W latach 2015-2018 w ramach bieżącego utrzymania dróg, poprawiono stan dróg gminnych, w szczególności
dróg żwirowych:
W 2015 roku zmodernizowano drogi gminne na odcinku 3,200 km. Wartość zadania 85.022,73 zł, w tym kruszywo
81.333,75 zł oraz najem równiarki 2.288,98 zł i naprawa przepustu 1.400,00 zł. Modernizacją objęto odcinki dróg dla
miejscowości:
Waśniewo – Grabowo, Szypułki-Zaskórki, Żabino – Gąsiory, Kuce, Pokrzywnica Wielka – Miecznikowo-Kołaki,
Krusze, Janowiec – Jastrząbki, Leśniki – Kołaki, Janowiec Kościelny – Piotrkowo, Zabłocie Kanigowskie,
Napierki, Wiłunie, Szczepkowo – Zalesie, Połcie Młode, Stare Połcie, Bielawy, Zaborowo.
Dodatkowo wykonawca zadania dostarczył nieodpłatnie kruszywo na drogi w miejscowościach Miecznikowo-Sowy
i Janowiec-Jastrząbki, po jednym transporcie. W realizację zadania włączyli się też użytkownicy dróg – właściciele
nieruchomości na koloniach w Szczepkowie Zalesiu i Starych Połciach, zakupując po dwa transporty kruszywa (po 50
ton) z własnych środków. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy przeprowadził remont drogi powiatowej w Safronce
(zakupiono i rozłożono 200 ton tłucznia) i wyprofilowano drogę powiatową Miecznikowo-Kołaki - Miecznikowo-Miąchy
i uzupełniono ubytki tłuczniem.

W 2016 roku wyremontowano 3 km dróg gminnych, zakupując i rozkładając kruszywo w ilości 140 ton za kwotę
73.072,53 zł. Naprawą objęto drogi dla miejscowości: Waśniewo-Grabowo, Szypułki-Zaskórki, Szczepkowo-Pawełki,
Kuce - Szczepkowo-Iwany – Szczepkowo-Skrody, Krajewo-Kawęczyno, Leśniki – Kołaki, Nowa Wieś-Dmochy,
Bielawy, Kownatki-Falęcino, Zaborowo, Wiłunie, Pokrzywnica Wielka, Zabłocie-Kanigowskie, , Górowo-Trząski,
Piotrkowo. W czasie ulewnego deszczu ucierpiała droga do wsi Zaskórki-Szypułki, której naprawa wraz z przepustami
to koszt 15.700,00 zł.
W 2017 roku wybudowano dwa przepusty w sołectwie Krusze, wartość zadania 8.610,00 zł oraz wyremontowano
26 odcinków dróg gminnych zakupując i rozkładając kruszywo w ilości 145 ton, za kwotę 67.850,00 zł. Dodatkowo Gmina
250 ton kruszywa pozyskała, krusząc własny gruz, bez udziału finansowego. Wyremontowano drogi dla miejscowości:
Szypułki-Zaskórki, Stare Połcie, Szczepkowo-Skrody, Kuce, Janowiec-Jastrząbki, Gniadki, Wiłunie, WaśniewoGrabowo, Krusze, Janowiec-Leśniki, Miecznikowo-Kołaki, Miecznikowo-Sowy, Żabino-Gąsiory, Nowa Wieś
Dmochy, Bielawy, Kownatki-Falęcino, Pokrzywnica Wielka, Piotrkowo, Zaborowo, Szczepkowo Borowe, Napierki,
Nowa Wieś Wielka.
W 2018 roku zakupiono 844 tony tłucznia i wbudowano go na drogi gminne. Wartość zadania 70.000,00 zł. Remontem
objęto drogi dla miejscowości: Nowa Wieś-Dmochy (kolonia), Połcie Młode, Janowiec-Leśniki, Żabino-Gąsiory,
Pokrzywnica Wielka, Piotrkowo, Bielawy, Nowa Wieś Wielka, Zaborowo, Napierki, Szczepkowo Zalesie,
Waśniewo-Gwoździe, Safronka, Jabłonowo, Kownatki-Falęcino, Szczepkowo-Pawełki, Janowiec Kościelny.
Ponadto 53 godziny pracowała na drogach równiarka samojezdna, za którą Gmina zapłaciła 10.300,02 zł, profilując
nawierzchnię dróg.

Koszt bieżących remontów dróg
2015 r. - 3,2 km – 85.022,83 zł
2016 r. - 3,0 km – 83.772,53 zł
2017 r. – 3,0 km – 76.460,00 zł
2018 r. - 3,3 km - 80.300,02 zł

Reasumując, roboty na drogach osiągnęły wartość:
Wyszczególnienie
Drogi gminne
asfaltowe, również
chodniki, krawężniki
(budowa,
modernizacja)
Drogi gminne
żwirowe (budowa)
Drogi gminne
(bieżące remonty)
Łącznie

Długość w km

Wartość zadań

Pozyskane środki

Budżet Gminy

7,478

5.286.099,78

3.289.527,00

1.996.568,63

1,000

99.802,20

50.000,00

49.802,00

12,500

330.555,27

-

330.555,27

5.716.457,25

3.339.527,00

2.376.925,90

Drogi powiatowe
4,187
3.660.672,76
2.329.286,00
442.042,13
(asfaltowe)
Łącznie z budżetu
2.818.968,00*
gminy
*do tej kwoty należy jeszcze doliczyć kwotę 68.880,00 zł, przekazaną Powiatowi na opracowanie projektu na drogę
powiatową w naszej Gminie, co zwiększa wydatki do kwoty 2.887.848,00 zł. Łącznie na drogach gminnych wykonano
zadania za kwotę 5.716.457,00 zł, w tym dotacje 3339527,00 zł. Łącznie z Powiatem wykonano zadania o wartości
9.377.129,00 zł.

Przystanki autobusowe
W 2015 r. został zakupiony i wybudowany przystanek przy
drodze krajowej w Napierkach. Wartość zadania 3.428,99 zł
czyli sam zakup. Podbudowę wykonał ZGK przy wsparciu
nieodpłatnym Firmy STRABAG.

W 2017 r. zakupiono i ustawiono nowy przystanek autobusowy
w Safronce. Koszt 3.495,00 zł. Podmurówkę z kostki brukowej
wykonał nasz Przedsiębiorca nieodpłatnie.

W Bielawach z dużym udziałem
wyremontował przystanek autobusowy.

mieszkańców

ZGK

Znaki drogowe
W 2015 r. zakupiono i zamontowano kilkanaście znaków drogowych, na łączną kwotę 9.109,13 zł oraz tablicę z nazwą
miejscowości - 245,75 zł. Corocznie są zakupowane i uzupłeniane znaki drogowe, ale największy wydatek na ten cel
poniesiono w 2015 r.

Przebiegające przez naszą Gminę drogi powiatowe z pewnością wymagają modernizacji i remontów. Na bieżąco
przekazywaliśmy potrzeby użytkowników dróg do Powiatu. Należy podkreślić , że wiele zadań na terenie Gminy zostało
zrealizowanych w zakresie ustawienia luster, właściwego oznakowania i bieżących napraw, ale bardzo dużo jeszcze
przed zarządcą dróg do zrobienia .

INWESTYCJE:
W 2015 r. pozyskano dofinasowanie od Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę
remizy strażackiej w Nowej Wsi Wielkiej, w kwocie 25
tys. zł, z czego wykonano stan zerowy, zakupiono pustak
i opłacono projekt techniczny. W 2016 r. zakupiono
piasek za 1.230,00 zł., zaś w 2017 r. wykonano stan
surowy otwarty za kwotę 11.845,00 zł. W bieżącym roku
wykonano dach i zamontowano drzwi. Łącznie na ten cel
wydatkowano 16.300,00 zł. Do końca października
zostanie wykonane ocieplenie budynku, czyli elewacja
zewnętrzna, za kwotę 23.370,00 zł. Łącznie wartość
zadania 77.745,00 zł.

W 2015 r. Gmina nasza wdrożyła system monitoringu
w centrum Janowca Kościelnego, instalując kamery
w miejscach, w których dochodziło do kradzieży bądź
zniszczenia majątku komunalnego. Wartość zadania
24.939,48 zł.

W 2015 r. wymieniono 18 szt. okien w budynku Szkoły
Podstawowej w Waśniewie-Grabowie. Koszt zadania
22.987,06 zł., w tym dofinasowanie WFOŚiGW
w Olsztynie -14.950,94 zł.
Następnie w 2017 r. wymieniono cztery kolejne duże
okna na sali gimnastycznej. Wartość zadania 30 tys. zł,
w tym 15 tys. zł pozyskano z MEN.
Również w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym
przeprowadzono drobny remont, przygotowując gabinet
profilaktyki zdrowotnej. Na wyposażenie pozyskano
w 2017 r. dotację w kwocie 5.812,00 zł. W 2018 r.
przygotowano pomieszczenie na gabinet profilaktyki
zdrowotnej oraz wyremontowano pomieszczenia, które
ucierpiały na skutek nawałnicy deszczów. Koszt
wykonanych prac to 26.891,00 zł, zakupiono też drzwi
zewnętrzne, wartość 3.850,40 zł. Naprawę dachu
po nawałnicy deszczu wykonał nieodpłatnie miejscowy
Przedsiębiorca zajmujący się obróbkami blacharskimi.

W 2015 r. realizowano zadania w sołectwach, w ramach
projektu „U nas żyje się lepiej – tworzenie miejsc rekreacji
elementem wzrostu jakości życia na obszarze wiejskim
i rozwoju turystyki”. W ramach tego projektu zostały
zakupione
urządzenia
sportowo-rekreacyjne
dla
miejscowości Janowiec Kościelny oraz oznakowano
tabliczkami szlak rowerowy.

Ponadto w ramach tego projektu urządzono i zagospodarowano tereny rekreacyjne w Szczepkowie Zalesiu i Zabłociu
Kanigowskim. Całkowity koszt projektu 56.869,57 zł, z czego dofinasowanie Urzędu Marszałkowskiego 41.532,74 zł.
W Szczepkowie-Zalesiu wykonano boisko, które ogrodzono, wyposażono w bramki, zakupiono altankę, która
rekompensuje brak świetlicy w sołectwie i urządzono też plac zabaw. Natomiast w Zabłociu-Kanigowskim ustawiono
altanę, która spełnia też rolę przystanku autobusowego, zakupiono grill i rośliny ozdobne, urządzono plac zabaw.
W obu sołectwach było ogromne zaangażowanie i pomoc ze strony mieszkańców. Prace skalkulowano na kwotę
6 tys. zł.

W 2016 r. w sołectwie Janowiec Kościelny, w lokalu
świetlicy
przeprowadzono
modernizację
instalacji
grzewczej czyli przebudowano wentylację, zamontowano
kominek grzewczy wraz z osprzętem, który podłączono
do instalacji centralnego ogrzewania. Wartość zadania
15 tys. zł. Realizację zadania wsparło sołectwo
przeznaczając na ten cel nagrodę pieniężną i udzielając
pomocy przy obudowie kominka.

W 2016 r. zakupiono do Urzędu Gminy Janowiec
Kościelny klimatyzację dla potrzeb serwerowni. Wartość
zadania 4.900,00 zł.
W 2017 r. zakupiono router do Urzędu Gminy w kwocie
4.620,20 zł i serwer w kwocie 10.359,40 zł dla potrzeb
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W 2018 r. został też zakupiony serwer sieciowy
do Urzędu Gminy, w kwocie 11.445,15 zł. Potrzeby w tym
zakresie rosną, ponieważ obsługa programów rządowych
i powszechna cyfryzacja wymuszają instalowanie nowych
i wydajnych urządzeń.
W 2018 r. odnowiono pomieszczenia świetlic wiejskich
w Nowej Wsi-Dmochy i Janowiec Kościelny, wykonując
malowanie ścian, sufitów a w szczególności usunięcie
wilgoci. Koszt remontu dla Nowej Wsi-Dmochy –
12.000,00 zł a dla Janowca Kościelnego – 4.920,00 zł.
Dla obiektu świetlicy w Janowcu Kościelnym
dofinasowanie
w
pełnej
kwocie
pozyskało
Stowarzyszenie. Do odnowienia pozostała świetlica
w Starych Płciach, tu jest deklaracja, że mieszkańcy
wykonają to we własnym zakresie. Podobne prace
zostały wykonane jeszcze w świetlicach w Zaborowie
i Bielawach, za kwotę 7.380,00 zł, ze środków
z odszkodowania.

W 2017 r. w świetlicach wielskich w Bielawach i Nowej Wsi Dmochy zainstalowano kominki do ogrzewania
pomieszczeń. Wartość zadania 15 tys. zł. Dodatkowo wymieniono drzwi zewnętrzne 3 szt. (2 Nowa Wieś-Dmochy
i 1 Bielawy). Koszt zakupu i wymiany 8.000,00 zł.

W 2017 r. wyremontowano mieszkanie komunalne
w Napierkach, odnawiając sufity, ściany, pomieszczenia
sanitarne, wymieniono podłogi, instalację elektryczną
i stolarkę drzwiową. Koszt remontu 15.000,00 zł.
Powstało piękne mieszkanie, które zabezpiecza potrzeby
Gminy w zakresie mieszkania chronionego.

W 2018 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu
i Turystyki wniosek o dofinasowanie zadania pn. Budowa
obiektu
sportowo-rekreacyjnego
w
Janowcu
Kościelnym, w ramach Programu Rozwoju Małej
Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze
Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności OSA
edycja 2018. W tym zadaniu zostanie doposażona
istniejąca siłownia zewnętrzna przy Orliku oraz będą
zamontowane stoły do gier planszowych, ławki,
a nasadzone rośliny poprawią ogólną estetykę trenu.
W ten sposób zostanie stworzona ogólnodostępna
plenerowa strefa aktywności, skierowana do różnych
grup wiekowych, która będzie sprzyjała integracji
społecznej. Koszt inwestycji wyniesie 33.175,00 zł, w tym
kwota dofinasowania 23.200,00 zł, środki własne
9.953,00 zł.

W bieżącym roku wykonano remont dachu na budynku
Urzędu Gminy oraz nowe obróbki blacharskie na garażu
OSP w Janowcu Kościelnym. Łączny koszt tych prac, to
kwota 32 tys. zł. Obydwa obiekty były zalewane w czasie
obfitych deszczów.

Na terenie miejscowości Janowiec Kościelny zostało
ustawione
(12)
dwanaście
ławek
na
szlaku
komunikacyjnym, w kierunku obiektów użyteczności
publicznej (Ośrodek zdrowia, GOPS, Poczta, Orlik, SOK,
Urząd Gminy, Bank, Kościół, Szkoła), aby w ten sposób
umożliwić odpoczynek i zachęcić do integracji,
do poczytania tekstów wygrawerowanych na tablicach,
a dot. Ojczyzny. W ten sposób chcemy upamiętnić 100lecie Odzyskania Niepodległości. Wartość zadania

11.949,12 zł, w tym dotacja 8.000,00 zł. Dotację Gmina
pozyskała w konkursie „Małe Granty sołeckie Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. W ramach tego
zadania został też zagospodarowany teren na
skrzyżowaniu w Janowcu Kościelnym.
W ramach pozyskanych środków finansowych przez LKS „ORZEŁ”, wspólnie z Urzędem Gminy, zostaną
zagospodarowane tereny w dwóch sołectwach.
Są to :
1) zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Nowa Wieś Wielka na potrzeby
stworzenia miejsc rekreacji, w tym budowa piłkochwytu, ustawienie bramek, altany i siłowni zewnętrznej.
Wartość kosztorysowa tego zadania – 30.914,82 zł.
2) zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Waśniewo-Grabowo na potrzeby
stworzenia miejsca rekreacji, w tym budowa altany, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Wartość
kosztorysowa zadania 17.779,65 zł.
W 2018 r. zostanie zakupiony system do elektronicznego głosowania i elektronicznej transmisji wideo prac organu
stanowiącego (wymóg ustawowy). Wartość zadania 23.000,00 zł.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Corocznie Gmina pozyskuje pomoc finansową z WFOŚiGW w Olsztynie w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032”.
W 2015 r. usunięto z 15 nieruchomości eternit. Prace polegały na załadunku,
transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (4654,99 m2).
Wartość zadania 16.375,61 zł, w tym dotacja 13.919,27 zł, a różnicę zapłacili
właściciele nieruchomości.
W 2016 roku usunięto eternit z 7-u
nieruchomości w ilości 26 ton. Wartość zadania 9.803,99 zł, w tym
dofinasowanie 8.327,19 zł.
W 2017 r. zutylizowano 22 tony azbestu, z 11-u nieruchomości naszych
mieszkańców. Wartość zadania 11.173,08 zł., w tym dofinasowanie 5.444,64
zł.

Z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej
W 2015 r. wybudowano wodociąg w miejscowości KUCE (Kolonia), na odcinku 450 mb. Wartość zadania 95.914,57
zł, w tym dofinasowanie w ramach PROW – 52.361,00 zł. Zadanie wykonał ZGK w Janowcu Kościelnym. Zostało też
wybudowane przyłącze wodociągowe dla nieruchomości w miejscowości Wiłunie. Koszt zadania 25.000,00 zł.

Oświetlenie energooszczędne
W 2015 r. w miejscowości Bukowiec Wielki zamontowano pierwszą w Gminie lampę
solarną uliczną, w 100% ekologiczną i samowystarczalną energetycznie poprzez
wykorzystanie do zasilania energii słonecznej. Koszt lampy 7.224,70 zł.

W 2016 r. w sołectwie Kołaki, w okolicy dwóch
przystanków zamontowano dwie lampy uliczne solarne.
Wartość zadania 14.613,80 zł.

W 2017 r. zakupiono i zainstalowano dwie lampy solarne
uliczne
w
sołectwie
Nowa
Wieś
Dmochy,
dla miejscowości Krajewo Małe i Krajewo Wielkie.
Wartość zadania 14.154,84 zł. Dodatkowo uruchomiono
od lat nie funkcjonującą lampę, Koszt 1.000,00 zł.
W 2018 r. zostanie zainstalowana jedna lampa solarna
w miejscowości Szczepkowo-Iwany, przy przystanku.
Wartość zadania 7.400,00 zł.

W 2015 r. w miejscowości Miecznikowo-Gołębie zakupiono i zainstalowano sześć lamp energooszczędnych.
Wartość zadania 3.673,00 zł. Następnie w Sołectwie Pawełki zmodernizowano oświetlenie uliczne, gdzie w miejsce
sześciu opraw o mocy 250 W zainstalowano energooszczędne oprawy LED o mocy 30W. Koszt zadania 3.884,00 zł.
Również w roku 2017 w sołectwie Powierż wymieniono osiem opraw, wartość zadania 5.567,45 zł. Wymiana opraw
to znaczące oszczędności w zużyciu energii i w opłatach.

W 2017r został przygotowany wniosek o pomoc finansową na projekt „Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy
Janowiec Kościelny”, czyli montaż paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej na obiektach użyteczności
publicznej. Całkowita wartość projektu to 871.204,18 zł, w tym dofinansowanie 602.051,67 zł. Okazało się
że przygotowana dokumentacja techniczna wymaga korekty, więc poproszono o zmianę terminu realizacji
na 30 czerwca 2019 r. Kwota dotacji po przetargu może ulec zmianie. Umowa o dofinasowanie jest podpisana, zatem
środki przez Zarząd Województwa są zapewnione.

Łącznie w kadencji zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne o wartości 1.561.583,00 zł, na które
pozyskano środki finansowe w kwocie 822.978,00 zł. Zadanie dotyczące fotowoltaiki zostanie przeniesione
na rok 2019 r. ale środki są pozyskane w tej kadencji.

OŚWIATA :
W Gminie mamy dwie szkoły podstawowe i gimnazjum oraz cztery punkty przedszkolne, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Gminny. Gimnazjum z końcem roku szkolnego 2018/2019 zostanie wygaszone. Obiekty
są w bardzo dobrym stanie technicznym i dobrze wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. Przy szkołach
funkcjonują stołówki szkolne, dzięki którym przygotowane są i wydawane są gorące posiłki.
Nasze szkoły mają sale gimnastyczne, a od 2013 r. również kompleks sportowy „Moje Boisko-Orlik 2012”
w Janowcu Kościelnym. W minionym okresie realizacja zadań przedstawia się następująco :
- w 2015 r. wydatki na zadania w tym dziale wyniosły 4.365.897,75 zł. Szkoły pozyskały dotację na zakup książek
i pomocy dydaktycznych 33.157,07 zł. Gmina pozyskała też dotację na prowadzenie punktów przedszkolnych
w kwocie 108.170,00 zł. Należy podkreślić, że w 2015 r. zakończyła się realizacja Projektu „Punkty w szkole czasem
lepsze niż przedszkole”, na który Gmina w 2011 r. pozyskała dofinasowanie w kwocie 1.593.306,36 zł na okres 20112015. W 2015 r. otrzymaliśmy dofinansowanie 305.396,36 zł, a wkład własny Gminy wyniósł 54.873,51 zł.

Również w 2015 r. zakończono realizację projektu
YOUNGSTER, w którym 15-ro gimnazjalistów doskonaliło
naukę języka angielskiego. Koszt zadania 4.140,00 zł,
w tym dotacja 2.070,00 zł,z EFRWP.
Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie
realizowała projekt „Ziołowy Ogródek”, na który pozyskała
dotację 700,00 zł.

W 2016 r. wydatki na zadania z zakresu oświaty wyniosły
4.060.413,26 zł, w tym subwencja oświatowa
2.954.606,00 zł. Pozyskaliśmy dotację na wyprawki
szkolne
900,00 zł, na wychowanie przedszkolne
101.380,00 zł, na podręczniki i materiały edukacyjne –
24.905,98 zł.
Szkoła Podstawowa w WaśniewieGrabowie pozyskała dofinasowanie na projekt „Szkoły
Dawnego Pogranicza” w kwocie 3.500,00 zł. Wartość
projektu 8400,00 zł, w tym 3284,27 zł to wkład
niefinansowy.
Osobowości udzieliło Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”.
W ramach projektu wytyczono trasę rowerową „Szlakiem
Szkół Dawnego Pogranicza”, przygotowano tablice
informacyjne dotyczące tych szkół, przygotowano starą
izbę lekcyjną oraz salę muzealną. Projekt został
szczegółowo
przedstawiony
na
Seminarium
Historycznym, a celem było ocalenie od zapomnienia
i przypomnienie historii szkół, które znajdowały się
w Gminie Janowiec Kościelny

Szkoła w Waśnienie-Grabowie realizowała też projekt „Pogoda jest zawsze”, na który pozyskała dofinasowanie
w kwocie – 1.500,00 zł z WFOŚiGW. W ramach projektu urządzono szkolny ogródek meteorologiczny i wzbogacono
teren wokół szkoły o nowe rośliny, krzewy.
Natomiast Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym w 2016 r. pozyskała kwotę 1.625,00 zł na zakup 119
pozycji książkowych do szkolnej biblioteki. W ramach projektu odbywały się też zajęcia biblioteczne, konkursy
i pokazy oraz 3.500,00 zł na zajęcia sportowe na działalność Szkolnego Klubu Sportowego.

W 2017 r. na zadania w tym dziale wydatkowano 4.280.806,57 zł, w tym subwencja oświatowa wyniosła
2.966.052,00 zł, która nie pokryła nawet potrzeb finansowych na wynagrodzenia i pochodne w szkołach.
Należy podkreślić, że Gmina otrzymała 50 tys. zł z rezerwy subwencji. Ponadto pozyskano dotację:
84.748,92 zł na zadania w zakresie wychowana przedszkolnego i 43.798,55 zł na wyposażenie szkół w podręczniki
i materiały edukacyjne.

W 2018 roku na zadania w dziale oświaty zaplanowano 4.922.251,96 zł, w tym subwencja – 3.034.959,00 zł.
Pozyskane dotacje to kwota 84.940,00 zł na oddziały przedszkolne i 37.046,28 zł na podręczniki. Dodatkowo Szkoła
Podstawowa w Janowcu Kościelnym pozyskała środki finansowe w ramach Programu Razmus+ w kwocie 31.638
Euro. Termin realizacji od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Przeliczając na złotówki, to kwota 135.926,00 zł. W roku
2018 przewiduje się wydatki 20.141,00 zł, w 2019 r. – 70.287,00 zł i w 2020 r. – 45.498,00 zł. W ramach tych
środków zaplanowane są wyjazdy dla uczniów i nauczycieli do Hiszpanii i Portugalii w celu edukacyjnym
pt. Szacunek dla naszych tradycji.
W bieżącym roku przystąpiono do realizacji w naszej Gminie Programu Ministerstwa Cyfryzacji
i MEN, dzięki któremu zostanie doprowadzony światłowód, czyli dostęp szkół do bezpłatnego i szybkiego Internetu
wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.
W bieżącym roku został przygotowany wspólnie ze Szkołami i Firmą SORRISO w Olsztynie wniosek o pomoc
finansową. W ramach tego wniosku przewidziano środki finansowe na wymianę sprzętu komputerowego łącznie
z oprogramowaniem i zakupem pomocy naukowych na zajęcia dydaktyczne. Były też zaplanowane środki na zajęcia
wyrównawcze, na wycieczki edukacyjne, na transport i wyżywienie uczniów, na stypendia, itp. To bardzo ciekawy
projekt w którym wkładem Gminy mogą być sale lekcyjne na zajęcia i min. 40 godz. szkolenia kadry pedagogicznej.
Dofinasowanie może być w kwocie 846 825,50 zł. Na chwilę obecną wiemy, że wniosek nie uzyskał wsparcia,
ale przygotowany materiał zostanie na pewno wykorzystany w przyszłych naborach.

Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” uzyskała
Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym, który wręczył
Wicekurator Oświaty. Była to piękna uroczystość promująca
dorobek szkoły i wieńcząca długofalowe jej działania edukacyjnowychowawcze. Szkoła w Waśniewie-Grabowie otrzymała już
Krajowy Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie w bieżącym
roku realizowała projekt „Rowerem wokół zabytków
Poboża dla Niepodległej”, na który pozyskała dotację
w kwocie 3.500,00 zł. Całkowity koszt 5.500,00 zł, w tym
1300,00 zł wkład niefinansowy. Osobowości pranej
użyczyło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy
„Pod Gajem”. Owocem projektu jest uczczenie 100-letniej
rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz zebranie
fotografii i stworzenie ewidencji przydrożnych Figur,
Krzyży i Kapliczek.
Szkoła będzie realizować też projekt „Piękna Nasza
Polska Cała – 100 najpiękniejszych zdjęć na 100-lecie
Niepodległości”, pozyskując na ten cel dotację
w kwocie 4.550,00 zł, dzięki użyczeniu osobowości
prawnej przez ww. Stowarzyszenie. Z zebranych zdjęć
zostanie wydana fotoksiążka.
Szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym realizują wartościowe i innowacyjne przedsięwzięcia
edukacyjne oparte m.in. na autorskich pomysłach kreatywnych nauczycieli oraz nowoczesnych rozwiązaniach
wypracowanych we współpracy z uczniami. Dzieciom i młodzieży organ prowadzący zapewnia możliwość rozwijania
swoich zainteresowań i talentów.
Należy podkreślić, że szkoły na przestrzeni mijających czterech lat realizowały wiele projektów, które pozwalały
na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, na rozwijanie uzdolnień uczniów i pomoc tym którzy mają
trudności w nauce. Nadal uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymują nagrodę Wójta PRIMUS INTER PARES
i jednorazowe stypendium na zakończenie roku szkolnego. Na podkreślenie zasługują też działania szkół w zakresie
profilaktyki i zdrowia oraz sportu i turystyki. W trosce o estetyczny wygląd pomieszczeń do nauki, wiele prac
remontowych wykonują pracownicy sposobem gospodarczym, których bardzo często wspierają rodzice. W ten
sposób została przygotowana dodatkowa izba lekcyjna w Waśniewie-Grabowie, na wyposażenie której pozyskano
wspólnie z Gminą dotację w kwocie 62.851,00 zł, a w Janowcu Kościelnym naprawiono dach.

KULTURA :
Zadania kultury, sportu, turystyki i rekreacji też są ważnymi przedsięwzięciami w życiu mieszkańców Gminy.
To zadania własne, na które corocznie Gmina pozyskuje środki zewnętrzne i przeznacza własne, a które realizuje
Samorządowy Ośrodek Kultury (w tym biblioteka publiczna), przy wsparciu pozostałych jednostek samorządowych.
Rok kalendarzowy rozpoczyna się organizacją wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych. Są wówczas zajęcia plastyczne, taneczne, teatr tańca i fitness, a także kuligi, ogniska i zabawy zimowe
w plenerze.

Tradycją w działalności SOK jest integracja międzypokoleniowa
w ramach Klubu Seniora „Niezapominajka”. Seniorzy spotykają się
z młodszymi mieszkańcami Gminy np. w ramach Święta Babcinego
Pampucha, kiedy to kosztują i oceniają wypieki przygotowane przez
seniorów. Klub Seniora integruje się też z młodzieżą w ramach innych
spotkań np. z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji innych okoliczności
a także przy pośpiewaniu Kolęd, przygotowaniu ozdób choinkowych, kart
świątecznych itp.

8 marca corocznie jest obchodzony
Gminny Dzień Kobiet. To święto jest
obchodzone w sposób szczególny i na
stałe wpisało się w kalendarz imprez.
Jest wyrazem wdzięczności i pamięci
o kobietach, które w znakomity sposób
łączą wychowanie dzieci, prowadzenie
gospodarstwa domowego z aktywnym
życiem zawodowym oraz działalnością
społeczną. Tego dnia wszystkie Panie czują się wyróżnione i są nagrodzone
wiązanką życzeń oraz symbolicznym kwiatkiem.

Corocznie też w miesiącu kwietniu, w niedzielę Miłosierdzia
Bożego, Samorząd Gminny wraz z naszym Księdzem Proboszczem
zawierzają Opatrzności Bożej, Mieszkańców Gminy, którzy w danym
roku uzyskują pełnoletność. W ten sposób zostaje podkreślona
ważność wydarzenia, jakim jest ukończenie 18 lat i jakie wiążą się z
tym przywileje oraz obowiązki. Młodzi Jubilaci otrzymują
pamiątkowe dyplomy z życzeniami, jest kwiatek, tort urodzinowy
i tradycyjne 100 lat.

Tradycją w Gminie jest organizowany konkurs „Na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Poboża”.
Współorganizatorami konkursu są Parafia Św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, Fundacja ITAJ
w Szczepkowie Borowym i nasza Gmina. Pięknie wyplecione Palmy są prezentowane w czasie procesji w Niedzielę
Palmową. Za najpiękniejszą palmę są zawsze nagrody w kategorii indywidulanej i grupowej.

Każdego roku w maju dla mieszkańców Gminy organizowane są Majówki i Dni Rodziny, czyli są festyny rekreacyjnosportowe, rajdy rowerowe oraz różne zabawy integrujące społeczność lokalną. Od trzech lat organizowany jest Bieg
Rodzinny o Puchar Wójta. Oprócz rywalizacji na 2-kilometrowej trasie, na wszystkich uczestników czekają punkty
sprawnościowe, po zaliczeniu których są nagrody. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe medale i są
zaproszeni do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.
W tym roku Obchody Gminno-Parafialnych Dni Rodziny ph. „RODZINA-DOM-OJCZYZNA” trwały kilka dni.
Rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., a następnie poprzez uroczystości w Szkołach, prelekcje, uroczyste obchody
Jubileuszy Małżeńskich dla par, które w tym roku obchodziły swoje 60,50 i 25-lecie pożycia małżeńskiego, koncert
muzyki poważnej, obchody Dnia Dziecka, III Gminny Bieg, Piknik „Jesteśmy w Europie”, Święto Szkoły, zakończyły
się Parafialnym Festynem Rodzinnym. Nie zabrakło pobożańskiego stołu obfitości i wielu innych atrakcji, które
uczyniły, że wspólne biesiadowanie to najlepszy sposób na integrację naszych rodzin i naszej wspólnoty

W ramach obchodów też zostało zorganizowane wydarzenie
o charakterze pikniku - III Bieg Gminny pt. „Europa Razem”, na które
zostały pozyskane środki finansowe w kwocie 4 tys. zł. Było to bardzo
interesujące spotkanie, które wzmocniło poczucie europejskiej
tożsamości, zwiększyło wiedzę nt. kultury państw członkowskich UE
i promowało dziedzictwo kulturowe.

Święto Jana, to organizacja Seminarium Historycznego w czerwcu każdego
roku i Festiwalu Piosenki Religijnej. Seminarium pt. „Rodowód-TożsamośćTradycje Gminy Janowiec Kościelny”, potwierdza jak ważne są to wartości
dla naszych mieszkańców. Zawsze pamiętamy też o wydarzeniach
rocznicowych dla czasu, w którym odbywa się seminarium. Zawsze jest
możliwość poznania gościnności i smaków pobożańskich. Potrawy
są
przygotowywane
przez
pobożańskich
mieszkańców,
a wystrój pomieszczeń nawiązuje
do naszej pobożańskiej historii. Jest
też szansa na poznanie ciekawych informacji o ważnych osobach,
miejscach i wydarzeniach Pobożańskiej Ziemi. Odbywające się seminaria,
to zapisy historii, tworzone z myślą o potomnych i dla dzisiejszego
pokolenia. W ten sposób pokazujemy, że powinniśmy żyć przyszłością, nie
zapominając o przeszłości. Dorobek naszych przodków jest bowiem
dziedzictwem narodu.

Od siedmiu lat corocznie w dniu parafialnego odpustu, w czerwcu
organizowany jest Festiwal Piosenki Religijnej, który wpisał się na stałe
w kalendarz imprez i wydarzeń,
stając się przy tym muzyczną formą
promocji Gminy i Parafii. Zawsze
stanowi duchowe wzruszenie dla
wszystkich uczestników. Przepiękna
scenografia
i
dobra
akustyka
w Kościele Parafialnym, powodują,
że panuje wyjątkowo przyjazna
i serdeczna atmosfera. Od pierwszej edycji motto Festiwalu brzmi „Do Ciebie
te słowa i nuty ślę”. Coroczny Festiwal stał się szczególną formą modlitwy,
przez którą wyrażane za pomocą słów i dźwięku emocje ze zdwojoną siłą
łączą człowieka z Bogiem, a kto śpiewa, dwa razy się modli.
W czerwcu bądź listopadzie każdego roku organizowana jest uroczystość z okazji
Jubileuszy Małżeńskich dla par, które w danym roku kalendarzowym obchodzą swoje
60,50 i 25-lecie zawarcia związku małżeńskiego. W 2018 roku zostały zaproszone pary
małżeńskie, które swoje Jubileusze miały w 2017 i 2018 r., ze względu na małą liczbę
par w 2017 r. Ślub to jedno
z
najważniejszych
wydarzeń
w życiu człowieka, stąd zapewne
kolejne rocznice ślubu mają swoją
nazwę. Od papierowej po diamentową, są doskonałą okazją do
świętowania. W Gminie Janowiec Kościelny świętuje się rocznice
złote, diamentowe i srebrne. Z okazji 50-lecia małżeństwa
w imieniu Prezydenta RP wręczane są Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Uroczystość zawsze rozpoczyna się Mszą
Świętą w intencji Jubilatów. Są też życzenia, kwiaty, tort oraz
wiele atrakcji i radosne świętowanie rocznic małżeńskich
wspólnie z przedstawicielami Samorządu Gminnego oraz
rodziny.
W 2015 i 2016 r. w czerwcu organizowano imprezy związane z obrzędami Nocy
Świętojańskiej. Wyplecione wianki komisyjnie oceniano i nagradzano oraz
szukano kwiatu paproci. Zawsze były wspólne zabawy przy ognisku w Kucach.
Palinocka miała charakter imprezy gminnej. Jednak ze względu na fakt,
że tradycją stało się, iż w wielu sołectwach we własnym zakresie mieszkańcy
organizują tego typu imprezy, ta w Kucach przybrała charakter uroczystości
sołeckiej a nie gminnej. Odstąpiono zatem od organizowania Gminnej Palinocki.

Okres wakacji to organizacja wypoczynku dla dzieci pozostających w domach, czyli cykl spotkań
w świetlicach i na terenach rekreacyjnych w sołectwach. To zajęcia w SOK, na Orliku, rajdy rowerowe, wycieczki na
basen, do ZOO i do Planetarium, a także w inne ciekawe miejsca. W organizację wypoczynku angażują się
Stowarzyszenia, dzięki którym Gmina pozyskuje na ten cel dodatkowe wsparcie finansowe. Nasze dzieci i młodzież
wyjeżdżają też na obozy i kolonie organizowane przez W-M Kuratora Oświaty, a także W-M Izbę Rolniczą, Kurię
Biskupią w Płocku i inne podmioty.

Wrzesień to miesiąc, w którym naszą prestiżową uroczystością jest Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka – Święto
Plonów – Janowieckie Dożynki. To święto stało się piękną tradycją dla naszej Gminy, a od wielu lat w połączeniu
ze Świętem Plonów, jest corocznym radosnym świętowaniem przez mieszkańców i rolników pomyślnie zakończonych
zbiorów. Jest okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i Rolnikom za ich ciężką pracę. Bohaterami tej
uroczystości są Rolnicy i Rolnicze Rodziny, którym Samorząd Gminny oraz wszyscy uczestnicy uroczystości dziękują
za coroczny wysiłek i wytrwałość, za trud włożony w żniwa i wykopki ziemniaków. Tego dnia sołectwa, instytucje,
firmy i przedsiębiorcy oraz stowarzyszenia prezentują swój dorobek w formie pięknych wieńców dożynkowych, stoisk
z pobożańskim jadłem, z owocami ziemi i rolniczego trudu, które są darami Opatrzności Bożej i podstawowymi
produktami w naszym żywieniu. Dodatkowo ciekawym punktem tej uroczystości był Piknik Ekologiczny, na który
pozyskiwano środki zewnętrzne.

Należy pamiętać, że na organizację tej uroczystości Gmina pozyskuje środki finansowe, dzięki uprzejmości
Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepowie Borowym i „Trójmieście” oraz od Sponsorów.
I tak w okresie 2015-2018 pozyskano corocznie kwotę od 20.000,00 zł – 25.000,00 zł od Sponsorów, a w latach
2017-2018 dodatkowo po 10.000,00 zł przez Stowarzyszenie.
Od 2016 r. bardzo aktywnie działa teatr tańca. Pierwszy Musical, który wystawiono były „Koty Dachowe”,
a przygotowały go dzieci uczęszczające na zajęcia taneczno-teatralne w SOK. Teatr Tańca cieszy się dużą
popularnością i pięknie promuje działania SOK oraz Gminy na różnego rodzaju uroczystościach lokalnych
i ponadlokalnych. W 2017 r. wystawiona została sztuka „Walka dobra ze złem”, która dotyczyła wszelkich uzależnień,
które są istotnym problemem we współczesnym świecie.

W każdym roku bardzo uroczyście świętujemy rocznice Odzyskania
Niepodległości. Zawsze 11 listopada jest uroczysta Msza Święta, w której
samorządowcy i mieszkańcy gminy modlą się za Tych, którzy życie i zdrowie
oddali, abyśmy mogli dziś cieszyć się wolnością. Po Mszy są składane wiązanki
biało-czerwonych kwiatów i zapalane
znicze przy Figurze Matki Bożej na placu
przykościelnym oraz przed pomnikiem
obok szkoły, gdzie są pamiątkowe tablice
przypominające o Ofiarach czasu wojny.
Tego dnia przedstawiciele Samorządu
Gminnego stawiają też kwiaty i zapalają znicze na trzech grobach Żołnierzy.
Jest to jednocześnie Dzień Weterana – Święto Ludzi, którzy walczyli na
frontach Europy za jej wolność i wolność naszej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że
ta uroczystość, a w szczególności kazania Księdza Proboszcza, są żywą
lekcją historii dla uczestników.
Miesiąc Grudzień każdego roku, to spotkanie opłatkowe – Wigilia
Seniora. Tradycyjnie w SOK corocznie odbywają się spotkania,
podczas których mieszkańcy Gminy mogą spotkać się przy wigilijnym
stole, wspólnie zaśpiewać kolędy i w cudownej atmosferze przygotować
się do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Zawsze osoby,
biorące udział w spotkaniu dzielą się Opłatkiem i w scenerii Wigilijnego
Wieczoru tworzą jedną gminną rodzinę. Są wówczas bardzo bliscy
sobie, jest to wyjątkowe spotkanie.

Na Zakończenie roku kalendarzowego organizowane są w SOK w Janowcu
Kościelnym bale sylwestrowe, które
skupiają liczną grupę mieszkańców.
Dzięki dobrze zagospodarowanym
świetlicom wiejskim, coraz więcej
takich
spotkań
odbywa
się
w sołectwach, co bardzo cieszy.
Ze względu na brak chętnych osób do
gminnej zabawy, nie odbyła się w 2017 r. Należy podkreślić, że w 2017 r.
powstał Dom Weselny w Waśniewie-Gwoździach, więc będzie to najlepsze
miejsce na takie spotkania.
W latach 2015-2018 na realizację zadań z zakresu kultury wydatkowano i pozyskano
następujące środki finansowe
Rok
2015
2016
2017
2018

Wydatki
20.8189,95 zł, w tym środki gminy
144.700,00 zł
168.851,51 zł, w tym środki gminy
154.000,00 zł
237.919,59 zł w tym dotacja gminy
166.500,00 zł
157.570,00 zł w tym dotacja gminy
155.000,00 zł

Pozyskane środki
63.489,00 zł
14.851,00 zł
71.419,59 zł
2.570,00 zł

Należy podkreślić, iż do 2017 roku działał przy SOK Zespół Pobożanie, który swoimi występami uatrakcyjniał gminne
uroczystości oraz promował Gminę Janowiec Kościelny.
W 2017 r. SOK otrzymał od Starostwa Powiatowego w Nidzicy 15 szt. rowerów, które służą organizacji rajdów
rowerowych, wycieczek i codziennym przejażdżkom dla zdrowia

W 2015 r. SOK realizował projekt „Rozwój aktywności lokalnej poprzez kultywowanie miejscowych tradycji,
zwyczajów i obyczajów - utworzenie punktu sprzedaży wyrobów rękodzielniczych oraz organizacja Święta
Pieczonego Ziemniaka w Gminie Janowiec Kościelny, na który pozyskał pomoc finansową w kwocie 35 tys. zł.
Wartość projektu 48.577,28 zł. Corocznie też były pozyskiwane środki finansowe na zakup książek do biblioteki
publicznej.
W 2017 r. 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.

Ponadto SOK 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.
Samorządowy Ośrodek Kultury prowadzi wiele innych działań, które służą integracji i zagospodarowaniu wolnego
cczasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także rozwijaniu uzdolnień i pasji, bądź zainteresowań.

SPORT:
W Gminie działa tylko jeden Klub Sportowy „ORZEŁ”, są to trzy drużyny piłki nożnej. Rozgrywane są mecze ligowe
i sparingi. Sportowcy korzystają ze stadionu, z obiektu Orlik i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Sportowcy
zrzeszeni w LKS przynoszą wiele sportowych atrakcji kibicom i promują Gminę, która wspiera działalność Klubu,
a także troszczy się o obiekty, które służą rozwojowi sportu. Sezon piłkarski 2014/2015 zakończył się awansem
do IV ligi. Na zadania z zakresu sportu w 2015 r. wydatkowano 120.215,42 zł, w tym 33 tys. zł. przekazano w formie
dotacji dla LKS „Orzeł”. W 2015 r. w ramach środków z budżetu Gminy wykonano ogrodzenie stadionu gminnego w
Kucach i zakupiono dwie toalety przenośne, spełniając wymogi nałożone przez W-M ZPN i KP Policji oraz PINB.
Wykonano odgrodzenie pola gry od trybun i obiektów rekreacyjnych. Koszt wykonanych prac to kwota 17.251,00 zł.

Corocznie Gmina ponosi znaczące wydatki na utrzymanie obiektu Orlik,
w tym zatrudnia animatora sportu. W 2015 r. pozyskano na ten cel dotację
9.000,00 zł. W 2015 r. kolejny już raz pozyskano nieodpłatnie stroje
sportowe dla piłkarzy z LKS „Orzeł”, piękne bluzy, spodenki, koszulki, Tshirty, ochraniacze, a także piłki. Należy też pamiętać o osiągnięciach
sportowych uczniów z naszych szkół. W 2015 r. dziewczęta otrzymały tytuł
Mistrzyń Woj. W-M w Halowej Piłce Nożnej Kobiet. Uczennica Gimnazjum
została powołana do piłkarskiej drużyny kobiet STOMIL Olsztyn, osiągając
wraz z drużyną wysokie wyniki. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy osiągają

bardzo dobre wyniki sportowe i promują swoje szkoły oraz Gminę.
W 2016 r. na zadania z zakresy sportu wydatkowano 100.787,73 zł. Z budżetu Gminy przekazano LKS „ORZEŁ”
dotację 33 tys. zł. oraz z pomocą Urzędu Gminy Klub pozyskał dotację w kwocie 10 tys. zł. z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Gmina pozyskała też dotację 9.000,00 zł na zatrudnienie animatora sportu. W 2016 r. drużyna żeńska
uczennic z gimnazjum zdobyła tytuły mistrzowskie w wielu piłkarskich turniejach. Również uczennica Zespołu Szkół
otrzymała tytuł Najlepszej Strzelczyni w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej oraz tytuł Króla Strzelców w rozgrywkach.
W 2017 r. na zadania łącznie wydatkowano 106.724,10 zł. W ramach tych środków przekazano dotację dla LKS
„ORZEŁ” w kwocie 40 tys. zł. Klub też pozyskał przy pomocy Urzędu Gminy dotację w kwocie 10 tys. zł
z Ministerstwa Sportu.

Na zadania w 2018 r. zaplanowano kwotę 162.984,86 zł, w tym dotacja 40
tys. zł. dla Klubu Sportowego „ORZEŁ”. W tym dziale są: wynagrodzenie
trenera, animatora sportu, utrzymanie Orlika i stadionu, prace remontowe
w szatni i środki na realizację projektu OSA.
W 2018 r..Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” przy wsparciu Urzędu Gminy
pozyskał pomoc finansową w ramach PROW, w kwocie 209.207,00
na operację pt. „Rozwój Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej
w Gminie Janowiec Kościelny elementem wzrostu poziomu życia
społeczno-gospodarczego obszaru LGD”. Projekt obejmuje trzy zadania
tj. dobudowę do szatni magazynu oraz remont sanitariatów i pozostałych
pomieszczeń w obiekcie szatni na stadionie. Wartość zadania to kwota
160.512,88 zł. Dodatkowe roboty, które muszą być wykonane, a nie
obejmowała ich specyfikacja, zostały wycenione na kwotę 13.600,00 zł.
Kolejne dwa zadania dotyczą prac w sołectwach. W bieżącym roku LKS
„Orzeł” ponownie wspólnie z Urzędem Gminy pozyskał grant 10 tys. zł.
z Ministerstwa Sportu. Pozyskane środki finansowe przeznaczone
są na zatrudnienie trenerów i doposażenie w sprzęt sportowy itp. Wspólnie
z Urzędem Gminy pozyskano pomoc finansową w kwocie 257.207,00 zł.
Dzięki obiektowi ORLIK przez cały rok prowadzone są zajęcia z zakresu sportu i rekreacji, które zapewnia
zatrudniony animator sportu przy wsparciu szkół, LKS „ORZEŁ” i SOK.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:
W Gminie nadal działają trzy jednostki:
• OSP Janowiec Kościelny
• OPS Nowa Wieś Wielka
• OSP Szczepkowo Borowe .
Wszystkie trzy jednostki mają nadane Sztandary. W swoich szeregach skupiają 9 druhen i 54 druhów. Wśród
strażaków ochotników jest bardzo duża grupa młodych ludzi. W okresie mijającej kadencji duży nacisk położono
na specjalistyczne szkolenia strażaków. Mamy więc jednostki wyszkolone i bardzo dobrze wyposażone
w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt.
W latach 2015-2018 na doposażenie w jednostkach OSP wydatkowano 1.007.520,00 zł w tym wspólnie
z OSP pozyskano dofinasowanie w kwocie 552.112,00 zł, a łącznie z darowizną osoby fizycznej (40 tys. zł)
i przekazanym doposażeniem samochodu (ok. 15 tys. zł), w kwocie 607.113,00 zł.
W 2015 r. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 93.564,16 zł, z czego 37.363,00 zł
pozyskano z Zarządu Województwa, Zarządu Woj. ZOSP, WFOŚiGW. W ramach pozyskanych środków zakupiono
m.in. ubrania ochronne (2), latarki LED (4), mundury (4), radiotelefon, sygnalizatory bezruchu (4), buty specjalne
(7), hełmy (3), kominarki (2), lizaki podświetlane (2), smok ssawny. Została też zakupiona pilarka do stali i betonu
oraz 2 aparaty napowietrzne.
W 2016 r. Gmina pozyskała dofinasowanie z KG PSP w kwocie 56.950,00 zł. na zakup doposażenia dla jednostki
OSP Janowiec Kościelny. Zakupiono sprężarkę, zestaw ratownictwa medycznego oraz inny drobny sprzęt. Ponadto
jednostki przy pomocy Urzędu Gminy pozyskały też pomoc finansową na zakup sprzętu: OSP NWW – 17.680,00 zł
i OSP Szczepkowo Borowe – 7500,00 zł. Łącznie na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano
w 2016 r. kwotę 113.648,25 zł. Z OSP wspólnie pozyskano dotację 90.860,00 zł. Zostały też zakupione ubrania

ochronne (4), ubranie specjalne (1), mundury (4), buty specjalne (6), hełmy strażackie bojowe (2), węże, rękawice,
aparaty nadciśnieniowe (2), stacje DSP (2), zestaw PSPR1.
W 2016 r. Gmina Janowiec Kościelny była współorganizatorem Powiatowego Dnia Strażaka, na organizację którego
pozyskała środki finansowe od Sponsorów, w kwocie 6.880,00 zł. Była to piękna okazja do promocji jednostek OSP
i Gminy.
W 2017 r. na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 567.921,08 zł. i 330 tys. zł. wpłynęło
na konto OSP w Janowcu Kościelnym, czyli łącznie 897.921,08 zł. W ramach tych środków zakupiono nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, wartości 779.820,00 zł, w tym pozyskane dotacje, to kwota 330 tys. zł
z Komendy PSP i 50 tys. zł z Zarządu Województwa W-M oraz 400 tys. zł z budżetu gminy. Dodatkowo Firma
przygotowująca pojazd, przekazała dla OSP dodatkowy osprzęt za kwotę 15 tys. zł.

W 2017 również OSP Szczepkowo Borowe otrzymała nowy samochód, nowy dla jednostki ale w ogóle jest to wóz
używany. Wartość zakupu 55 tys. zł, w tym 40 tys. Gmina otrzymała w formie darowizny, od byłego mieszkańca
miejscowości Szczepkowo Borowe, Pana Stanisława Szczepkowskiego z Bochni.

Dla OSP Szczepkowo Borowe dodatkowo zakupiono latarki za kwotę 1550, 00 zł, pozyskując dotację w kwocie
1240,00 zł.
W 2018 r. na zadania z tego zakresu zaplanowano wydatki w kwocie 97.731,00 zł. Ten rok po tak dużych nakładach
w 2017r. miał być oszczędny w wydatkach. W maju nasze jednostki otrzymały dofinansowanie z MSWiA, tj. OSP
Szczepkowo Borowe 10.560,00 zł – na cylinder rozpierający oraz OSP Janowiec Kościelny 2.300,00 zł - na
radiotelefon i 1.540,00 zł na urządzenie wielofunkcyjne.
Należy pamiętać o pięknej uroczystości 5 maja 2018 r., w trakcie której świętowano Gminny Dzień Strażaka
i nastąpiło przekazanie oraz poświęcenie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych. Po raz pierwszy w dziejach
Gminy Janowiec Kościelny, OSP otrzymała nowy samochód. Uroczystość była połączona z odsłonięciem
pamiątkowej tablicy w Szczepkowie Borowym, ufundowanej Darczyńcy, który przekazał darowiznę 40 tys. zł na
zakup używanego samochodu.
Ochotnicze Straże Pożarne corocznie pozyskują środki finansowe we własnym zakresie, które wpływają
bezpośrednio do jednostek i są w szczególności przeznaczane na zakup wyposażenia.

W 2018 r. Gmina otrzymała też dofinasowanie dla jednostek OSP, w ramach ustawy modernizacyjnej, w kwocie
28250,00 zł. Wspólnie z Gminą za kwotę 28528,35 zł zostały zakupione: defibrylator (1), latarki akumulatorowe (14),
zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji (1kpl.), pilarka do drewna (1), bosak elektryczny (1), sprzęt do
oznakowania terenu akcji (2 kpl.), piła ratownicza do szyb (1).
W 2018 r. w naszej Gminie odbyły się też powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Nasze jednostki OSP Nowa Wieś Wielka i Janowiec Kościelny również wzięły udział, zajmując
w zawodach II i III miejsce.

OPIEKA SPOŁECZNA:
Zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ich realizację GOPS
otrzymuje dotacje z budżetu państwa pod warunkiem zabezpieczenia dla większości zadań 20% udziału finansowego
Gminy, co jest znaczącym obciążeniem dla budżetu. Tylko ośrodek wsparcia – ŚDS w Szczepkowie Borowym
finansowany jest w 100% z budżetu państwa.
W tatach 2015-2018 na zadania z zakresu opieki społecznej wydatkowano i pozyskano :
Rok
2015
2016
2017
2018

Środki ogółem
2.939.726,54
5.290.939,82
5.918.339,68
5.774.818,66

Dotacje
2.440.009,21
4.842.078,72
5.441.152,91
5.239.502,50

Środki własne
499.717,33
448.861,10
477.186,77
535.316,16

GOPS realizuje też zadania z Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, na realizację którego Gmina
w latach 2015-2018 pozyskała i wydatkowała następujące środki:
Rok
2015
2016
2017
2018

Środki ogółem w zł
180.832,00 zł
150.000,00 zł
110.000,00 zł
100.000,00 zł

Dotacja w zł.
140.000,00 zł
120.000,00 zł
88.000,00zł
80.000,00 zł

Realizowane są też zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, czyli stypendia i zasiłki szkolne, na które
Gmina corocznie pozyskuje dofinasowanie, które przedstawia się następująco:
Rok
2015
2016
2017
2018

Środki ogółem w zł
161.665,00 zł
93.470,00 zł
89.000,00 zł
75.944,00 zł

Dotacja w zł.
130.547,00 zł
74.956,00 zł
71.200,00 zł
55.944,00 zł

W realizacji zadań z zakresu opieki społecznej ma swój ogromny udział Środowiskowy Dom Samopomocy
w Szczepkowie Borowym, który w minionej kadencji rozbudował swoje obiekty i wyposażył w niezbędny sprzęt.
ŚDŚ – to dobra i korzystna inwestycja, na którą wydawane są publiczne środki finansowe i która służy osobom
niepełnosprawnym, które znajdują tu drugi dom, swoje miejsce gdzie czują się bezpiecznie i dobrze, gdzie mogą
rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się poruszania czasami w trudnych kwestiach, a także uczyć się różnych
życiowych umiejętności. To inwestycja dobra dla mieszkańców, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla Samorządu,
który realizuje swoje zadania z udziałem specjalistycznej kadry, zatrudnionej przez SDŚ.

W 2015 r. SDŚ otrzymał środki inwestycyjne na sfinansowanie kolejnych etapów zadania związanego
ze standaryzacją i planami rozwojowymi, w kwocie 152.000,00 zł, w tym 170 tys. zł na zakup wyposażenia. Łącznie
pozyskano 2.328.632,00 zł dotacji.
W 2016 SDŚ otrzymał dotację w kwocie 1.652.584,00 zł ,w tym 590.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie
prac inwestycyjnych.

W 2017 r. SDŚ poniósł wydatki w kwocie 1.247.331,66 zł, w pełni sfinansowane na prowadzenie Ośrodka.
W 2018 r. wydatki dla SDŚ są zaplanowane w kwocie 1.888.521,00 zł, w pełni sfinansowane z dotacji na bieżącą
działalność.
Dzięki działaniom pracowników GOPS, w 2015 r. 25-ro uczniów wyjechało z naszej Gminy na kolonie w JastrzębiejGórze. Byli to uczniowie szkoły średniej, gimnazjum i szkoły podstawowej. W 2016 r. na letni wypoczynek
do Jastrzębiej Góry i Wisły wyjechało 24 osoby (dzieci i młodzież). W 2017 - 14-ro dzieci i młodzieży wyjechało
na wypoczynek letni w Wiśle oraz 15-ro w 2018 r. do Okuminki.
Należy podkreślić, że GOPS prowadzi też poradnictwo specjalistyczne, w tym bezpłatne konsultacje
psychologiczne, pedagogiczne i prawne.
Corocznie organizowane były w naszej Gminie prace społecznie-użyteczne, aby zaktywizować osoby bezrobotne
i korzystające z pomocy społecznej. Osoby te wykonywały prace porządkowe na terenie sołectw, szkół, pomagały
w opiece domowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wydatki na ten cel przedstawiają się następująco :
2015r. – 8.100,00 zł, w tym refundacja PUP – 4.860,00 zł
2016 r. – 8.059,00 zł, w tym refundacja PUP – 4.835,00 zł
2017 r. – 4.131,00 zł, w tym refundacja PUP – 2.478,60 zł
2018 r. – 4.913,60 zł, w tym refundacja PUP – 2.948,16 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej też był inicjatorem wielu działań szkoleniowych dla osób bezrobotnych
i korzystających z pomocy społecznej, współpracując w tym zakresie z: W-M Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
z Fundacją Razem Zmieniamy Świat z Torunia, z Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej w Kamionce,
z Nidzicką Fundacją NIDA i innymi podmiotami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym w latach 2017-2018 realizował w partnerstwie
projekty unijne, których głównych celem było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczeniobiorców pomocy społecznej:
•
•

•

•

projekt Aktywna integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości
2.566.150,25 zł. Wkład własny Ośrodka to motywacja świadczeniobiorców do podejmowania działań
aktywizujących. Beneficjentami projektu były 32 osoby.
projekt „Pomosty do kariery” o wartości 4.868.319,15 zł. Wkład własny Ośrodka to motywacja
świadczeniobiorców do podejmowania działań aktywizujących. Beneficjentami projektu było 7 osób.
W ramach środków finansowych zorganizowano warsztaty Bożonarodzeniowe, w których udział wzięły dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym, seniorzy z Klubu Seniora ,,Niezapominajka”, samorządowcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy, GOPS w terminie od 01.04.2018r.
do 28.02.2019r. przystąpił do projektu „Lecimy w kierunku kariery”. Wartość projektu to kwota 359.138,00 zł.
Wkład własny Ośrodka to motywacja świadczeniobiorców do podejmowania działań aktywizujących.
Beneficjentami projektu jest 20 osób.
Ponadto w terminie od 01.08.2018r. do 31.08.2019r. GOPS przystąpił do projektu „Droga do kariery”.
Wartość projektu to kwota 357.188,00 zł. Wkład własny Ośrodka to motywacja świadczeniobiorców
do podejmowania działań aktywizujących. Beneficjentami projektu jest 20 osób.

W/w projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.

STOWARZYSZENIA:
Samorząd Gminny i organizacje pozarządowe – Stowarzyszenia, mają wspólny cel, czyli zaspakajanie potrzeb
lokalnej wspólnoty. Różnią się natomiast sposobem osiągania tego celu, ponieważ dysponują innymi atutami.
Najważniejszym atutem Stowarzyszeń są ludzie, wolontariusze posiadający motywację i zapał do „zmieniania
świata”. Ich zaangażowanie i poświęcenie pozwala na osiąganie celów, które trudno byłoby zrealizować w inny
sposób. Dobra współpraca Samorządu Gminnego ze Stowarzyszeniami jest tym co pozwala na ich uzupełnianie się,
ale przede wszystkim na wspólne działania. Pracownicy naszego Urzędu Gminy aktywnie wspierają Stowarzyszenia,
służąc pomocą w pisaniu wniosków o pomoc finansową, pozyskiwaną w różnych konkursach, a następnie w ich
realizacji i rozliczeniu. Z budżetu Gminy są udzielane pożyczki, które pozwalają Stowarzyszeniom na realizację
projektów konkursowych. Prezesi Stowarzyszeń są zapraszani na wszystkie spotkania sesyjne i uroczystości lokalne,
co tworzy przyjazny klimat do aktywności obywatelskiej. Wspólnym wysiłkiem pozyskiwane są środki dotacyjne, które
pozwalają na uatrakcyjnienie działań samorządowych i lepszą integrację gminnej społeczności. Do osiągnięć
Stowarzyszeń w okresie mijającej kadencji należy zaliczyć:
1) Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej w 2016 r. realizowało projekt „Janowiecka zgraja pomysłów PRZEZWYCIĘŻYĆ NUDĘ”, na który pozyskano kwotę 2.500,00 zł. W ramach projektu zorganizowano
zajęcia rekreacyjno-edukacyjne na terenie Gminy, wyjazd dzieci do wioski tematycznej, warsztaty nordicwalking dla dorosłych i wyjazd do parku rozrywki.

Kolejny wniosek, który przygotował Urząd Gminy, a środki finansowe pozyskało Stowarzyszenie Ziemi Janowieckiej
to projekt pt. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywną działalność Klubu Seniora „Niezapominajka”.
Dzięki konkursowi pozyskano środki finansowe na:
•
•
•
•
•
•
•

odnowienie obiektu świetlicy w Janowcu Kościelnym (malowanie ścian i sufitów),
warsztaty kulinarne „smaczna i zdrowa dieta seniora”, w tym zakup chłodziarko-zamrażarki do świetlicy
w Janowcu Kościelnym,
warsztaty teatralno-filmowe, w tym zakup ekranu projekcyjnego ze statywem,
warsztaty „życie pełne barw”, czyli konsultacje z kosmetyczką i wizażystką, spotkanie z policjantem
nt. skutecznej ochrony przed napastnikiem,
warsztaty „zdrowy kręgosłup – warsztaty z fizjoterapeutą,
wyjazdy edukacyjne, czyli wyjazd na badania profilaktyczne i cytologiczne,
wyjazd do teatru Jaracza w Olsztynie.

Wartość projektu 12.816,13zł, w tym dotacja 11.330,69 zł. Różnica to wkład niefinansowy.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”, którego znakiem rozpoznawczym
jest festyn Smolaniada. W 2015 r. pozyskano z programu Działaj Lokalnie 2,5 tys. zł
na festyn, w ramach którego niedzielne popołudnie było pełne zabaw i atrakcji dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Również w 2016 r. Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe w kwocie 3.420,00 zł, na festyn, który był
pięknym spotkaniem integracyjnym z dobrą muzyką i zabawą. Były też warsztaty i zabawy dla najmłodszych.
3)

W czerwcu 2015 r. swoją działalność rozpoczęło kolejne Stowarzyszenie BENE FIDE. Powstało jako
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe, działające przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym.
W ramach inauguracji swojej działalności wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemi Janowieckiej przygotowano
piękne spotkanie z okazji Dnia Dziecka, integrujące dzieci i rodziców oraz całą społeczność lokalną i szkolną.
Stowarzyszenie następnie przygotowało Piknik Ekologiczny (wrzesień 2015 r.), a w ramach niego wiele
konkursów służących poszerzeniu wiedzy na tematy ekologiczne.

Przy pomocy Urzędu Gminy, który przygotował wniosek i udzielił pożyczki, Stowarzyszenie pozyskało pomoc
finansową w kwocie 18.702,60 zł. na zagospodarowanie wolnego czasu w okresie wakacji. Odbyły się
warsztaty o tematyce ekologicznej w 8-u świetlicach wiejskich, a także zajęcia edukacyjne i gry. Spotkania
były wzbogacone konkursami i koncertami. Był też zawsze grill i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu.
Prace plastyczne, które powstały w trakcie zajęć zostały zaprezentowane na Gminnym Święcie Pieczonego
Ziemniaka. Uczestnicy tych spotkań wzięli udział w wyjeździe do Garncarskiej Wioski i korzystali z atrakcji,
które dostarcza to piękne miejsce. Realizacja projektu zakończyła się Piknikiem Ekologicznym, w którym
udział wzięli uczniowie naszych szkół, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Było to piękne spotkanie
integrujące społeczność naszej Gminy. Wartość projektu to kwota 21.023,60 zł, w tym wartość 2.321,00 zł
stanowił wkład niefinansowy.

4) Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym„Trójmieście”
w ramach dużo wcześniej rozpoczętej działalności realizował w 2015 r. projekt
pn. „Czyste środowisko to najlepsze uzdrowisko”, pozyskując na ten cel
dofinasowanie z WFOŚiGW, w kwocie 4.000,00 zł. Całkowita wartość projektu
5.000,30 zł. W ramach projektu zorganizowano zajęcia ekologiczne, spotkania z
Leśniczym, wycieczkę do parku, zrobiono nasadzenia przy świetlicy, itp. W 2016 r.
Stowarzyszenie pozyskało też 500 zł z WFOŚiGW na projekt „Aktywnie po zdrowie –
zabawą poznajemy las”, gdzie dzieci były uczestnikami wycieczki do wioski
tematycznej w Jabłonce. W 2017 r. Stowarzyszenie pozyskało 1.000,00 zł na projekt
„Chrońmy nasze lasy – spotkanie z leśnikiem”, w ramach którego zorganizowano
wycieczkę ekologiczną do Nadleśnictwa oraz utrwalano dzieciom zasady segregacji odpadów. Zostały
zakupione i ustawione pojemniki na odpady przy świetlicy. Przy pomocy tego Stowarzyszenia pozyskaliśmy
środki finansowe, dzięki którym wydana została publikacja pt. „Zaproszenie do Gminy Janowiec Kościelny”,
służąca promocji Gminy. Na wydanie publikacji pozyskano 9.000,00 zł, co pozwoliło wydrukować 4,5 tys.
egzemplarzy. Materiał do druku został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy.
W ramach dofinasowania Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim,
Stowarzyszenie zrealizowało kolejny 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. Wartość projektu 3.630,00 zł, w tym dofinasowanie 3.300,00 zł.
Wiatrak przypomina historię wsi, która kiedyś była słynna z tych obiektów. Należy też
pamiętać, że to Stowarzyszenie wspiera Gminę w organizacji Gminnego Święta Pieczonego
Ziemniaka, wspólnie pozyskując dotacje na uatrakcyjnienie uroczystości. Zarówno w 2017 r.
jak i 2018 r., pozyskano na ten cel 10.000,00 zł, w każdym roku.
Działanie LKS „ORZEŁ” opisano przy sporcie należy tylko podkreślić, iż w latach 2015-2018 Stowarzyszenie
pozyskało dotacje w kwocie 239.207,00 zł, a wspólnie z Gminą 257.207,00 zł.

ZAKŁAD GOSPODATRKI
KOMUNALNEJ:
Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej przedstawiają się następująco :
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018 PLAN

Gospodarka
odpadami
w tym utrzymanie
psów w schronisku

49.220,22

40.700,83

33.782,99

30.000,00

21.779,27

11.533,56

18.912,24

wyd. 19.375,75
psy – 16.928,81

Oświetlenie ulic

161.478,69

137.317,15

130.656,95

122.350,00

Opłaty środowiskowe

5.000,00

5.000,00

1.351,00

1.351,00

Pobór energii w
obiektach
użyteczności
publicznej

31.743,01

57.704,25

53.574,73

60.000,00

+ inne opłaty, drobne
remonty, czyli łącznie
wydatki w zakresie
gospodarki
komunalnej

344.559,00

343.123,24

351.461,96

1.223.080,36
wyd.inw.887.204,18
(fotowoltaika,
zadanie
przeniesione
na 2019 r.)
pozostałe
335.876,18

Wpłaty na rzecz EZG
”Działdowszczyzna”

51.167,00

62.161,00

55.999,00

65.026,00

Dotacja dla ZGK

-

50.000,00

50.000,00

50.000,00

W 2015 roku na bieżące naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydano 16.000,00 zł. Remont przejętej
hydroforni w Safronce to wydatek 21.000,00 zł. Na zakup pilarki i kosy spalinowej wydano 3.048,77 zł.
Do ważniejszych przedsięwzięć w 2016 r., wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu
Kościelnym należą: wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym – 12.655,32 zł, montaż alarmu-

1.929,87 zł, wykonanie przyłącza elektronicznego – 2.036,88 zł, wykonanie przyłącza energetycznego w hydroforni
w Safronce – 12.071,22 zł, wymiana hydrantów (3600,00 zł), inne drobne remonty w hydroforniach i zakup sprzętu
dla potrzeb zakładu (ok 20 tys. zł).
W 2017 r. przeprowadzono remont hydroforni w Iwanach, koszt 28.468,36 zł. Za badania radiologiczne i badania
wody oraz ścieków zakład zapłacił 29.990,51 zł. Zakupiono też na sieć w Powierzu nowy wodomierz i pompę
głębinową, koszt 7.416,90 zł. Inne remonty dot. instalacji, ciągnika itp., to kwota ok 20 tys. zł.
W 2018 r. wymieniono część wodociągu w Bielawach, wartość 3.685,88 zł, a także rozbudowano sieć w Janowcu
Kościelnym, koszt 6574,07 zł. Za wymianę żwirków filtracyjnych hydroforni w Powierzu zapłacono 8.802,19 zł oraz
za wymianę instalacji elektrycznej 2.966,20 zł. Koszt remontu stacji uzdatniania wody w Bielawach – 6.285,70 zł.
Inne bieżące naprawy i remonty to kwota około 8000,00 zł. Zakład zakupił też serwer z zestawem komputerowym –
4.997,00 zł.

INICJATYWY W SOŁECTWACH
W 2016 r. poprzez Gminę Sołectwa Napierki oraz Janowiec Kościelny, pozyskały dofinansowanie z WFOŚiGW
w Olsztynie na działania ekologiczne, w kwocie 1.000,00 zł. Środki były wykorzystane na warsztaty, konkursy
i zabawy, służące pogłębieniu wiedzy nt. segregacji odpadów. Były też wyjazdy do parku i nad jezioro.
W 2017 r. przy pomocy Urzędu Gminy, sołectwa pozyskały dofinansowanie
w kwocie – 5 tys. zł. z WFOŚiGW w Olsztynie. Koszt zadania 6.250,00 zł.
W ramach tych środków w pięciu sołectwach: Napierki, Jabłonowo, Szczepkowo
Zalesie, Smolany i Zaborowo, przeprowadzono warsztaty ekologiczne w sołectwach,
ale również organizując wyjazdy. Służyły one sprawdzeniu i rozwinięciu wiedzy
ekologicznej poprzez zabawy i konkursy, poprzez kontakt z przyrodą, sprzątanie
terenów, sadzenie krzewów. Była zabawa, integracja i bogata wiedza z zakresu
ekologii.
W 2016 r. mieszkańcy sołectwa Iwany angażując środki z nagród, we własnym zakresie przygotowali teren
rekreacyjny i wyremontowali Figurę Matki Bożej (zabytek). Gmina wsparła mieszkańców w zakresie zakupu
materiałów do ogrodzenia placu.

W sołectwie Trząski mieszkańcy odnowili meble ogrodowe na placu zabaw.
W sołectwie Nowa Wieś-Dmochy przy zaangażowaniu środków z nagród, mieszkańcy
we własnym zakresie odnowili Figurę Matki Bożej i ogrodzili. Doprowadzili ten zabytek
do oryginalnego wyglądu.

Przy niewielkim wsparciu finansowym Gminy w Sołectwie Smolany doprowadzono wodę do obiektu, który pełni
funkcję świetlicy. W Starych Połciach przygotowano pomieszczenie WC, w Janowcu Kościelnym obudowano kominek
płytkami, a w sołectwie Kołaki zadbano o estetyczny wygląd przystanków autobusowych.
Jest w naszej Gminie wiele aktywnych sołectw, a wśród nich sołectwo Napierki, gdzie tradycją są coroczne
spotkania z okazji Dni Rodziny, Dnia Dziecka, itp. Są też organizowane spotkania z przedstawicielami instytucji
współpracujących z mieszkańcami jak: EZG „Działdowszczyzna”, KRUS. Są organizowane ciekawe konkursy
i zabawy integrujące lokalne społeczeństwo.
W ostatnim czasie uaktywniło się też sołectwo Nowa Wieś Wielka, co bardzo cieszy nas.
Mamy dziesięć-jedenaście sołectw, które corocznie biorą udział w konkursach na Gminnym Święcie
Pieczonego Ziemniaka, ale też angażują się we wszelkie samorządowe działania. Mieszkańcy i Włodarze tych
jednostek zabiegają o wsparcie finansowe i realizację zadań. Mimo skromnego budżetu, tutejszy samorząd starał się
każdą inicjatywę wspierać, służąc pomocą w pisaniu wniosków lub zakupie niezbędnych materiałów. Do tej „złotej

dziesiątki” na pewno należy zaliczyć Bielawy, Borowe, Janowiec Kościelny, Kuce, Napierki, Nowa Wieś-Dmochy,
Połcie Stare, Połcie Młode, Smolany, Zaborowo.
Pozostałe sołectwa na miarę swoich możliwości, również wspierają nasze samorządowe działania, tak jak
wspomniane wcześniej w sprawozdaniu sołectwa: Kołaki, Nowa Wieś Wielka, Zabłocie Kanigowskie, Szczepkowo
Zalesie, Iwany, Gwoździe, Jabłonowo.
Są też sołectwa, w których nie ma obiektów i terenów komunalnych, zatem trudno o podjęcie wspólnych
przedsięwzięć, ale zawsze mogliśmy otrzymać pomoc i wsparcie organizacyjne.
Bardzo aktywnym sołectwem jest sołectwo Borowe, które wraz ze stowarzyszeniem
pozyskuje środki finansowe na integrację i rozwój wsi, w szczególności na poprawę
wizerunku oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy tego sołectwa dbają
o estetykę obiektów i terenów komunalnych. We własnym zakresie odnowili przydrożną
Figurę, a także wykonali ogrodzenie. Sołtys w 2018 roku otrzymał wyróżnienie Marszałka
Województwa.
Drugim sołtysem wyróżnionym była Pani Sołtys Nowej Wsi-Dmochy, która otrzymała
tytuł „Super Sołtys 2017”, nadany przez czytelników Gazety Olsztyńskiej.
Należy też wspomnieć, że w Sołectwie Nowa Wieś-Dmochy odbywa się wiele
spotkań integrujących lokalną wspólnotę. Mieszkańcy we własnym zakresie troszczą się
o wyposażenie świetlicy wiejskiej, zapewniając estetyczny wygląd obiektu i posesji.
O odnowionej figurze wspomniałam wcześniej. Sołectwo Smolany sposobem gospodarczym zapewniło sobie obiekt
na świetlicę, ciągle go doposażając w sprzęt i nowe pomieszczenia. To wyjątkowo aktywne sołectwo i bardzo
przedsiębiorcze. Sołectwo Bielawy też troszczy się o obiekt świetlicy i promuje swoje działania, również Sołectwo
Stare Połcie, Zaborowo.
Ogromnym sukcesem w samorządowej działalności jest fakt, że w wielu sołectwach organizowane są piękne
spotkania integracyjne z różnych okazji, jak Dzień Dziecka, Święto Jana, Dzień Kobiet, Andrzejki, Palinocka, a także
bale sylwestrowe i karnawałowe. Każda okazja i inicjatywa mają za zadnie zagospodarować wolny czas dzieci,
młodzieży i zachęcić do wspólnej integracji osoby dorosłe. To wszystko łączy nasze małe społeczności, a także
sprawia, ze obiekty i tereny komunalne w tych sołectwach są zadbane.

INNE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDU GMINNEGO
W 2015 r. został opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej, który pozwoli Gminie na aplikowanie o środki
finansowe i udział w konkursach z zakresu szukania oszczędności w opłatach za pobór energii elektrycznej. Plan
pozwolił pozyskać dofinasowanie na fotowoltaikę. Koszt opracowania planu 15.977,70 zł
W 2016 r. nieodpłatnie w ramach dobrej współpracy z firmą budującą drogę krajową, zniwelowano wysypisko śmieci
w Napierkach. Następnie w Powierzu również nawieziono ziemi, rozplantowano ją i w ten sposób w obu sołectwach
powstały ładne działki budowlane.
W latach 2015-2018 były organizowane wyjazdy Pań na badania mammograficzne
i cytologiczne, które są najlepszą formą troski o zdrowie naszych mieszkanek. Panie
bardzo cenią sobie wykonywanie badań w placówce stacjonarnej, która zapewnia
jakość badań i wyspecjalizowany personel medyczny. Są to grupowe wyjazdy
połączone z pogadankami na temat profilaktyki i integrujące Panie.

W 2016 r. wykonano aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Janowiec Kościelny. Wartość zadania 5.000,00 zł.
Opracowano w latach 2016-2017 też Program Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2017-2020. Koszt zadania
3.300,00 zł.
W latach 2016-2017 został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej
części Janowca Kościelnego. Koszt zadania 10.000,00 zł. Przygotowano w ten sposób do sprzedaży 19 działek, aby
zachęcić do budowy i zamieszkania w naszej Gminie. Budująca się nowa droga oraz chodniki, mają też służyć temu
celowi.
W 2016 roku uporządkowano stan prawny drogi asfaltowej w Napierkach, kiedy okazało się, że biegnie ona po
nieruchomości Nadleśnictwa. Dokonano notarialnej zamiany nieruchomości i właściwego określenia stanu prawnego.
W 2018 r. został też zażegnany trwający od lat konflikt w sołectwie Szczepkowo Zalesie, a dotyczący braku dojazdu
na łąki dla niektórych miejscowych rolników. Gmina wykupiła 373m2 prywatnego gruntu za 2 tys. zł i w ten sposób
został zapewniony dojazd. Wcześniej na przyległym gruncie gminnym wykopany został rów, który spowodował
obsuszenie przyległych łąk.
Również w 2016 roku w miejscowości Miecznikow-Miąchy uporządkowano stan prawny drogi gminnej biegnącej
przez prywatną nieruchomość. Droga została geodezyjnie wskazana w terenie i zapisano stan prawny
w akcie notarialnym.
Od września 2016 r. wdrożony został nowy system dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę.
Uczniowie dojeżdżają na podstawie biletów miesięcznych, co spodobało obniżenie kosztów transportu w stosunku
rocznym. Są to autobusy rejsowe, którymi mogą podróżować nie tylko uczniowie.

W 2016 r. sposobem gospodarczym odnowiono pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Safronce
i w piwnicach Urzędu Gminy oraz w pomieszczeniach Samorządowego Ośrodka Kultury.
W 2016 r. przy wsparciu finansowym Gminy został wydany kolejny tomik poezji
przez naszą ludową poetkę Panią Barbarę Krajewską pt. „Ziarna miłości”.
Promocja najpierw nastąpiła w Muzeum Szlachty w Gołotczyźnie z udziałem
licznych przedstawicieli Mazowsza, a następnie w trakcie Seminarium
Historycznego w Gminie Janowiec Kościelny. Zarówno twórczość Pani
Krajewskiej jak również takie spotkania, pięknie promują naszą Gminę.
Następną w 2016 r. pozycją wydaną przez Gminę Janowiec
Kościelny było, wznowienie książki Pana Profesora Ryszarda
Juszkiewicza
pt.
„Gmina
Janowiec
Kościelny
(Szczepkowo Borowe) w latach 1939-1945”. Pierwsze
wydanie było w 1980 r. Przez kolejne lata Pan Profesor
prowadził nadal badania historyczne i zbierał materiały, które zostały wykorzystane przy
wznowieniu wydania. Wydanie książki w pełni zostało sfinansowane z budżetu Gminy w kwocie
9.998,50 zł.
W
2016
r.
została
podpisana
umowa
ze
Starostwem
Powiatowym
na
aplikację
mobilną
na smartfony i tablety z systemami Android i OS, które pozwalają na przekazywanie bieżących informacji
o wydarzeniach i imprezach w Powiecie, również w naszej Gminie. Jest to mapa ciekawych miejsc dla turystyki,
informacja o pogodzie, o tym co można zobaczyć, gdzie zjeść i znaleźć nocleg.
Od 2017 r. realizowany jest Projekt E-kompetencje, w ramach projektu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W naszej Gminie powstały trzy e-kluby, w Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym i Szkole Podstawowej
w Waśniewie-Grabowie oraz w świetlicy w Safronce. Mieszkańcy w ramach bezpłatnych szkoleń mogą uczyć
się obsługi urządzeń cyfrowych i programów komputerowych.
Od 2017 r. w Gminie funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Edukacji Prawnej, gdzie dwa razy
w tygodniu mieszkańcy mogą korzystać z porad radcy prawnego.
W 2017 r. i 2018 r., w miesiącu marcu na zaproszenie Marszałka Województwa, Sołtysi z naszej Gminy
wyjeżdżali na uroczystości z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa. W bieżącym roku jeden z sołtysów mógł otrzymać
wyróżnienie i został wskazany sołtys sołectwa Borowe, Pan Krzysztof Szypulski. Sołectwo jest bardzo aktywne i wiele
cennych inicjatyw jest podejmowanych, dzięki którym mieszkańcy we własnym zakresie troszczą się o obiekt
świetlicy, o posesję wokół niej. Obiekt jest ciągle upiększany i wzbogacany o nowe wyposażenie. W Sołectwie działa
prężnie Stowarzyszenie, które wspólnie z sołectwem pozyskuje środki finansowe na utrzymanie obiektów,
ale w szczególności na integrację lokalnej społeczności.
Dzięki zaangażowaniu miejscowych strażaków i sołtysów oraz wsparciu Urzędu Gminy, została
w 2017/2018 przeprowadzona akcja kontroli i czyszczenia przewodów kominowych. Na podstawie wcześniej
sporządzonych wykazów imiennych, kominiarz świadczył usługi. Celem było objęcie jak największej liczby budynków
kontrolą i czyszczeniem przewodów, aby w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie naszych
mieszkańców.
W 2018 r. Gmina współfinansowała wyjazd 60-osobowej grupy naszych mieszkańców, w ramach realizacji
Narodowego Programu Trzeźwości, na Misterium Męki Pańskiej w Fordońskiej Dolinie Śmierci
w Bydgoszczy. W zamyśle było to duchowe natchnienie mieszkańców Gminy i wspólna modlitwa za rodzinę oraz
trzeźwość. Był to też element kampanii edukacyjnej i angażującej instytucje kościelne oraz samorządowe do działań
w realizacji programów profilaktycznych.

Miłą i bardzo radosną niespodzianką w tym roku były życzenia dla
Samorządowców w Dniu Samorządu Terytorialnego, od najmłodszych
uczniów Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Dzieciaki
przekazały piękne życzenia wraz z kwiatami, ale też zwiedziły Urząd
Gminy i mogły uzyskać odpowiedzi na pytania z zakresu ich
zainteresowania tematyką Gminy, w której mieszkają.

Po wielu latach i wielu kolizjach na skrzyżowaniu w Janowcu Kościelnym, udało się rozwiązać problem. Zarówno
Rada Gminy jak i Wójt, byli jednomyślni w podjęciu decyzji, iż dla bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej
należy wykupić grunt. Dokonano bezgotówkowej transakcji, czyli w zamian za nieruchomości na skrzyżowaniu

zostały przekazane dwie działki budowlane na osiedlu mieszkaniowym. Teren jest już uporządkowany, na miarę
możliwości zagospodarowany w taki sposób aby zapewnić widoczność dla użytkowników dróg. Należy podkreślić,
iż Starostwo Powiatowe nie było zainteresowane rozwiązaniem problemu i zakupem nieruchomości. Jedno jest
pewne, bezpieczeństwo dla podróżujących drogami w obrębie skrzyżowania uległo znaczącej poprawie.

W 2018 r. świętowaliśmy 25-lecie kapłaństwa ks. Dziekana Proboszcza Parafii w Grzebsku. Była to piękna
uroczystość połączona z Parafialnym Piknikiem, integrującym parafian i mieszkańców dwóch sąsiadujących gmin.
W 2018 r. na terenie Gminy Janowiec Kościelny, została uruchomiona kopalnia piasków. Marszałek Województwa
udzielił Panu Janowi Kitowicz, prowadzącemu działalność pn. TRANS-ŻWIR, koncesji na wydobywanie metodą
odkrywkową kapaliny ze złoża piasków „Jabłonowo”. To bardzo dobra wiadomość, niosąca za sobą dochody dla
budżetu gminy.
Już w 2016 roku podpisany został list intencyjny, będący deklaracją zainteresowania podłączenia Gminy do sieci
gazowej, która biegnie po granicy naszej jednostki. Należy nadal temat drążyć celem zachęcenia Polskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. do zainwestowania w Gminę Janowiec Kościelny.
Zaawansowane są prace w zakresie przygotowania projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy
Janowiec Kościelny. Działania w tym zakresie trwają od lat. Pierwszy wniosek przygotowany
przez specjalistę o opinię Komisji Heraldycznej był złożony 04.01.2018r, który 04 czerwca
br. został zaopiniowany negatywnie.
Osoba przygotowująca projekty naniosła poprawki i kolejny wniosek został przesłany
24 lipca. Do chwili obecnej nie znamy nowego stanowiska Komisji. W naszej ocenie i twórcy
projektów, zasługują one na uzyskanie pozytywnej opinii. Komisja zgłosiła uwagi do wzoru
herbu, który przedstawia Św. Jana Chrzciciela oraz herb Pobóg.
Podjęliśmy działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych na wymianę opraw oświetlenia ulicznego
na LED, co w przyszłości pozwoli na wygenerowanie oszczędności w opłatach za pobór energii, nawet 70-80%.
Obowiązek w zakresie utrzymania oświetlenia został nałożony na gminy, zatem wskazane jest szukanie
oszczędności. W tym zakresie Gmina podjęła współpracę z Polską Akademią Rozwoju Samorządności w zakresie
programu SCOT, dzięki któremu można wymienić stare, energochłonne oświetlenie na energooszczędne bez
wykładania środków z budżetu własnego. Istotą programu SCOT jest zastosowanie autorskiego mechanizmu
finansowego bez konieczności rezerwowania w budżecie Gminy środków na realizację zadania. Również Energa
zaproponowała nam wymianę opraw rtęciowych na sodowe, które pozwolą na 40% oszczędności w poborze energii.
Warunkiem jest zlecenie konserwacji i podpisanie umowy na 4 lata. W naszej ocenie korzystniejszym wariantem jest
wymiana opraw rtęciowych na LED, zatem podpisanie umowy w tym temacie pozostawiamy dla następców.
W 2018 roku podjęliśmy też działania celem pozyskania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych
w konkursie Zarządu Województwa, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
Warunkiem przy złożeniu wniosku jest przygotowanie audytu energetycznego, co jest bardzo kosztownym zadaniem.
W wyniku prowadzonych postępowań, nie udało się nam pozyskać wykonawcy i zadanie zostało przesunięte
do realizacji w latach następnych.
W 2018 roku Rada Gminy powołała Młodzieżową Radę Gminy w skład której wchodzi 10-ro uczniów naszych szkól.
Rada ma przede wszystkim charakter konsultacyjny, czyli reprezentowanie środowiska młodzieżowego wobec
instytucji rządowych i samorządowych oraz zapewnienie udziału młodzieży w procesie podejmowania decyzji, które
mają bezpośredni wpływ na sposób i jakość życia młodych ludzi.
PODSUMOWANIE
Mijająca kadencja zgodnie z założeniami jest poświęcona budowie, modernizacji i remontom dróg, na które
wydaliśmy prawie 6 mln zł, pozyskując dotacje w kwocie ponad 3 mln zł. Wybudowano prawie 7 km dróg gminnych.
Dodatkowo Powiat zainwestował też w 4 km swoich dróg. Wartość tego zadania to kwota ponad 3,5 mln zł, do której
Gmina dopłaciła prawie 0,5 mln zł. Stan dróg gminnych naprawdę jest dobry, ale bardzo dużo pozostaje do zrobienia
na drogach powiatowych, których zarządcą jest Powiat. Oprócz dróg realizowane były inne zadania, na które Urząd
Gminy i samorządowe jednostki organizacyjne pozyskiwały dofinansowanie. Na pewno trudno opisać wszystkie
działania tutejszego Samorządu, za pomocą krótkiego sprawozdania lub fotografii.
Zatem mijająca kadencja dominuje w inwestycje drogowe, ale też realizowano zadania z zakresu ochrony
środowiska, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki społecznej oraz zdrowia. To prawda, że priorytetowym
zadaniem były inwestycje drogowe, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców stawiane jest na pierwszym miejscu i na te
zadania mogliśmy pozyskać dofinansowanie.

Gmina czysta, dobrze oświetlona i zielona, to cel każdego samorządu. W tym zakresie gro zadań realizuje
Zakład Gospodarki Komunalnej, troszcząc się o zielone tereny komunalne, o rowy przy drogach gminnych, o krzewy
i drzewa przy nich. Należy podkreślić, że wiele prac wykonywanych jest też przy drogach powiatowych,
w przeciwnym razie wygląd Gminy byłby zupełnie inny. Przeciętnego mieszkańca nie interesuje fakt, kto jest
zarządcą, tylko oczekuje, aby były w należytym stanie technicznym i wyglądały estetycznie.
Na miarę możliwości modernizowaliśmy oświetlenie uliczne, instalowane były energooszczędne lampy
w miejscach, gdzie brak oświetlenia.
Systematycznie przy współpracy z PUP w Nidzicy organizowane były roboty publiczne, prace interwencyjne
i staże, aby przeciwdziałać bezrobociu i pozyskiwać dodatkowe osoby do pracy, szczególnie w sezonie.
Organizowane były też prace społecznie użyteczne. Podejmowane działania mają na celu wykonanie jak najwięcej
zadań sposobem gospodarczym, bez znaczącego obciążenia dla budżetu Gminy.
Wspieraliśmy Strażaków, co jest gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i użytkowników dróg.
Również działalność Klubu Sportowego i Sportowców nie była pozbawiona pomocy. Podjęto działania celem
rozbudowy bazy sportowej.
Wspólnie z dyrektorami podejmowane były starania celem zapewnienia właściwych warunków do kształcenia
w szkołach prowadzonych przez Gminę. Każdego roku znaczne środki budżetu przeznaczano na gminną oświatę.
Do istotnych spraw, które realizowano w kadencji 2014-2018 należy włączyć też działania w zakresie
szeroko pojętej ochrony środowiska i przeciwdziałania niskiej emisji zanieczyszczenia powietrza.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej nie było żadnych możliwości na pozyskiwanie pomocy finansowej,
zatem w szczególności modernizowano i remontowano istniejące wodociągi i sieci kanalizacyjne. Był to na pewno
szereg działań mających na celu poprawę jakości życia Mieszkańców. Priorytetem w nowej kadencji powinna być
modernizacja sieci wodociągowych, budowa kanalizacji i modernizacja stacji uzdatniania wody.
Budżet Gminy z ok. 14 mln zł na początku kadencji wzrósł do ok. 20 mln zł w 2018 roku.
Spraw podległych naszej Gminie jest wiele i w każdej dziedzinie potrzeby są ogromne. Niestety jako Gmina
musimy mierzyć siły na zamiary. Przy ustalaniu budżetu zawsze kierujemy się zasadą wydawania każdej złotówki
z rozwagą i możliwością jej wzrostu w formie pozyskania dofinansowania. Realizowaliśmy zadania, na które Gmina
mogła aplikować o dotacje w konkursach i programach unijnych.
Gmina z tak niskim udziałem dochodów własnych w budżecie, jest w gronie najbardziej niesamodzielnych
finansowo samorządów.
Jednak należy podkreślić, że w 2010 roku przejmując Gminę, zadłużenie wynosiło 3.901.922,96, przy
budżecie 11.190.934,72 po stronie dochodów i 11.429.467,30 po stronie wydatków. Procent zadłużenia wówczas
to 34,87%. Kończąc 2018 rok, przewiduję zadłużenie w kwocie 3.464.397,98, przy budżecie 20.905.178,96 po stronie
dochodów i 20 977 444,46 po stronie wydatków. Procentowe zadłużenie wg planu dochodów wynosi 16,57%.
Bardzo ważny jest fakt, że Gmina nie ma obciążonej żadnej nieruchomości ograniczonym prawem
rzeczowym poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Pojawiła się nadzieja, że w nowej kadencji budżet Gminy zostanie zasilony nowymi dochodami
z uruchomionej w tym roku kopalni piasków „Jabłonowo”. Rozpoczął też swoją działalność nowo powstały Dom
Weselny. Sprzedane działki pod działalność gospodarczą w Janowcu Kościelnym zapewne też zaczną przynosić
dochody, na jednej z nich trwa już budowa, dla drugiej przygotowywana jest koncepcja i dokumentacja projektowa.
Kolejną nadzieją są nowi mieszkańcy, którzy zechcą zakupić działki budowlane na „Osiedlu”, wybudować swoje domy
i zamieszkać tu. To dla nich m.in. budowane są nowe drogi i chodniki. Zainwestowane środki wrócą do budżetu
w zwiększonym podatku PIT i CIT.
Szanowni Państwo, to co zostało zrealizowane, to nie tylko zasługa Wójta, to zasługa Ludzi, z którymi
pracuję. Dziękuję Panu Bogu, iż dane mi było mieć wokół siebie tak wspaniałych Współpracowników i spotykać
na swojej drodze Ludzi, którzy służyli dobrą radą i pomocą. Pozwólcie Państwo, że najpierw podziękuję wszystkim
Współpracownikom z Urzędu Gminy, którzy zawsze byli na pierwszej linii frontu. Dziękuję serdecznie Radzie Gminy,
Państwu Przewodniczącym Rady i Komisji oraz Radnym. Dziękuję Dyrektorom, Kierownikom i Pracownikom
wszystkich jednostek organizacyjnych, czyli Szkół, GOPS, ZGK i SOK. Dziękuję Państwu Sołtysom, Mieszkańcom,
Stowarzyszeniom, Ochotniczym Strażom Pożarnym, LKS „Orzeł”, Środowiskowemu Domowi Samopomocy,
Członkom Powiatowej Izby Rolniczej i Radnym Rady Powiatu.
Słowa wdzięczności i podziękowania kieruję do Księży współpracujących z Samorządem, w szczególności
do ks. Kanonika Jacka Lubińskiego. Dziękuję za modlitewne wsparcie i wspólną organizację uroczystości kościelnych
i świeckich w naszej Parafii i Gminie.
Serdecznie dziękuję wszystkim Sponsorom gminnych uroczystości, Prezesom i Kierownikom Firm, Instytucji
i Zakładów Pracy w Gminie i Powiecie.
Na pewno nie jestem w stanie wymienić wszystkich Osób, którzy mnie wspierali w tej wyjątkowo trudnej
i odpowiedzialnej funkcji. Dodam, że kończę służbę dla tej Gminy i Jej Mieszkańców, po 43 latach pracy, zawsze
w Urzędzie Gminy, więc dziękuję, że byliście ze mną, przy mnie, że mogłam czerpać z Państwa mądrości.
Jeżeli moje słowa lub działania sprawiły komukolwiek cierpienie bądź niezadowolenie, serdecznie
przepraszam. Zapewniam, że nigdy nie było to celowe działanie. Wszystko co robiłam, czyniłam z myślą o drugim
człowieku, pamiętając aby było zgodne z moim sumieniem i obowiązującym prawem.
Dziękuję za wszelkie dobro, za współpracę i wyrozumiałość, a w szczególności za troskę o nasze wspólne
dobro, o naszą małą Ojczyznę, którą jest Gmina Janowiec Kościelny.

Szanowni Państwo.
Dziękujemy za współpracę i stwierdzamy, że ostatnie dwie kadencje Samorządu nie zostały zmarnowane, a efektem
są dobre podwaliny do rozwoju Gminy w kolejnych latach. Był to czas bardzo pracowity, ale przez to owocny w wiele
inwestycji i innych przedsięwzięć, które spowodowały, że Gmina Janowiec Kościelny jest rozpoznawalna w Regionie
i w Polsce, jest także przyjazna dla Mieszkańców oraz otwarta dla Przedsiębiorców.
Na pewno nasza Gmina dzisiaj jest inna, ale ocenę pozostawiamy Państwu.
Z wyrazami wdzięczności i podziękowania
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Ambroziński
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