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RAPORT O STANIE GMINY ŻNIN 
(2018) 

 
EDUKACJA 

KOSZTY ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ŻNIN W 2018 ROKU 
 
DOCHODY 
1. Subwencja oświatowa dla gminy Żnin w 2018 r.: 15 899 241,17 zł, z czego: 
- subwencja wynikająca z metryczki na 2018 r. – 15 789 241,17 zł, 
- rezerwa oświatowa – 110 000,00 zł. 
2. Dotacje celowe, granty dla placówek publicznych - 894 988,08 zł 
3. Dochody własne placówek oświatowych (placówki publiczne): 1 112 808,97 zł 
4. Środki otrzymane przez gminę na realizację pozostałych zadań oświatowych: 296 538,94 
zł, z czego: 
- dotacja podręcznikowa (placówki niepubliczne i obsługa zadania) - 39 263,12 zł, 
- wyprawka szkolna (SCUW) - 9 049,40 zł, 
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne) (MOPS) - 248 226,42 zł. 
Dochody placówek oświatowych w gminie Żnin (subwencja + dochody własne placówek 
+ dochody na zadania zlecone + dotacje i rezerwy) wynoszą łącznie 18 203 577,16 zł 
WYDATKI 

1. Placówki publiczne – 22 602 707,18 zł 
2. Zadania własne gminy w zakresie oświaty - 2 373 490,36 zł 
3. Dotacje dla placówek niepublicznych - 4 418 932,00 zł 

Koszty funkcjonowania systemu oświaty w gminie Żnin w 2018 roku - 29 395 129,54 zł 
Dopłata z budżetu gminy Żnin do systemu oświaty w gminie Żnin (placówki publiczne + 
placówki niepubliczne) wynosi łącznie 11 062 862,69 zł /9 782 808,83 zł placówki 
publiczne i pozostałe zadania oświatowe oraz 1 408 743,55 zł – placówki niepubliczne/ 
BILANS (dochody - wydatki): 18 203 577,16 zł - 29 395 129,54 zł = - 11 191 552,38 zł 
 

REMONTY I INWESTYCJE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Remonty bieżące 

W roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe przeprowadzały bieżące remonty w 

swoich placówkach w celu utrzymania budynków w należytym stanie. 

Wykaz remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych gminy Żnin w roku szkolnym 

2017/2018  

Placówka  Opis zadania  

Koszt 
całkowity 
realizacji 

zadania (zł)  

Przedszkole Miejskie nr 
1 w Żninie 

1. Naprawa elewacji oraz naprawa naświetli piwnicznych.  
2. Naprawy  po nawałnicy.  
3. Naprawa centrali telefonicznej.  

4 642,65 

Przedszkole Miejskie nr 
2 w Żninie 

Remont kuchni głównej w budynku A. 

8 989,16 

 

Szkoła Podstawowa  nr 
1 w Żninie 

1. Remont pomieszczeń sekretariatu malowanie, wymiana podłogi 
oraz zakup nowych mebli.  

2. Remont sal lekcyjnych oraz zabudowa rur instalacji centralnego 
ogrzewania. 

3. Zakup oraz montaż rolet w pozostałych pomieszczeniach szkoły. 
4. Malowanie korytarza na piętrze i parterze w nowej części szkoły. 
5. Remont kuchni, malowanie oraz montaż i zakup okapu 

kuchennego. 
6. Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych i na holach szkolnych. 

75 374,00  
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Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Żninie 

1. Malowanie ścian i wymiana podłogi w salach lekcyjnych. 
2. Malowanie gabinetu wicedyrektorów oraz wymiana podłogi  

w sekretariacie szkoły. 
3. Wymiana oświetlenia w kuchni szkolnej. 
4. Remont toalet szkolnych. 

5 706,93 

Szkoła Podstawowa 
w Januszkowie 

1. Zakup i montaż dzwonka. 
2. Odmalowanie 3 sal dydaktycznych. 

 
3 300,00 

Szkoła Podstawowa 
w Słębowie 

1. Naprawa podestu. 

2. Odmalowanie sal lekcyjnych. 

3. Położenie nowej wykładziny w salach lekcyjnych. 

4. Czyszczenie i naprawa rynien. 

5. Remont schodów. 

6. Montaż półek i osłon w oddziale ,,0”. 

7. Położenie nowej wykładziny w salach lekcyjnych. 

8. Montaż rolet. 

22 662,78 

Szkoła Podstawowa  
nr 5 w Żninie 

1. Remont czterech sal dydaktycznych. 
2. Naprawa i uzupełnianie podłogi PCV na korytarzach. 
3. Remont łazienek szkolnych  
4. Remont sali bilardowej. 
5. Remont zaplecza stołówki (obieralni) 

2 800,00 

razem  123 475,52 

 

Inwestycje oświatowe 

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Żnin przeprowadziła wiele inwestycji w placówkach 
oświatowych oraz na ich terenie. Do najważniejszej inwestycji należy rozpoczęcie budowy 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie. Oprócz powyższego zadania 
warto wymienić jeszcze pozostałe, które wpłynęły na poprawę warunków w budynkach 
oraz podniosły bezpieczeństwo uczniów: 
1. Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie położonego 

przy ul. Jasnej, 
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie,  
jak i zrealizowane przed 2018 rokiem: I etap remontu budynku Przedszkola Miejskiego 
nr 1 w Żninie, czy Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie. 

 

Środki pozabudżetowe 

Środki z rezerwy oświatowej 

1) W I połowie 2018 r. gmina Żnin, po złożeniu wniosków uzyskała dodatkowe 

środki finansowe w łącznej kwocie 110 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone 

dla  Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie. 

Szkoła Kwota (zł) Przeznaczenie 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Żninie 
60 000,00 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów 

przyrodniczych  w szkołach 

podstawowych. 

Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Żninie 
50 000,00 

Doposażenie pomieszczeń do nauki 

(ławki, krzesła szafy) w gimnazjach 

przekształcanych w szkoły podstawowe 
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Rządowy program „Aktywna tablica” 

W ramach programu „Aktywna tablica”  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Żninie została wyposażone w 2018 roku w zestaw tablicy 

interaktywnej wraz z głośnikami oraz interaktywny monitor dotykowy.  

Placówka 
Wysokość 
otrzymanej  
dotacji (zł) 

Wkład 
własny 

gminy (zł) 
 

Wysokość 
rzeczywistych 
wydatków (zł) 

Szkoła Podstawowa  nr 1 w Żninie 14 000,00 3 500,00 17 440,00 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA JEDNOSTEK 
(wszystkie wydarzenia zostały umieszczone w sprawozdaniach za rok 2018) 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 

• Gala – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 – uroczyste wręczenie stypendiów i 
nagród Burmistrza Żnina za osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne 

• Organizacja półkolonii letnich we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 

• Gminne obchody „Dnia Edukacji Narodowej” z udziałem nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi wszystkich publicznych placówek oświatowych połączone z 
wręczeniem nagród wszystkich szczebli (m.in. burmistrza i dyrektorów) 

Przedszkole Miejskie nr 1 im. M. Konopnickiej w Żninie 

• Festyn „Mała Jesień na Pałukach” 

• Opracowanie i wdrożenie programów: 

− Jestem przedszkolakiem, 

− Lubię przedszkole, 

− Akademia badacza, 

− Baw się i ruszaj, 

− Z przyroda za pan brat 

− Mały artysta, 

− Przedszkolak w świecie szachów 
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie 

• Organizacja Powiatowego Przeglądu Tańca 
Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie 

• Nadanie szkole imienia i sztandaru 
Szkoła Podstawowa im. Klemensa Janickiego w Januszkowie 

• Impreza środowiskowa – Piknik rodzinny 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie 

• Obchody 99. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego 

• Mural szkoły związany z obchodami 100 . rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 
odzyskania niepodległości 

• Bookcrossing – Uwalniamy książkę! – przeprowadzenie akcji nieodpłatnego 
przekazywania książek 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 

• Święto Patrona Szkoły połączone z wmurowaniem aktu erekcyjnego budowanej hali 
sportowej 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie 

• Organizacja półkolonii letnich we współpracy z SCUW 

• Organizacja Powiatowego Konkursu Matematycznego 

• Proces przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową. 

Szczegółowe informacje dotyczące stanu realizacji zadań oświatowych gminy Żnin 

oraz dotyczące wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-
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Pomorskiego Kuratora Oświaty zostały zebrane w przedkładanym corocznie Radzie 

Miejskiej materiale w miesiącu październiku. 

 

POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWIE 

PROGRAMY ZDROWOTNE 
W 2018 roku gmina Żnin realizowała 4 programy zdrowotne: 

1. „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego 
przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. Program był realizowany we 
współudziale ze Starostwem Powiatowym w Żninie W ramach programu podane 
zostały trzy dawki szczepionki dla 79 dziewczynek z 2004 rocznika z terenu 
Gminy Żnin (79,80 % populacji dziewczynek z 2004 rocznika). Całkowity koszt 
jaki poniosła Gmina Żnin w ramach tego programu wyniósł 47.800,00 zł. Całość 
poprzedziły szkolenia dla dzieci z 2004 rocznika i ich opiekunów w szkołach 
znajdujących się na terenie naszej Gminy. 

2. „Program profilaktyki zakażeń pneumokowych wśród dzieci w oparciu  o 
szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w 
ramach którego w ciągu 2018 roku zostały zaszczepione dzieci między 24 a 36 
m. ż (72 osoby, czyli 36 % populacji dzieci między 24 a 36 m. ż.). Program był 
finansowany w 50 % przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50 % przez 
Gminę Żnin, całkowity koszt tego programu wyniósł 10.800,00 zł. 

3. ,,Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-
Pomorskim w 2018 r.” w ramach którego w 2018 r. wykonano badania 
diagnostyczne agHBs i anty HCV dla 100 mieszkańców z terenu Gminy, którzy 
wcześnie dokonali rejestracji. Program był finansowany w 50% przez 
województwo kujawsko-pomorskie i w 50% przez Gminę Żnin, całkowity koszt 
tego programu wyniósł 2.900,00 zł. Całość poprzedziło szkolenie  dla mieszkańców 
na temat zakażeń HBV i HCV. 

4. „Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty 
brzusznej” w ramach którego w 2018 r. wykonano badania przesiewowe w 
kierunku tętniaka aorty brzusznej (badanie USG) dla 100 mieszkańców  z terenu 
Gminy Żnin, którzy wcześniej dokonali rejestracji. Program był finansowany w 
50% przez województwo kujawsko-pomorskie i w 50% przez Gminę Żnin. 
Całkowity koszt tego programu wyniósł 2.000,00 zł. 

W ramach dbania o kondycję seniorów oraz bezpieczeństwo mieszkańców 
przebywających nad Jeziorem Żnińskim Małym w 2018 r. przeprowadzono zajęcia 
ruchowe dla mieszkańców Gminy Żnin 50 PLUS w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 
r., zabezpieczono środki na sfinansowanie zatrudnienia dwóch ratowników wodnych. 
 

ROBOTY PUBLICZNE 
W 2018 r. w ramach robót publicznych przeciętne zatrudnienie wynosiło 38,71 godzin. 
Koszt poniesiony przez Gminę Żnin na zatrudnienie wyniósł 774 546,94 zł. Prace w 
ramach robót publicznych to nie tylko zatrudnienie osób, ale koszty ponoszone m.in. na zakup 
paliwa do ciągników, samochodów oraz kosiarek i wykaszarek będących na stanie Urzędu, 
zakup części wymiennych do kosiarek, art. przemysłowych, środków czystości na potrzeby 
robót publicznych, ekogroszku, ustników do alkomatu, materiałów potrzebnych do 
wyremontowania pomieszczeń socjalnych przy ul. Dworcowej 12 w Żninie, pilarki, na łączną 
kwotę 115 949,14 zł. 

DOWOZY 
W 2018 roku w ramach opieki na dowozach, przejściach dla pieszych (wliczając w to 
kierowcę autobusu) zatrudnienie znalazły 23 osoby, koszt zatrudnienia po stronie 
Gminy to 635 782,21 zł. 
 
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
Na 2018 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w kwocie 470 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r osiągnięto  
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dochody w kwocie 502 725,75 zł. Dochody z opłat za napoje alkoholowe uzyskane w 2018 
r. uzależnione są od ilości sprzedanych napojów alkoholowych w placówkach handlowych i 
gastronomicznych w 2017 r. ponieważ wysokość tych opłat uzależniona jest od wartości 
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Żnin funkcjonowało 102 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych - 30 przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży i 72 poza miejscem sprzedaży. 
 

RADY OSIEDLA 
W ramach działalności Rad Osiedla na terenie Żnina zrealizowano m.in. zadania 
inwestycyjne oraz zadania poprawiające infrastrukturę osiedli, jak poniżej: 

Rada Osiedla nr 1 „Góra” 
1. Współfinansowano realizację zadania p.n. „Przebudowa ciągu komunika-

cyjnego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Kl. Janickiego i Wilczkowską w 
Żninie” w kwocie 5 000,00 zł. 

2. Wykonano ogrodzenie placu zabaw usytuowanego przy ul. Kasztanowej i 
Sobieskiego w Żninie. Nazwa zadania: „Wykonanie ogrodzenia placu 
zabaw przy ul. Sobieskiego i Kasztanowej w Żninie” – 9 500,00 zł. 
Rada Osiedla nr 2 „Bloki Wielorodzinne” 

1. Montaż ogrodzenia placu zabaw w Żninie przy ul. Kopernika. Nazwa zadania    
„Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopernika w Żninie”. – 4 
676,00 zł 

2. „Doposażenie Mini Placu Zabaw przy ul. Kopernika w Żninie-etap II” – 
10 000,00 zł. 

Rada Osiedla nr 3 „Żnin- Południowy- Zachód” 
1. Współfinansowano realizację zadania p.n. „Przebudowa ciągu 

komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną wraz z 
miejscami postojowymi -etap I” w kwocie 2 932,64 zł. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Budowa 
siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 5 -etap I" – 2 500,00 zł. 

3. Współfinansowano realizację zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji 
projek-towej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni 
przy ul. Szpitalnej 48 i 50 w Żninie” w kwocie 2 500,00 zł. 

Rada Osiedla nr 4 „Krzyckówko” 
1. Wspófinansowano zadanie p.n. "Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu nr 

4 "Krzyckówko" w Żninie przy ul. Słonecznej" - etap II w kwocie 9 376,29 zł. 
Rada Osiedla nr 5 „Żnin- Stare Miasto” 

1. Współfinansowano realizację zadania p.n. „Remont chodnika przy ul. 
Spokojnej w Żninie” w kwocie 9 000,00 zł. 

W 2018 roku Rady Osiedli wydały na realizację zadań inwestycyjnych, bądź ich 
współfinansowanie, jak i na zadania poprawiające infrastrukturę obszarów, na których 
działają rady osiedla w ramach wydatków bieżących kwotę 65 023,86 złotych, co 
stanowi 78% kwoty przekazanej radom osiedla na ich działalność z budżetu gminy Żnin.  
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Ponadto w 2018 roku wpłynął wniosek o utworzenie Rady Osiedla Nr 6.  W miesiącu lutym 
2019 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami, obecnie przygotowywany jest projekt uchwały 
powołującej Radę Osiedla Nr 6. Również w lutym 2019 r. wpłynął kolejny wniosek o utworzenie 
Rady osiedla Nr 7, konsultacje z mieszkańcami odbyły się 25.04.2019 r. 
 

ŻŁOBEK GMINNY 
Żłobek Gminny w Żninie funkcjonuje od października 2016 roku. Żłobek może przyjąć 28 
dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wynosi 
300,00 zł miesięcznie, natomiast koszt wyżywienia dziecka kształtuje się na poziomie 
7,00 zł dziennie. Żłobek posiada dwie sale edukacyjne, plac zabaw. W 2018 roku koszt 
funkcjonowania Żłobka wyniósł 655 987,97 zł z czego 39 600,00 zł pochodziło z dotacji 
w ramach z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „MALUCH+” 2018, 130 011,18 zł pochodziło z opłat rodziców, a 486 376,79 zł ze 
środków własnych. 
Ponadto w Żłobku Gminny w Żninie prowadzony jest program edukacyjny „Zdrowo jemy, 
zdrowo żyjemy” mający na celu wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci.  
Realizowany jest również program „Żłobek czyta”, który rozwija wrażliwość estetyczną, 
kształtuje wyobraźnię i postawę twórczą. Rozwija życie emocjonalne, wpływa na rozwój 
intelektualny. Ma bardzo duże znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. 
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE 
W 2018 r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie skorzystało 921 
rodzin, łącznie 2112 osób. 
W 2018 roku MOPS w Żninie realizował zadania zlecone i powierzone gminie, jak również 
zadania własne. Zadania zlecone zostały zrealizowane na łączna kwotę 26 099 521,00 zł. 
Natomiast na zadania własne wydatkowano kwotę 8 764 116,00 zł z czego 2 716 367,00 
zł to środki pozyskane z różnych dotacji. 
W MOPS w Żninie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych, z oferty wypożyczalni skorzystało 339 osób (wypożyczono 616 szt. 
sprzętu) i wydatkowano kwotę: 33 624,00 zł. Wypożyczalnia świadczy swoje usługi na rzecz 

18 855,63 zł; 
22%

42 552,29 zł; 
51%

22 471,57 zł; 
27%

Wydatki Rad Osiedli w 2018 r.

wydatki bieżące

wydatki inwestycyjne

wydatki bieżące poprawiające infrastrukturę
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osób niepełnosprawnych, chorych wymagających zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i 
urządzenia pomocnicze do czasu uzyskania sprzętu z NFZ lub PFRON. Gmina podpisała 
Umowy partnerskie o współpracy i ponoszeniu części wydatków związanych z prowadzeniem 
wypożyczalni z wszystkimi gminami powiatu żnińskiego. 
W 2018 roku zaobserwowano wzrost zainteresowania usługami opiekuńczymi. 
Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 157 osób, w 
tym 36 osób w ramach usług specjalistycznych. Koszt usług opiekuńczych wyniósł: 
1 345 592,00 zł natomiast dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi to kwota: 
185 200,00 zł, co stanowi 13,8% wydatku na zadanie. W okresie sprawozdawczym usługi 
były realizowane także w oparciu o pozyskaną dotację w kwocie 68.093,00 zł w ramach 
rządowego Programu „ Opieka 75+”. Corocznie MOPS pozyskuje środki finansowe w 
ramach Rządowego Programu „Asystent rodziny”. W 2018 roku pozyskano kwotę 
892.461,92 zł w ramach dotacji. 
Głównym celem realizowanego w 2018 roku projektu socjalnego na rzecz osób starszych jest 
niwelowanie problemu osamotnienia i izolacji poprzez umożliwienie osobom starszym 
spędzania czasu w przyjaznej atmosferze podczas spotkań międzypokoleniowych. Wspólnie 
podejmowane działania zmierzają do zmiany wizerunku osoby starszej w społeczności 
lokalnej pozwalają również zaspokoić ich potrzeby akceptacji i szacunku, wzmocnić na 
płaszczyźnie emocjonalnej. Projekt realizowany będzie cyklicznie. 
Pozyskano dotację na utworzenie  Domu Dziennego Pobytu „Senior+”  w wysokości 
300 000,00 zł. Utworzono 2 mieszkania wspomagane przy ul. Gnieźnieńskiej. 
Pozyskano środki finansowe w ramach Programu Rządowego „ Opieka 75+” w kwocie 
70 794,00 zł. W 2018 roku pozyskano środki na realizację projektu„ Aktywni-
Kompetentni-Szczęśliwi” w ramach: Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 
9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne. Celem projektu 
jest włączenie społecznie 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz działań o charakterze 
środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 do III/2020. Pozyskana kwota 
wyniosła 215 378,50 zł ze środków RPO. W 2018 roku  gmina Żnin podpisała umowę na 
realizację  1  projektu   z EFS  "Aktywni-Kompetentni-Szczęśliwi" , na łączną kwo-tę  215 
387,50 zł., który  obejmuje  20 osób i będzie realizowany w latach 2019 – 2020. MOPS 
uczestniczył w 3 konkursach ogłaszanych przez MRPiPS  (Asystent rodziny,  Opieka 
75+  i  Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) na łączną kwotę 566 852,00 zł., które 
objęły 1169 osób . Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie zrealizował  6 
projektów socjalnych tj. „Fantom-przyjaciel życia”, „ Przy wigilijnym stole”, „Bliżej 
siebie”, „Rodzina to moc”  , „Osoby starsze są wśród nas” , „Widzisz, słyszysz, reaguj! 
Gmina Żnin przeciwko przemocy”. Ogółem projektami socjalnymi objęto 370 osób z 
problemami opiekuńczo- wychowawczymi, uwikłanych lub zagrożonych przemocą w 
rodzinie oraz problemem uzależnień. Projekty socjalne były realizowane w ramach 
środków własnych MOPS i  wydatkowano kwotę 6 502,00  zł. W ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018. MOPS 
otrzymał 83707,3 kg żywności o łącznej wartości 410 542,00 zł  i pomocą objęto 2166 
osób.   
 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH „PUK” SP. Z O.O. 
Spółka w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. osiągnęła zysk netto w 
wysokości 26 709,79 zł z tytułu: zarządzania lokalami mieszkalnymi na zlecenie, 
całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz placów zabaw, całorocznego 
oczyszczania gminy Żnin, utrzymania szaletów miejskich oraz prowadzenia poboru 
opłaty targowej na targowisku miejskim, administrowania Strefą Płatnego Parkowania 
w Żninie, odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żnin, wykonania zleceń 
dodatkowych (wewnętrznych – ze strony gminy Żnin i zewnętrznych). 
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ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka posiadała w swoim administrowaniu: 

 Zasób, którego właścicielem jest Gmina Żnin: 
 Lokale w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Żnin 

 Lokali mieszkalnych :   174 o powierzchni  7 987,53 m2 
 Lokali użytkowych:    18 o powierzchni    2 173,08 m2 

Razem: 192 o powierzchni 10 160,61 m2 
 Lokale stanowiące własność Gminy Żnin we Wspólnotach Mieszkaniowych:  

 Lokali mieszkalnych :  226 o powierzchni      10 225,36 m2 
 Lokali użytkowych:         2 o powierzchni   60,54 m2 

                                   Razem:  228 o powierzchni  10 285,90 m2 

 Lokale użytkowe, garaże i świetlice stanowiące własność Gminy Żnin: 
 Lokali użytkowych    21 o pow. 2 285,50 m2 
 Garaży     13 o pow. 191,15 m2 
 Świetlic     24 o pow. 2 361,65 m2 

Razem:    58 o pow. 4 838,30 m2 
 Lokale w budynkach pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Żnin: 

 Lokali mieszkalnych      6 o pow. 299,34 m2 
 Lokali użytkowych      2 o pow. 118,04 m2 

Razem:      8 o pow. 417,38 m2 
 Lokale stanowiące własność Gminy Żnin we Wspólnotach Mieszkaniowych 

niewyodrębnionych: 
Razem:      1 o pow. 8,75 m2 

 Zasób prywatny, którym zarządza Spółka 
 Lokale stanowiące własność innych osób (bez udziału Gminy Żnin)  

                                    Razem: 11 budynków (lokali mieszkalnych  58) o pow. 3011,61 m2 
Spółka zarządza 60 Wspólnotami Mieszkalnymi, w tym 11 budynkami stanowiącymi 

własność innych osób (osoby fizyczne + PKP). Mieszkaniowy zasób gminy Żnin składa 
się łącznie z 481 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 21.824,75m2. Budynki, w 
których znajdują się lokale będące własnością Gminy Żnin pochodzą z końca XIX wieku 
i połowy XX wieku. Zróżnicowane wiekowo budynki przedstawiają konstrukcyjnie różny 
poziom wyeksploatowania. Związane to jest z obowiązującymi w tamtym okresie 
tendencjami w sposobie realizacji konstrukcji, jak i używanymi w tamtych okresach 
materiałami co powoduje, że budynki te obciążone są wieloma wadami budowlanymi. Z 
tego względu stan techniczny tych budynków pozostawia wiele do życzenia.  
 
Zasób mieszkaniowy, którego właścicielem jest gmina Żnin 

 2018 rok 

Lokale w budynkach stanowiących 100% 192 

• Lokale mieszkalne 174 

• Lokale użytkowe 18 

Lokale stanowiące własność Gminy Żnin  
w wspólnotach mieszkaniowych 

304 

• Lokale mieszkalne 301 

• Lokale użytkowe 3 

Lokale użytkowe, garaże i świetlice stanowiące 
własność Gminy Żnin 

58 

• Lokale użytkowe 21 

• Garaże  13 

• Świetlice 24 
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Lokale mieszkalne własność Gminy Żnin w 
wspólnotach mieszkaniowych Niewyodrębnionych 

0 

• Lokale mieszkalne 0 

 

 2018 rok 

Liczba wspólnot 60 

 
REMONTY LOKALI W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ŻNIN 

Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają z konieczności utrzymania ich stanu 
technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo przebywających w nich ludzi 
i mienia w okresie ich użytkowania. Związane są one przede wszystkim z utrzymaniem w 
prawidłowym stanie technicznym urządzeń i instalacji związanych z budynkiem a w 
szczególności instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, C.O., ciepłej wody, 
elektrycznej, przewodów kominowych, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
ochrony przeciwpożarowej. W 2018 roku przeprowadzono szeroki zakres prac 
remontowych na poszczególnych budynkach zasobu mieszkaniowego z 
uwzględnieniem m.in. potrzeb wskazanych w protokołach z kontroli stanu technicznego 
nieruchomości (budowlany, gazowy czy kominiarski). 

 

Koszty remontów – wg. zakresu prac na lokalach i budynkach zasobu mieszkaniowego gminy Żnin 

 2018 rok 

Prace konserwacyjne 116 253,05 zł 

Prace dotyczące instalacji: wodociągowo- 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych 

136 842,82 zł 

Prace murarskie (remonty lokali mieszkalnych) 430 924,55 zł 

Stolarka drzwiowa 15 169,19 zł 

Stolarka okienna 25 285,58 zł 

Prace zduńskie 37 603,49 zł 

Prace dekarskie 193 981,99 zł 

Prace różne 21 588,69 zł 

RAZEM: 977 649,26 zł  

 
Środki finansowe przeznaczane na modernizację poszczególnych nieruchomości czy lokali 
mieszkalnych służą trwałemu ulepszeniu istniejących obiektów i prowadzą do zwiększenia 
jego wartości. Przeprowadzenie prac związanych z podłączeniem instalacji centralnego 
ogrzewania czy instalacji gazowej służy m.in. wygodzie użytkowników, ale również znajduje 
swoje uzasadnienie w działaniach ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne. Prace murarskie i ich zwiększony nakład wynika z 
prac remontowych prowadzonych w lokalach mieszkalnych, które pozyskane zostały do 
ponownego zasiedlenia w wyniku naturalnego ruchu ludności. W związku z wnioskami 
najemców wymiana stolarki okiennej czy stolarki drzwiowej prowadzona jest każdego roku.  
Zwiększone z roku na rok nakłady finansowe na prace dekarskie związane są ze stanem 
technicznym porycia dachowego oraz ze zmianami atmosferycznymi, m.in. występujące silne 
opady deszczu, huraganowe wiatry, mającymi znaczny wpływ na powstałe uszkodzenia i 
potrzeby remontowe. 
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Wykaz budynków, w których przeprowadzone były prace remontowe z uwzględnieniem rodzaju prac 

 2018 rok 

Prace dotyczące instalacji: wodociągowo- 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej  

• Pl. Wolności 20 

Montaż instalacji C.O: 

• Kl. Janickiego 40/10 

• Pl. Wolności 20 

• Konopnickiej 3/1 

• Gnieźnieńska 18 

• Podgórzyn 5/1 

Prace murarskie (remonty lokali 

mieszkalnych) 

• Podgórzyn 65 

• Podgórzyn 5  

• Słębowo 17 

• Dochanowo 18 

• Kl. Janickiego 40 

• Szkolna 2 

• 700 lecia 36 

• Lewandowskiego 1 

• Pocztowa 15 

• Konopnickiej 3 

• Gnieźnieńska 18 

• Bożejewiczki Rolna 13 

• Podobowice 38 

• Bożejewiczki Rolna 38 

• Wawrzynki 21 

Stolarka drzwiowa 13 szt. 

Stolarka okienna 11 szt. 

Prace zduńskie • Postawienie nowych pieców: 6 szt. 

• Przestawienie pieców: 25 szt. 

• Remont pieców 15 szt. 

• Rozbiórka pieców: 8 szt. 

Prace dekarskie • Kl. Janickiego 40 

• Paryż 26  

• Szpitalna 48 

• Dworcowa 12 

• Sulinowo 32 

Prace różne Montaż anteny telewizyjnej –  
Kl. Janickiego 40 

 
 

TARGOWISKO MIEJSKIE 
 Realizując powierzone zadanie obsługi targowiska miejskiego Spółka realizuje: 

 pobór opłat: 
 dzierżawa- wpływy w 2018 roku wyniosły 64 253,83 zł 
 inkaso- wpływy w 2018 roku wyniosły     168 035,00 zł 

 zarządzanie powierzonym terenem, 
 dbałość o porządek na powierzonym terenie, 
 wyrażanie zgody na udostępnianie urządzeń komunalnych, 
 zawieranie umów z dzierżawcami miejsc targowych, windykacja należności od 

dzierżawców miejsc targowych 
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STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) 
Na chwilę obecną zatrudnionych do obsługi SPP jest 6 osób: 
- 3 kontrolerów, 
- 3 pracowników biurowych (do obsługi kasy, prowadzenia windykacji). 
W 2016 roku opartej na wprowadzeniu parkomatów na terenie miasta koszt inwestycji 
wyniósł 400 536,03 zł a wydatki bieżące na usługę oznakowania poziomego i pionowego 
SPP wyniosły 45 168,12 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2018 przedstawia się, jak 
poniżej: 
- rok 2016 dochody – opłata parkingowa - 338 927,57 zł, wydatki dla administratora SPP – 
162 586,82 zł, wynik dodatni 176 340,75 zł, 
- rok 2017 dochody – opłata parkingowa – 460 036,58 zł, wydatki dla administratora SPP – 
234 104,58 zł, wynik dodatni 225 932,00 zł, 
- rok 2018 dochody – opłata parkingowa – 408 636,28 zł, wydatki dla administratora SPP 
– 232 774,99 zł, wynik dodatni 175 861,29 zł. 
Łącznie w latach 2016 – 2018 w wyniku funkcjonowania SPP zanotowano wynik dodatni 
w wysokości 578 134,04 złotych. 
Dla porównania zadanie realizowane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót 
publicznych w latach 2008-2012 przedstawiało się następująco: 
- rok 2008 – dochody 213 472,00 zł, 
- rok 2009 – dochody 108 090,00 zł, 
- rok 2010 – dochody   89 266,00 zł, 
- rok 2011 – dochody   24 656,00 zł, 
- rok 2012 – dochody   27 095,00 zł.  
Nie jest możliwe w ww. okresie precyzyjne wskazanie strony wydatków budżetu, gdyż różna 
liczba pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych była dedykowana do jego 
realizacji. Po tym okresie zrezygnowano z realizacji zadania, przy którym poważny problem 
stanowiło rozliczanie biletów parkingowych.   
 

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY ŻNIN 
W okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. odłowiono 51 psów, z których 31 zostało 
odebranych przez właścicieli, 14 zostało wydanych do adopcji, 3 psy trafiły do 
schroniska oraz 3 zostały poddane eutanazji. 
 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 Ilość rozpatrzonych wniosków ogółem*: 131 wynikająca z: 

 Ilość pozytywnie zweryfikowanych wniosków z roku 2018: 
 Na lokale mieszkalne: 53 
 Na lokale socjalne: 50 (+28 wyroków eksmisyjnych) 

 Ilość wniosków z lat wcześniejszych poddanych weryfikacji: 
 Na lokale mieszkalne: 60 
 Na lokale socjalne: 35 (+28 w ramach wyroków eksmisyjnych) 

(*) przez Komisję mieszkaniową wizytującą wnioskodawców w ich aktualnych miejscach 
zamieszkania 

 Przydział mieszkań w zasobach administrowanych przez PUK w okresie  
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 6 lokali, w tym: 
 Lokale mieszkalne: 4 
 Lokale socjalne: 2 

 Zamiany mieszkań w zasobach administrowanych przez PUK w okresie od 
01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 3 lokale 
Zaległości z tytułu najmu 

 Zadłużenie najemców wobec Gminy Żnin z tytułu opłat: 
 Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniosło  1.274.284,86 zł 
 Odsetki       na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniosło    656.406,05 zł 
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 Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1.256.337,83 zł 
 Odsetki na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły          676.315,18 zł 

 
Odpracowanie zaległości przez dłużników 

W 2018 roku wpłynęło łącznie 30 wniosków, w tym 28 rozpatrzonych pozytywnie 
zakończonych podpisaniem umowy i 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia ze względu na 
brak/niedostarczenie wymaganych dokumentów o uzyskanych dochodach z ostatnich pełnych 
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.  
Ilość osób zainteresowanych: 12. Do końca 2018 roku odpracowano zadłużenie w 
wysokości 33 082,50 zł. 
Na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Żninie oraz zawartych umów ze 
Spółką tj. PUK sp. z o.o. w Żninie, w tym celu dla poprawy struktury bilansowej Spółki 
podjęto decyzję o jej dokapitalizowaniu w łącznej kwocie 783 000,00 zł, w tym wkład 
gotówkowy 200 000,00 zł w 2016 roku, wkład niepieniężny (aport) 583 000,00 zł w 2018 
roku, co zaskutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50 000,00 
zł do kwoty 833 000,00 zł. 
 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
W gminie Żnin funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki te 
mieszczą się w: Białożewinie, Bożejewicach, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Dochanowie, 
Gorzycach, Jadownikach Rycerskich, Sielcu, Słębowie, Ustaszewie, Wawrzynkach, Wenecji i 
Żninie. 

1) Zakupy sprzętu dla jednostek OSP 
Zakupy samochodów i przyczep: 

• Samochód VW Transporter dla OSP Bożejewice – 19 000,00 zł  

• Samochód dla OSP Dochanowo – 19 800,00 zł 

• Przyczepa dla OSP Białożewin – 7 778,99 zł 
Pozyskano dotacje z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 56 816,51zł na zakup 
sprzętu o łącznej wartości 57 390,41 zł : 

• Białożewin: 
o Pilarka STIHL MS 181 
o Detektor napięcia HotStick 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 
o Detektor wielogazowy Drager X-am 

• Brzyskorzystewko 
o Pilarka Sthil MS 461 
o Pilarka STIHL MS 181 
o Detektor napięcia HotStick 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 

• Cerekwica 
o Pilarka Sthil MS 461 
o Detektor napięcia HotStick 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 
o Przenośny zestaw oświetleniowy 

• Jadowniki Rycerskie 
o Pilarka STIHL MS 181 
o Przenośny zestaw oświetleniowy 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 
o Detektor napięcia HotStick 

• Sielec 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 

• Wawrzynki 
o Pilarka STIHL MS 181 
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o Detektor napięcia HotStick 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 

• Żnin 
o Pilarka STIHL MS 181 
o Detektor wielogazowy Drager X-am 
o Bosak dielektryczny NUPLA 305cm 
o Przenośny zestaw oświetleniowy 
o Wysokociśnieniowe poduszki 
o Osprzęt do zasilania z butli poduszek wysokociśnieniowych 
o Butla do zasilania poduszek 

Ponadto zakupiono dla jednostek OSP dodatkowo sprzęt: 

• OSP Białożewin 
o Ubranie specjalne Garda – 2 pary, 
o Buty specjalne PRO LINE – 2 pary, 
o Rękawice Rosenbauer – 2 pary, 
o Gumowce „Strażak” – 6 par, 
o Hełm Heroes Titan – 2 szt., 
o Widły – 2 szt., 
o Szpadle – 2 szt., 
o Radiotelefon hetera pd755 1 szt., 
o Zbiornik 2,5 m3 – 1 szt., 
o Węże OSW W75 – 5 szt. 

• OSP Brzyskorzystewko 
o Ubranie specjalne Garda  - 2szt. 
o Buty specjalne PRO LINE – 2szt. 
o Rękawice Rosenbauer – 2szt. 
o Hełm Calisia Vulcan – 2 szt. 
o Przedłużacz 50 m 3x2,5 bębnowy – 1szt. 
o Rozdzielacz kulowy – 1szt. 
o Smok pływający  2300 – 1 szt. 
o 3 x Węże tłoczne 110 – 3 szt. 
o Smok SPS-75-45 – 1 szt. 
o Wężę OSW W75 – 5 szt. 

• OSP Cerekwica 
o Ubranie specjalne Garda – 2 szt. 
o Buty specjalne PRO LINE – 2 szt. 
o Rękawice Rosenbauer – 2 szt. 
o Ocieplacze do butów gumowych – 10 szt. 
o Hełm Calisia Vulcan – 2 szt. 
o Przedłużacz 50 m 3x2,5 bębnowy – 1 szt. 
o Kominiarki – 8 szt. 
o Wężę OSW W75 – 5 szt. 

• OSP Dochanowo 
o Węże W75 OSW 
o Węże W52 OSW 

• OSP Jadowniki Rycerskie 
o Pilarka spalinowa Stihl – 1 szt. 
o Ubranie specjalne Garda – 2 szt. 
o Buty specjalne PRO LINE – 2 szt. 
o Rękawice Rosenbauer – 2 szt. 
o Hełm Calisia Vulcan – 2 szt. 
o Wężę OSW W75 – 5 szt. 

• OSP Sielec 
o Ubranie specjalne Garda – 2 szt. 



14 
 

o Buty specjalne PRO LINE – 2 szt. 
o Rękawice specjalne PRO LINE III  - 2 szt. 
o Hełm Calisia Vulcan – 2 szt. 
o Węże OSW W75 – 5 szt. 

• OSP Słębowo 
o Obuwie zephyr – 2 szt. 

• OSP Wawrzynki 
o Ubranie specjalne Garda – 2 szt. 
o Buty specjalne PRO LINE – 2 szt. 
o Rękawice Rosenbauer – 2 szt. 
o Hełm Calisia Vulcan – 2 szt. 
o Prądownica Turbojet – 1 szt. 

• OSP Żnin 
o Ubranie specjalne Garda – 2 szt. 
o Buty specjalne PRO LINE – 2 szt. 
o Rękawice Rosenbauer – 2 szt. 
o Hełm Heroes Titan – 2 szt. 
o Węże OSW W75 – 5 szt. 

2) Zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żninie o łącznej 

wartości: 49 477,45 zł 

Dostawka do biurka OSP Żnin 1 szt. 

Zabudowa kuchenna do remizy OSP Żnin 1 kpl 

Wieszaki na mundury do OSP Żnin 6 szt. 

Szafa do świetlicy w OSP Żnin na puchary 1 pkl. 

Półka do garażu w siedzibie OSP Żnin 1 szt. 

Stoły d świetlicy w remizie OSP Żnin 12 szt. 

Gablota na sztandar do remizy OSP Żnin 1 szt. 

Stół do kuchni 1 szt. 

Regał z 20 szafkami 1 szt. 

Kontener biurkowy 2 szt. 

Biurko ze stołem 1 szt 

Szafa na ubranie 1 szt 

Szafa na dokumenty 1 szt. 

Komoda 1 szt.. 

Krzesła 80 szt. 

Fotel biurowy 1 szt. 

Chłodziarko- zamrażarka Bosch 1 sz. 

Płyta indukcyjna Amika 1 sz. 

Zmywarka Beko 1 sz. 

Okap 1 sz. 

Piekarnik Amika 1 sz. 

Zlewozmywak 1 sz. 

Szafa do magazynku OSP Żnin 1 sz. 

Łóżka pojedyncze 6 sz. 

Tablica magnetyczna i godło do remizy OSP w Żninie 1 sz. 

Tablice informacyjne 3 szt. 
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Pralka Bosch 1 szt. 

Gablota 1 szt. 

 
3) Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w: 

a) działaniach ratowniczo gaśniczych w wysokości:   
I kwartał – 5 328,00 zł 
II kwartał – 20 262,00 zł 
III kwartał – 11 298,00 zł 
IV kwartał – 4 686,00 zł 
ŁĄCZNIE: 41 574,00 zł 

b) szkoleniach w wysokości:   
I kwartał – 90,00 zł 
II kwartał – 462,00 zł 
III kwartał – 1 320,00 zł 
IV kwartał – 0,00 zł 
ŁĄCZNIE: 1 872,00 zł 
OBRONA CYWILNA 

1) Naprawiono syrenę alarmową znajdującą się na budynku OSP Żnin i podłączono 
do systemu alarmowania, 

2) Zakupiono 7 plandek do magazynu OC, 
3) Zorganizowano i przeprowadzono gminny etap konkursu „Obrona cywilna wokół nas. 

Walka ze smogiem - życia i środowiska wrogiem”. 
IMPREZY MASOWE 
W 2018 r. na terenie gminy Żnin odbyły się 3 imprezy masowe: 
1 maja – 2 maja – Dni Żnina, 
29 czerwca – 1 lipca – Motorowodne Mistrzostwa Europy, 
25 sierpnia – 26 sierpnia – Dożynki 
 

URZĄD STANU CYWILNEGO 
I. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
1. Zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. 

1.1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego. 
Zasięg działania Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie obejmuje miasto i gminę Żnin. 
Zasadą pracy urzędu jest fakt rejestracji zdarzeń w miejscu, gdzie one nastąpiły. 
Urząd Stanu Cywilnego w Żninie rejestruje zatem urodzenia, małżeństwa i zgony, 
które miały miejsce     na terenie naszego obszaru działania bez względu na miejsce 
zamieszkania osób, których zdarzenia dotyczą. Zdarzenia te rejestruje się w formie 
aktów stanu cywilnego. 

             W 2018 r. sporządzono 1004 akty stanu cywilnego, w tym: 
Akty urodzeń Akty małżeństw Akty zgonów 

481 134 389 

 
1.2. Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą. 

Transkrypcja aktu stanu cywilnego polega na przeniesieniu treści przedłożonego 
odpisu aktu sporządzonego za granicą do polskiego rejestru stanu cywilnego. 
Procedura wymaga wnikliwej analizy czy przedłożony dokument jest aktem stanu 
cywilnego, czy został wydany przez właściwy organ – często wymaga przynajmniej 
cząstkowej znajomości prawa zagranicznego. 
W 2018 r. dokonano 46 transkrypcji, w tym: 

Akty urodzeń Akty małżeństw Akty zgonów 

32 9 2 

 
1.3. Nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego – uzupełnienie i sprostowanie aktów 

stanu cywilnego. 
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Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą danych 
podlega uzupełnieniu, a akt, którego dane są niezgodne z dokumentami będącymi 
podstawą jego sporządzenia podlega sprostowaniu. Uzupełnienia i sprostowania aktu 
dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Podstawą uzupełnienia bądź 
sprostowania   są wcześniejsze akty stanu cywilnego dotyczące tej samej osoby lub 
inne dokumenty np. karta zgłoszenia urodzenia lub karta zgłoszenia zgonu 
wystawione przez zakład leczniczy. 
W 2018 r. dokonano 79 uzupełnień i sprostowań, w tym: 

Uzupełnienie aktu Sprostowanie aktu 

47 32 

 
1.4. Nanoszenie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych. 

W formie wzmianek dodatkowych nanosi się w aktach stanu cywilnego zmiany na 
podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, innych aktów stanu cywilnego 
oraz oświadczeń złożonych do protokołu. Mają one wpływ na treść lub ważność aktu. 
Wzmianki dodatkowe mogą dotyczyć m.in.: uznania, ustalenia lub zaprzeczenia 
ojcostwa, rozwiązania lub unieważnienia małżeństwa, ustania małżeństwa przez 
śmierć małżonka, zmiany imienia lub nazwiska, administracyjnej zmiany nazwy 
miejscowości. 
W 2018 r. naniesiono do aktów stanu cywilnego 556 wzmianek dodatkowych. 
 

1.4. Dołączanie do aktów stanu cywilnego przypisków o innych aktach stanu cywilnego. 
W formie przypisków dołącza się przy aktach stanu cywilnego określonej osoby 
informacje o innych sporządzonych dla niej aktach stanu cywilnego. Mogą to być 
przypiski o zawarciu małżeństwa, rozwiązaniu małżeństwa, zgonie małżonka. 
Zawierają dane o czasie i miejscu zdarzenia, organie sporządzającym akt, o nr aktu. 
Przypiski pozwalają w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich aktów stanu cywilnego 
dotyczących określonej osoby. 
W 2018 r. do aktów stanu cywilnego dołączono 2410 przypisków. 
 

1.5. Przyjmowanie oświadczeń. 
Do zadań urzędu stanu cywilnego należy także przyjmowanie oświadczeń, które mają 
ważny wpływ na szeroko rozumiany stan cywilny osoby i mogą dotyczyć m.in.: zmiany 
jej stanu cywilnego, ustalenia jej pochodzenia, zmiany imienia czy nazwiska. Złożenie 
oświadczeń dokumentuje się w formie protokołu. 
W 2018 r. przyjęto 177 oświadczeń, w tym: 
 

Oświadczenia   
o wstąpieniu    
w związek 
małżeński 

(śluby cywilne) 

Oświadczenia    
o powrocie 

rozwiedzionego 
małżonka do 

nazwiska 
noszonego 

przed 
zawarciem 
małżeństwa 

Oświadczenia   
o uznaniu 
ojcostwa 

Oświadczenia     
o nadaniu 
dziecku 

niepochodzącego 
z małżeństwa 

takiego nazwiska 
jakie noszą 

wspólne dzieci 
małżonków 

Oświadczenia   
o zmianie 

imienia dziecka 
wpisanego do 
aktu urodzenia 
w chwili jego 
sporządzania 

46 6 120 3 2 

 
1.6. Wydawanie odpisów i zaświadczeń. 

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy aktów stanu cywilnego: zupełne, 
skrócone i wielojęzyczne oraz zaświadczenia: o stanie cywilnym, o braku przeszkód 
do zawarcia małżeństwa konkordatowego, o braku przeszkód do zawarcia 
małżeństwa za granicą. Ustawowy termin wydania odpisu aktu sporządzonego przez 
miejscowy urząd stanu cywilnego wynosi 7 dni roboczych, odpisu aktu sporządzonego 
przez inny urząd 10 dni roboczych. 
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W 2018 r. znacznie skrócono czas oczekiwania na wydanie odpisów. Pojedyncze 
odpisy aktów sporządzonych przez tutejszy urząd wydawane są odręcznie. 
Tylko w przypadku żądania większej liczby lub nagromadzenia się innych spraw 
do załatwienia termin jest dłuższy. Wydano 4 330 odpisów aktów i zaświadczeń, 
w tym: 

Odpisy aktów stanu 
cywilnego 

Zaświadczenia o 
stanie cywilnym 

Zaświadczenia o 
braku przeszkód do 
zawarcia małżeństwa 
konkordatowego 

Zaświadczenia o 
braku przeszkód do 
zawarcia małżeństwa 
za granicą 

4 229 6 3 92 

 
1.7. Migracja aktów stanu cywilnego. 

Migracja aktu stanu cywilnego to przeniesienie aktu z księgi papierowej do rejestru 
stanu cywilnego. Każda czynność, dla realizacji której potrzebny jest akt stanu 
cywilnego zobowiązuje do przeniesienia go rejestru. Czynnościami takimi są m.in.: 
sporządzenie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu, uzupełnienie lub sprostowanie 
aktu, dołączenie wzmianki dodatkowej lub przypisku, wydanie odpisu lub 
zaświadczenia.  
Oprócz obligatoryjnej migracji urząd w miarę możliwości przenosi akty z własnej 
inicjatywy. W 2018 r. przeniesiono wszystkie akty małżeństw z ksiąg za lata 2010-
2014 oraz akty urodzeń za 1991 rok. 
Ogółem w 2018 r. do rejestru stanu cywilnego zmigrowano  4 442 akty, w tym 

Akty urodzeń Akty małżeństw Akty zgonów 

3 414 786 242 

 
1.8. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego prawem 

terminu. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że małżeństwo nie może być zawarte przed 
upływem miesiąca od dnia, w którym osoby zamierzające je zawrzeć złożyły pisemne 
zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jednakże, z ważnych 
względów kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa 
przed upływem tego terminu. 
W 2018 r. wydano 4 takie zezwolenia. 
 

1.9. Prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego. 
Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego w 2015 r. skróciła okresy przechowywania            
w urzędach stanu cywilnego ksiąg i skorowidzów małżeństw i zgonów do 80 lat 
(przedtem podobnie jak księgi urodzeń przechowywano je przez 100 lat). 
Jednocześnie wyznaczyła 10-letni okres na przekazanie ksiąg starszych do Archiwum 
Państwowego. Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 r. Księgi zostały spaginowane, 
poddane renowacji, spisane i przekazane do archiwum. Przekazano 264 księgi i 
skorowidze za lata 1912-1937. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi także bieżącą 
renowację pozostałych ksiąg przechowywanych w urzędzie. W miarę potrzeby księgi 
są podklejane, na nowo oprawiane. W 2018 r. oddano do oprawy 20 ksiąg. 
 

2. Zadania wynikające z ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 
2.1. Zmiana imienia i nazwiska. 

W 2018 r. wydano 19 decyzji o zmianie imienia i nazwiska, w tym: 
O zmianie nazwiska O zmianie imienia O zmianie imienia i nazwiska 

14 3 2 

 
3. Zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności. Zadania te zostały nałożone na urzędy 

stanu cywilnego w 2015 r. 
3.1. Nadawanie numeru PESEL i meldowanie noworodków. 
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Urząd stanu cywilnego nadaje numer PESEL i dokonuje zameldowania w przypadku 
sporządzania aktu urodzenia dla dziecka, które urodziło się na terenie działania 
urzędu. 
W 2018 r. nadano numer PESEL 449 noworodkom oraz zameldowano je w miejscu 
zamieszkania rodziców lub jednego z nich. 

3.2. Rejestracja danych w rejestrze PESEL. 
Rejestracja danych jest prowadzona na bieżąco: 

• w zakresie stanu cywilnego: po sporządzeniu aktu małżeństwa, po naniesieniu 
wzmianki o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa, po sporządzeniu aktu 
zgonu współmałżonka, 

• w zakresie danych dotyczących zgonu określonej osoby: po sporządzeniu aktu 
zgonu. 

3.3. Nanoszenie zmian w rejestrze PESEL. 
Nanoszenie zmian odbywa się na bieżąco w przypadku: wydania decyzji o zmianie 
imienia lub nazwiska, albo ich zmiany na podstawie oświadczeń, sprostowaniu lub 
uzupełnieniu aktu stanu cywilnego w zakresie danych zgromadzonych w rejestrze 
PESEL, zmiany danych dotyczących rodziców w przypadku ustalenia lub 
zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa. 

3.4. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL. 
Usuwanie niezgodności polega na poprawianiu błędnie wprowadzonych danych oraz 
uzupełnianiu brakujących danych, które powinny być wprowadzone już przy 
nadawaniu numeru PESEL. Sprostowania oraz uzupełnienia danych dokonuje się na 
podstawie posiadanych aktów stanu cywilnego. W 2018r. usunięto  4 272 
niezgodności. 

II. Inne zadania Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie. 
1.1. Jubileusze pożycia małżeńskiego. 

Poza zadaniami zleconym urząd zajmuje się organizacją jubileuszy pożycia 
małżeńskiego.    Od lat ukształtował się w naszym urzędzie zwyczaj honorowania osób 
z długoletnim pożyciem małżeńskim. Zwyczaj ten był także kontynuowany w 2018 r. 
Poza jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego, których odznaczenie 
„Medalami za Długoletnie Pożycie małżeńskie” jest ustawowym obowiązkiem, 
zapraszamy też pary z dłuższym stażem małżeńskim w 5-letnich odstępach. Oprócz 
gratulacji i kwiatów dla jubilatów przygotowywany jest poczęstunek i upominki. 
W 2018 r. zorganizowano 10 uroczystości, w których uczestniczyły 42 pary jubilatów, 
w tym obchodzących: 

50-lecie 55-lecie 60-lecie 

30 6 6 

 
1.2. Jubileusze urodzinowe. 

Co roku w dniu urodzin odwiedzane są osoby, które ukończyły 100 lat życia. Jubilatom 
składane  są życzenia, wręczane kwiaty i upominki.  
Jubilatom, których stan zdrowia nie pozwala na odwiedziny, gratulacje i upominki 
przesyłane są pocztą kwiatową. 
W 2018 r. w gminie Żnin dwie osoby obchodziły 102. rocznicę urodzin, jedna osoba          
101. rocznicę. 

W 2018 r. realizacją zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie zajmowały się 2 osoby, od 
czerwca 3 osoby. W zakresie zadań zleconych Urząd Stanu Cywilnego w Żninie 
wypracował kwotę: 174 423,64 zł. 
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO 
Przygotowano i przekazano do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział 
w Inowrocławiu dokumenty kategorii A po Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Żninie, Gminnej 
Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Żninie oraz Miejskiej Rady Narodowej w Żninie z lat 1973-
1990. 
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Przygotowano wykazy dokumentacji niearchiwalnej kategorii B do brakowania i wystąpiono do 
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu o zgody na jej brakowanie. 
Zgody na brakowanie otrzymano w listopadzie i grudniu 2018 r. Brakowanie dokumentacji 
będzie kontynuowane w 2019 r. w oparciu o wydane zgody. 
Prowadzono kontrolę pozostałych środków trwałych znajdujących się w ewidencji ilościowej 
oraz ilościowo-wartościowej oraz przygotowano dokumentację dotyczącą likwidacji 
pozostałych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania. W roku 2018 
przeprowadzono ich likwidację. Kontrola dotyczyła pozostałych środków trwałych 
znajdujących się w ewidencji ilościowej oraz ilościowo-wartościowej Urzędu Miejskiego w 
Żninie, jednostek pomocniczych gminy Żnin - sołectw oraz ochotniczych straży pożarnych. 
Przeprowadzono zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliwa do samochodów będących 
własnością Gminy Żnin i zawarto umowę z dostawcą. 
Przygotowano dokumentację do przetargu na zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych w 
obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru poczty na potrzeby Urzędu Miejskiego 
w Żninie” i zawarto umowę z wykonawcą. 
Przeprowadzono rozeznanie cenowe w celu zamówienia „Zakup i dostawa artykułów 
biurowych, piśmienniczych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miejskiego w Żninie” i 
zawarto umowę. 
Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zadanie pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych 
dotyczących telefonii komórkowej na potrzeby Gminy Żnin” i zawarto umowę. 
Przygotowano i przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa 
oraz wybory burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz ponownego 
głosowania zarządzonego w dniu 4 listopada 2018 r. Rozliczona została otrzymana z 
Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy dotacja na organizację wyborów. 
Przeprowadzono ponad 50 szkoleń dla ok. 80 pracowników UM w tym: 
- obsługa Legislatora dla 10 osób, 
- specjalistyczne szkolenia z zakresu zadań dla ok. 70 pracowników. 
3 osoby skorzystało z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
w formie szkolnej. 
W ramach zakończonego projektu „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców 
10 JST woj. kujawsko-pomorskiego” uruchomiono Portal e-Obywatel 
(eobywatel.gminaznin.pl) dla mieszkańców Gminy Żnin pozwalający na podgląd 
zobowiązań podatkowych oraz możliwość ich płatności on-line dla podatków i opłat 
lokalnych na rzecz gminy. Portal został także zintegrowany z ePUAP-em 
i Elektronicznym Obiegiem Dokumentów pozwalając na poprawę dostępności do 
informacji o sposobie załatwienia i przebiegu spraw oraz złożenia deklaracji i informacji 
podatkowych na dedykowanych formularzach elektronicznych. Dodatkowo w tym 
projekcie wdrożono rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych 
i informacji o lokalach użytkowych, nieruchomościach gruntowych przeznaczonych 
pod inwestycje oraz narzędzia rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania 
satysfakcją klienta. 
W roku 2018 kontynuowana jest realizacja projektu: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 
Rozbudowa wdrożonych systemów informatycznych i platformy systemu Informacji 
Przestrzennej ERGO, które powstały w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. 
Najważniejsze cele rozbudowy to: 
- integracja Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) z przygotowywanym do wdrożenia 
Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD); 
- wytworzenie nowych formularzy elektronicznych dla usług e-Urzędu; 
- rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzennej oraz zasilenie rejestrów danymi; 
- uruchomienie archiwum zakładowego w systemie EOD; 
- wdrożenie systemu CRM; 
- szkolenia z EOD. 
Poprawiona została wydajność i skalowalność sieci teleinformatycznej urzędu poprzez 
modernizacje elementów aktywnych i pasywnych sieci LAN. 
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Zmodernizowano monitoring wizyjny urzędu wymieniając zużyty i wyeksploatowany sprzęt 
na nowy, dostosowany do nowych wymagań RODO. 
W roku 2018 dokonano zakupu następującego sprzętu komputerowego 
i  oprogramowania: 

• 1 szt. Serwer Dell PowerEdge R710 II 

• 11 szt. komputerów przenośnych dla dyrektorów urzędu i użytkowników obsługi 
wyborów 

• 25 szt. tabletów dla Radnych Rady Miejskiej w Żninie na kadencję 2018-2023 r. 

• 19 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 

• 10 szt. oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 
W 2018 roku w ramach wtorkowych spotkań mieszkańców gminy Żnin z burmistrzem 
Żnina, Urząd Miejski odwiedziło 549 klientów głównie w sprawach mieszkaniowych lub 
zatrudnienia w ramach robót publicznych. 
 

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, PROMOCJA I ROZWÓJ GMINY 

Corocznie realizowany jest zakup sprzętu do wypożyczalni sportów wodnych. Zakup 
statku „Venezia”, zapoczątkował budowę infrastruktury nad Jeziorem Żnińskim Małym 
w postaci: 
- budowy 2 szt. pomostów, bez możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadania, 
- budowę promenady z dofinansowaniem z budżetu UE – program operacyjny Rybactwo 
i Morze 253 953,00 zł, 
- budowa siłowni oraz placów zabaw dla dzieci, 
- zakup dokumentacji na budowę budynku WOPR w Żninie,  
- w trakcie opracowania pozostaje dokumentacja na budowę przystani żeglarskiej w 
Rydlewie. 
Należy nadmienić, że w roku 2013 na przebudowę istniejącego amfiteatru wydatkowano kwotę 
279 670,33 zł, które obejmowało min. rozbiórkę zaplecza socjalnego i schodów scenicznych, 
wymianę utwardzenia oraz nawierzchni sceny. Ponadto w 2008 i 2009 roku wykonano w 
budynku WOPR inwestycje na łączną kwotę 183 686,19 zł, która obejmowała min. wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, docieplenie ścian zewnętrznych. 
W dniu 9 października 2018 r. zatwierdzony został przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Program Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 

2016-2023”. Dokument został opracowany w ramach realizacji projektu unijnego 

współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 38 287,84 zł, co stanowiło 90% 

kosztów kwalifikowanych. Celem Programu jest wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych. Proces rewitalizacji jest prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez intere-

sariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

W dniu 14 maja 2018 r. zawarta została umowa, na mocy której wykonawca zobowiązał 
się do wykonania dokumentacji projektowej zadania: „Przebudowa przystani 
żeglarskiej w Rydlewie”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2018 roku 
opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu przystani. Do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy złożony został wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Realizacja zadania 
planowania jest w 2020 roku, z udziałem środków pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w 
ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 
W 2018 roku w konkursach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu wydatkowano dla                 

10 klubów i stowarzyszeń sportowych zainteresowanych dofinansowaniem łącznie 

170 000,oo złotych, z kolei w Konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 

r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 
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dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

wydatkowano dla 45 organizacji łącznie 164 450,oo zł. 5 organizacji otrzymało 

dofinansowanie zadań w trybie poza konkursowym na łączną kwotę 31 000,oo złotych. 

Dotacje stanowiące wkład własny organizacji pozarządowych do projektów 

współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań 

własnych Gminy Żnin w roku 2018 otrzymały 2 organizacje na realizację 3 zadań w 

kwocie łącznie 10 460,oo złotych. Po raz pierwszy udzielono dotacji 4 rodzinnym 

ogrodom działkowym z terenu gminy Żnin na łączną kwotę 48 000,oo złotych.  

Zadania realizowane w ramach promocji gminy Żnin: 

• zbudowanie spójnej promocji Gminy Żnin, stworzenie systemu identyfikacji 
wizualnej, opracowanie strategii marki Żnin EPICentrum Polski – w roku 2018 
kontynuacja działań w celu zwiększenia identyfikacji mieszkańców z marką Żnin 
poprzez zakup i stosowanie podczas imprez odbywających się na terenie gminy 
Żnin namiotów promocyjnych ozdobionych logotypem gminy oraz flag 
promocyjnych, 

• zakup i wykonanie materiałów promocyjnych gminy Żnin, w tym m.in.: album 
fotograficzny prezentujący rybackie dziedzictwo kulturowe i promujący gminę 
Żnin (60 000,oo złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 24 600,oo złotych 
ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze), płyty CD z piosenkami 
wykonanymi gwarą pałucką, koszulki z logotypem gminy Żnin, zakup książek 
„Kuchnia Pałucka”, wydanie książki kucharskiej z przepisami autorstwa kół 
gospodyń wiejskich (zadanie z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich), balony z logotypem gminy, breloki, podkładki pod napoje, 
torby papierowe i torby materiałowe, pendrive, teczki papierowe z herbem gminy, 
puchary na konkursy i turnieje organizowane przez instytucje gminne, smycze, 
rollupy, puzzle, przypinki, 

• współpraca z miastami partnerskimi (wyjazd delegacji gminy Żnin do Veseli nad 
Moravou (maj/czerwiec), udział delegacji Solecznik w obchodach 250. rocznicy 
urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w obozie letnim organizowanym przez słowackie 
miasto Malacky (czerwiec), wizyta delegacji Veseli nad Moravou i Jaszun w 
Żninie podczas Pałuckiej Rybki i Biesiady Pałuckiej, wyjazd delegacji gminy oraz 
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Białożewinie do litewskiego miasta 
Soleczniki na Święto Plonów, 

• miesięcznik gminy Żnin – „ŻNINiOK”, nakład 4 000 egzemplarzy (kolportowany 
poprzez gminne jednostki oraz sklepy i punkty z prasą na terenie Żnina i sołectw gminy 
Żnin,  

• obsługa i administracja obejmowania wydarzeń honorowym patronatem burmistrza 
Żnina (w 2018 roku udzielono 53 patronatów), 

• członkostwo w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz (dzięki udziałowi w part-
nerstwie na terenie gminy realizowany jest projekt pn. „Wsparcie 
internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze 
funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, którego celem jest 
m.in. zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w regionie poprzez 
bezpośredniei pośrednie wsparcie działalności eksportowej mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw z terenu jednostek samorządu terytorialnego, 
wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz promocję 
gospodarczą tego obszaru), 

• członkostwo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna 
Sprawa oraz Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”, co umożliwiło 
podjęcie inicjatyw, które pozwoliły uzyskać dofinansowania zewnętrzne m.in. na 
wydanie albumu fotograficznego prezentującego rybackie dziedzictwo 
kulturowe i promującego gminę Żnin oraz Pałuckiej Książki Kucharskiej, 
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• członkostwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pałuki” oraz Kujawsko-
Pomorskiej Organizacji Turystycznej, 

• członkostwo w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza, 

• zakup i odnowienie oświetlenia świątecznego na ulicach Żnina. 
W 2018 roku organizowano, współorganizowano, bądź koordynowano organizację 20 
wydarzeń sportowych, kulturalnych, patriotycznych i rozrywkowych, jak poniżej: 

• 1.03.2018 r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – uroczystość pod 
Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, 

• 2.04.2018 r. współorganizacja XXV Biegów Żnińskich, 

• 8.04.2018 r. Uroczystości Katyńskie, 

• 1.05-3.05.2018 r. Dni Żnina, w tym koncerty SPR/Synowie Rapu; Night Train; Free 
Road; Kult; Studio Piosenki ŻDK; The Boogie Shoes; Maryla Rodowicz, 

• 03.05.2018 r. Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3. Maja, 

• 6.04-25.06.2018 r. Wystawa prac Salvadora Daliego z prywatnej kolekcji Kessauri, 

• 3.06.2018 r. Dzień dziecka nad Jeziorem Żnińskim Małym, 

• 9.06.2018 r. Nadanie imienia Michała Joachimowskiego stadionowi w Żninie, 

• 12.06.2018 r. Gala Sportu, w tym wręczenie nagród sportowych burmistrza, 

• 15.06.2018 r. Uroczystości pogrzebowe śp. Zygmunta Góralskiego, ps. 
„Chmura”. Ceremonia o charakterze pogrzebu państwowego,  

• 29.06-1.07.2018 r. Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasach GT-15 oraz 0-700 
oraz Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski w klasach OSY-400, GT-
30, F4, 

• 19.07.2018 r. Pałucka Rybka – impreza kulinarna realizowana z udziałem środków 
zewnętrznych (PROW), 

• 20.07.2018 r. Biesiada Pałucka, 

• 20-21.07.2018 r. Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za motorówką, 

• 1.08.2018 r. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, 

• 22.08.2018 r. 95-lecie Pałuczanki Żnin, 

• 5.09.2018 r. Wykonanie tablicy żołnierzy Żnińskiego Batalionu Obrony Narodowej z 
1939 roku i uroczystość z okazji jej odsłonięcia, 

• 28.09.2018 r. Konferencja dla przedsiębiorców dotycząca nowych form wsparcia 
dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminie Żnin, 

• 9-11.11.2018 r. Obchody rocznicowe Narodowego Święta Niepodległości, 

• 16.12.2018 r. Jarmark Świąteczny i Żnińska Wigilia, 
 
W 2018 roku realizowano również 11 zadań z zakresu rozwoju sportu i kultury fizycznej, 
jak poniżej: 

• Koordynacja i przygotowywanie wniosków do Fundacji Orły Sportu wniosków na 
animatorów orlika. Wniosek złożone w roku 2018 pozwolił na uzyskanie uzyskał 
maksymalne dofinansowanie dla osób pracujących na orlikach, 

• Przyznanie nagród sportowych burmistrza Żnina, 

• Przyznanie stypendiów dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz studentów 
studiów doktoranckich z terenu gminy Żnin, 

• Realizacja ministerialnego programu Szkolny Klub Sportowy, 

• Realizacja ministerialnego programu Umiem Pływać, 

• Udział reprezentacji Urzędu Miejskiego w rozgrywkach sportowych (turnieje piłkarskie 
i siatkarskie) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

• Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich, połączonym ze Sportowym 
Turniejem Miast i Gmin, 

• Koordynacja udziału grup szkolnych z terenu Gminy Żnin w turnieju „Euro Metropolia”, 

• Organizacja wyjazdów młodzieży szkolnej z terenu gminy na zawody sportowe o 
zasięgu światowym, np. Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Cup 
2018, 
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• Otwarcie placu zabaw zrealizowane we współpracy z fundacją Muszkieterów na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu, 

• Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Żnińskim Małym poprzez wymianę piasku. 
 
W 2018 roku instytucje kultury: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Żniński Dom 
Kultury i Muzeum Ziemi Pałuckiej zorganizowały dla mieszkańców gminy Żnin, 
przebywających na terenie naszej gminy turystów i innych gości około 58 różnych 
wydarzeń kulturalnych, czy projektów, jak poniżej: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna: 

• Spotkania autorskie m. in. z: Alkiem Lwowem (polski alpinista i himalaista, autor wielu 

książek o tematyce himalaistycznej), Mariolą Pryzwan (biografka), Pawłem Wakułą (polski 

rysownik prasowy, ilustrator i autor książek dla dzieci), Tomkiem Michniewiczem, Barbarą 

Włodarczyk, Dorotą Warakomską, Jakubem Skworzem. 

• Opowieść o Franzu Arnoldzie. 23 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie z Leszkiem 

Malakiem ze Żnina, który opowiedział o życiu i twórczości urodzonego w Żninie Franza 

Arnolda. 

• Organizacja festiwalu podróżniczego z okazji 20-lecia Klubu Podróżnika działającego przy 

Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie (13-15 października 2018 r.) oraz 

wydanie folderu informującego o działaniach Klubu. 

• Wydanie tomiku wierszy autorstwa Barbary Filipiak . 

W ramach podpisanego porozumienia z MOPS w Żninie wspólnie zrealizowano projekt 
„Rodzina to moc!” skierowany do rodzin społecznie zagrożonych oraz wzbogacono 
księgozbiór biblioteki o książki zakupione za kwotę 2 000,00. 
• BOOKCROSSING w bibliotece (działa od stycznia w holu biblioteki). 
• Kodowanie w bibliotece – nauka programowania, spotkania cykliczne. 
Dodatkowo MiPBP w Żninie: 
• Kultura – Interwencje 2018 (Narodowe Centrum Kultury) – Festiwal Podróżniczy, 
pozyskano 8 000,oo zł. 
• Promocja czytelnictwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – aplikowano 
o kwotę 18 500,oo zł. 
• Udział Biblioteki w projekcie „FunEnglish dla bibliotek” – pozyskano nieodpłatnie 
roczny kurs języka angielskiego on-line dla dzieci. 
• Umowa o współpracy z MOPS w Żninie, pozyskano kwotę 2 000,00 na zakup książek. 
• Pozyskano kwotę 1 200,oo złotych na wydanie tomiku wierszy Barbary Filipiak 
• Pozyskano ok. 3 000,oo złotych na organizację festiwalu podróżniczego. 
Łącznie na realizację dodatkowych przedsięwzięć pozyskano kwotę 32 700,00 złotych. 

Żniński Dom Kultury: 

• 14.01.2018 r. Zbiórka pieniędzy na rzecz XXVI Finału WOŚP 

• 10-23.02.2018 r. Ferie ze Żnińskim Domem Kultury 

• 3.05.2018 r. Jarmark Floriański 

• 5.05.2018 r. Koncert Krzesimira Dębskiego 

• 16-17.06.2018 r. VI Festiwal Muzyki Dawnej "MUSICA ANTIQUA ZNEYNAE" 
Kazimierz Piwkowski In Memoriam 

• 7.07.2018 r. III Pałucka Noc Poetów z Duchem Klemensa Janickiego - spotkanie z 
poetami pt. "Pamiętajcie o ogrodach" i koncert zespołu "Zdążyć przed północą" 

• 10.07.2018 r. Zabawy z Teatrem FRAJDA- animacje dla dzieci w Letnim Ogrodzie 
Sztuki  

• 12.07.2018 r. Dmuchany Plac Zabaw w ramach Letniego Ogrodu Sztuki ŻDK, Park 
Miejski 

• 14.07.2018 r. Koncert pt. "Włoskie Lato" w wykonaniu Bianki Urbanowskiej i Luigi 
Pagano z zespołem 
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• 17.07.2018 r. „Dzwoneczki- motyleczki”- zajęcia artystyczne w ramach Letniego 
Ogrodu Sztuki ŻDK 

• 19.07.2018 r. „Taneczne Lato” – zajęcia taneczne w ramach Letniego Ogrodu Sztuki 
ŻDK 

• 25.07.2018 r. „Spotkanie z piratami"- Teatr Maska z Krakowa w ramach Letniego 
Ogrodu Sztuki ŻDK 

• 26.07.2018 r. Zajęcia artystyczne malarsko-rzeźbiarskie w ramach Letniego Ogrodu 
Sztuki ŻDK 

• 30.07-3.08.2018 r. Warsztaty artystyczne w Pałuckiej Pracowni Rzeźby ŻDK 

• 07.08.2018 r. Gry i zabawy- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci w Letnim 
Ogrodzie Sztuki ŻDK 

• 08-09.08.2018 r. „Patrz, oto teatr” – warsztaty teatralno-muzyczne w ramach Letniego 
Ogrodu Sztuki ŻDK 

• 12.08.2018 r. Koncert folk-rockowego zespołu MITRA 

• 14.08.2018 r. „Ręcznie malowane”- zajęcia artystyczne w ramach Letniego Ogrodu 
Sztuki ŻDK 

• 16.08.2018 r. „Taneczne wariacje z czterech stron świata” – zajęcia taneczne w ramach 
Letniego Ogrodu Sztuki ŻDK 

• 21.08.2018 r. „Wielkie malowanie – mural na drewnianej ścianie"- zajęcia artystyczne 
w ramach Letniego Ogrodu Sztuki ŻDK 

• 23.08.2018 r. „Ręcznie malowane”- zajęcia artystyczne w ramach Letniego Ogrodu 
Sztuki ŻDK 

• 15-16.09.2018 r. 43. Jesień na Pałukach – Zjazd Twórców Ludowych, Przegląd Kapel 
i Zespołów Ludowych, Jarmark Sztuki Pałuckiej 

• 14.10.2018 r. I spotkanie Orkiestr Dętych w Żninie 

• 9.11.2018 r. Koncert Kuba Blokesz Solo w ramach podsumowania POSMAKÓW 

• 10.11.2018 r. Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 
koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego oraz Damiana Leśniewskiego i Chóru 
Moniuszko. 

• 7.12.2018 r. XIV Powiatowy Konkurs „Pałucka Szopka Bożonarodzeniowa” 

• 15.12.2018 r. Koncert Bożonarodzeniowy pt.” Gloria, Gloria na niebiosach” 

• 16.12.2018 r. Mikołajki ze Żnińskim Domem Kultury. 
W 2018 roku Żniński Dom Kultury współpracował łącznie z 13 z zespołami i sekcjami, 
jak poniżej:  

• Ognisko muzyczne 

• Szkółka gitarowa 

• Sekcja Sztuka składania papieru – Origami i nie tylko… 

• Sekcja Tańca współczesnego 

• Studio Piosenki 

• Zespół Wokalny Jaśmin 

• Zespół śpiewaczy „Pałuczanki” 

• Zespół Czerwone Róże 

• Koło Miłośniczek Haftu Pałuckiego 

• Pracownia modelarska 

• Pałucka Pracownia Rzeźby – sekcja rzeźbiarska i malarska 

• Żniński Chór Kameralny 

• Żnińska Orkiestra Dęta 
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie: 

• Do 19.01.2018 r. „Zduństwo” kolekcja Piotra Batury 

• 3.02–23.02.2018 r. wernisaż prac Teresy Kiernozek w pierwszą rocznicę śmierci 

• 8.02.2018 r. Prelekcja prowadzona przez Katarzynę Barbarę Rodziewicz na temat: 
Park Narodowy w Demokratycznej Republice Konga. Salonga 
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• 16.02.2018 r. Katarzyna Barbara Rodziewicz przybliżyła przybyłym gościom postać 
Antonio Gaudiego  

• 2.03–26.03.2018 r. „Kolekcja akordeonów” Romana Bleji 

• 03.03.2018 r. Muzeum było współorganizatorem obchodów 250 rocznicy urodzin 
Jędrzeja Śniadeckiego 

• 6.04-25.06.2018 r. Wystawa prac Salvadora Daliego z prywatnej kolekcji Kessauri 

• 28.04.2018 r. Wenecka Noc z Parowozami, w tym Musicalowy Pociąg na Wenecką 
Noc z Parowozami – koncert zespołu ARTE NOVA 

• 28.04.2018 r. III Festyn Rodzinny w Wenecji 

• 19.05.2018 r. Noc Muzeów w Żninie, zwiedzanie Baszty. Spacer po Żninie lat 
dwudziestych i trzydziestych 

• 19.05.2018 r. Obóz turystyczno-rekreacyjny. Studenci I roku kierunku Turystyka i 
Rekreacja zapoznali się w trakcie obozu różne formy rekreacji ruchowej, a także 
walorami turystycznymi Pojezierza Gnieźnieńskiego 

• 31.05-03.06.2018 r. IV spotkanie Miłośników Kolei Wąskotorowej 

• 29.06-17.07.2018 r. Wystawa prac Barbary Łuczkowiak 

• 11-12.08.2018 Festyn Rycerski w Wenecji „Grzymalici kontra Nałęcze” 
 
Miejski Ośrodek Sportu w Żninie: 
W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu w Żninie był organizatorem lub współ-
organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym. Odbywały się także zajęcia dla dzieci, młodzieży, 
osób dorosłych i seniorów. 
Zgodnie z wieloletnią tradycją organizowane były cykliczne rozgrywki, do których zaliczają się: 
• Żnińska Amatorska Liga Siatkówki; 
• Żnińska Amatorska Liga Siatkówki Kobiet; 
• Liga Piłki Halowej MOS; 
• Liga Piłki Halowej MOS Old Boys; 
• Grand Prix Żnina w siatkówce plażowej; 
• Otwarte Mistrzostwa Żnina w nordic walking; 
• Piłkarska Liga MOS Orlik; 
• Piłkarska Liga MOS Orlik Old Boys; 
• Deblowe Mistrzostwa Żnina w tenisie ziemnym; 
• Otwarte Mistrzostwa Żnina w tenisie stołowym; 
• Pałucki Maraton Pływacki; 
• Regaty Kajakowe o Miecz Diabła Weneckiego; 
• Wiosłowanie na ekranie – zawody na ergometrze wioślarskim; 
• Dzień na skate parku; 
• Białe Wakacje – cykl imprez w okresie ferii zimowych; 
• indywidualne i drużynowe rozgrywki szachowe szkół. 
Po raz drugi z rzędu MOS Żnin był współorganizatorem Motorowodnych Mistrzostw 
Europy w klasach O-700 i GT-15 oraz finałów Motorowodnych Mistrzostw Polski w 
klasach OSY-400, GT-30 i Formule 4.  
W lipcu na Małym Jeziorze Żnińskim gościła krajową czołówka narciarzy wodnych, 
walczących o tytuły mistrzów Polski w skokach za motorówką. 
W 2018 roku instytucje kultury i sportu w gminie Żnin zorganizowały dla mieszkańców 
i odwiedzających gminę Żnin gości blisko 70 imprez, wydarzeń, rozgrywek itp. 
 
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
W 2018 roku kolejny rok prowadzi działalność Centrum Organizacji Pozarządowych przy 
ulicy Śniadeckich w Żninie, które jest siedzibą niektórych organizacji pozarządowych i 
m.in. wspiera je w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. 
W 2018 roku: 
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- Stowarzyszenie Pałuckie WOPR otrzymało dotacje celową w kwocie 10 000,00 zł z 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obszarach wodnych na terenie Pałuk. Konsekwencją złożonej oferty był 
dodatkowy bon paliwowy na kwotę 3.000,00 zł. 
- Stowarzyszenie Humanitas - dotacja w kwocie 5 000,00 zł w ramach projektu ,Inicjuj z 
FIO na start" od operatora projektu Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica. W ramach projektu 
stowarzyszenie zakupiło sprzęt: aparat, rzutnik multimedialny, namiot ekspresowy 3m x 6m, 
oraz sprzęt do zabaw animacyjnych tj: chusta KLANZA, zestaw zabaw zręcznościowych. 
- OSP Żnin z Fundacji ORLEN-DAR SERCA w ramach programu pomocy strażom 
pożarnym – 2 000,00 zł na zakup kamery termowizyjnej. 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW 

WIEJSKICH 

W 2018 roku przekazano dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w Żninie na 
wykonanie robót remontowo - konserwacyjnych na rowach melioracyjnych w 
miejscowości Gorzyce. Rozliczono dotację przyznaną na 2018 rok w kwocie 30 000,00 
złotych na kwotę 25 942,45 złotych.  
Przyznana dotacja jest dotacją celową - na wykonanie prac na urządzeniach melioracyjnych, 
przy rozliczeniu dotacji nie zostały uwzględnione koszty poniesione przez Gminną Spółkę 
Wodną w Żninie, które nie były bezpośrednio związane z realizacją dotowanego zadania. np. 
rachunki za zakup części zamiennych do koparki i zakup narzędzi. Nie uznano również faktur 
za zakupy, których Gminna Spółka Wodna dokonała poza ramami czasowymi umowy o 
przyznaniu dotacji.   
W 2018 roku zlecono wykonanie prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych na 
terenie Żnina. Na rowie melioracyjnym, przebiegającym od ulicy Sportowej do Jeziora 
Żnińskiego Dużego, oraz rowie melioracyjnym przebiegającym od torowiska przy ul. 
Słonecznej do ul. Mickiewicza w Żninie. Prace zostały wykonane przez Gminną Spółkę 
Wodną w Żninie i polegały na wykoszeniu skarp, hakowaniu dna, wygrabieniu wykoszonych 
porostów. 
Wykonano również prace konserwacyjne koryta rzeki Gąsawki na terenie miasta Żnina, 
pomiędzy jeziorem Żnińskim Małym i jeziorem Żnińskim Dużym. Prace polegały na 
wykoszeniu skarp i hakowaniu dna. prace zostały wykonane na mocy porozumienia z 
administratorem rzeki Gąsawki. 
W 2018 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Żninie zajmowali się organizacją 
Dożynek Gminnych w Cerekwicy. Uroczystości dożynkowe odbyły się 25 sierpnia 2018r. na 
boisku wiejskim w Cerekwicy. Organizacja dożynek polegała na: 
-  przygotowaniu części oficjalnej na którą składały się m.in.: Msza św., poświęcenie wieńców 
dożynkowych, występy zespołów ludowych, obrzędy dożynkowe, wręczenie wyróżnień 
rolnikom z terenu Gminy Żnin.  
- przygotowaniu części rozrywkowej - uroczystości zostały uświetnione przez koncerty: 
Ivana Komarenko i zespołu Boys. Odbyła się również plenerowa zabawa taneczna.  
Organizacja imprezy masowej wymagała również przygotowania całej dokumentacji                          
i dokonania uzgodnień koniecznych dla tego typu imprez. 
Przedsięwzięcia podejmowane w ramach gospodarki drzewostanem gminnym w 2018 
roku skierowano głównie na usuwanie oraz pielęgnowanie drzew mogących stanowić 
niebezpieczeństwo. Wśród drzew wymagających interwencji znajdowały się drzewa 
uszkodzone w trakcie nawałnic w sierpniu 2017 r.  
Przeprowadzono prace prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa oraz walorów 
użytkowych terenów Gminy Żnin polegające między innymi na: 

1. Usunięciu 2 drzew oraz ogłowieniu 13 drzew gat. lipa drobnolistna i 1 drzewa gat. 
kasztanowiec biały znajdujących się na terenie dz. ewid. 300/2 obrębu Jaroszewo, przy 
drodze gminnej w centrum wsi Jaroszewo. 
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2. Usunięciu drzewa gat. brzoza brodawkowata znajdującego się na terenie dz. ewid. 
1695 w Żninie, przy ul. Górskiej. 

3. Usunięciu 2 drzew rodzaju śliwa znajdujących się za blokami przy ul. Żytniej 3 i Żytniej 
5 oraz drzew stanowiących wywroty znajdujących się za garażami przy ul. Wandy 
Pieniężnej w Żninie. 

4. Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 3 drzewach gat. klon pospolity znajdujących 
się na terenie dz. ewid. 206/1 obrębu Żnin, przy ul. Staszica w Żninie. 

5. Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 3 drzewach gat. klon pospolity oraz na 1 
drzewie rodzaju głóg znajdujących się na terenie dz. ewid. 418/48 obrębu Żnin, przy 
ul. Tysiąclecia w Żninie. 

6. Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 2 drzewach gat. kasztanowiec biały 
znajdujących się na terenie dz. ewid. 146/2 obrębu Podgórzyn przy ul. Kasztanowej. 

7. Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 1 drzewie gat. jesion wyniosły znajdującym 
się na terenie dz. ewid. 662/5 obrębu Żnin, w parku pomiędzy ulicami Kościuszki i 
Sienkiewicza w Żninie.  

8. Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 8 drzewach gat. lipa drobnolistna 
znajdujących się na terenie dz. ewid. 109 obrębu Januszkowo, przy pomniku Klemensa 
Janickiego. 

9. Dokonaniu udrożnienia drogi gminnej poprzez wykonaniu specjalistycznych zabiegów 
w ciągu zabytkowej alei drzew gat. lipa drobnolistna w miejscowości Słębowo.  

Przeprowadzono wiele prac polegających na rozdrobnieniu oraz uprzątnięciu materiału 
drzewnego, głównie gałęzi zalegających między innymi na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportów w Żninie, przy plaży na ulicy Wilczkowskiej, oraz w wielu ciągach pieszych dróg 
gminnych. Podjęto stosowne kroki, w wyniku których dokonano uprzątnięcia części 
terenu należącego do Skarbu Państwa przy drodze krajowej nr 5 w kierunku do Jeziora 
Żnińskiego Małego co przyczyniło się do poprawy warunków krajobrazowych na 
opisywanym terenie.  
Przeprowadzono przedsięwzięcia związane z pogłębianiem świadomości ekologicznej 
oraz powstaniem nowych zadrzewień na terenach gminnych: zorganizowano akcje 
sadzenia drzew dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie, w wyniku 
której zgłębiono wiedzę młodzieży odnośnie roli zadrzewień w przyrodzie i technik sadzenia 
drzew, utworzono aleję drzew składającą się z gatunków lipa drobnolistna oraz jarząb 
pospolity prowadzącą z miejscowości Żnin (od ulicy Szkolnej) w kierunku miejscowości 
Rydlewo, zorganizowano akcję zakupu drzew na potrzeby nasadzeń na terenach wiejskich 
Gminy Żnin, z której skorzystały Sołectwa: Brzyskorzystew, Podgórzyn i Białożewin, 
współorganizowano akcję zasadzenia drzewa „dębu niepodległości” w ramach obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości dnia 11 listopada 2018 r. (akcję przeprowadzono we 
współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz Nadleśnictwem Gołąbki), 
zorganizowano konkurs ekologiczny z nagrodami dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. 
Jana Brzechwy w Żninie oraz dokonania nasadzeń krzewów gatunku żywotnik zachodni na 
terenie niniejszej placówki, zorganizowano akcję nasadzeń krzewów gatunków żywotnik 
zachodni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportów w Żninie. Krzewy zostały nasadzone w 
formie „szpaleru” wzdłuż ogrodzenia znajdującego się od ulicy Gnieźnieńskiej w Żninie. Akcje 
nasadzeń krzewów na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Jana Brzechwy w Żninie oraz 
Miejskiego Ośrodka Sportów w Żninie odbyły się przy współpracy z firmą Frigo Logistic Sp. z 
o.o. Przeprowadzono procedury dotyczące drzew stanowiących Pomniki przyrody 
znajdujących się na  terenie Gminy Żnin; ustanowiono 3 nowe pomniki przyrody znajdujące 
się na terenie zabytkowego kompleksu parkowego w miejscowości Sielec. Są to: drzewo 
gatunku buk zwyczajny o obwodzie pnia 306 cm, któremu nadano imię„ Admirał”, drzewo 
gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 279 cm, któremu nadano imię „ Niepodległość”, 
drzewo gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 273 cm, któremu nadano imię „ Zofia”. Podjęto 
uchwałę w sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach stanowiących pomniki 
przyrody; drzewo gat. lipa drobnolistna znajdujące się przy Kościele św. Floriana w Żninie , 
drzewo gat. dąb szypułkowy znajdujące się w miejscowości Wawrzynki. Zniesiono formę 
ochrony przyrody „ Pomnik przyrody” z drzew zniszczonych w wyniku nawałnic w sierpniu 2017 
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r. (drzewo gat. dąb szypułkowy w miejscowości Nadborowo, drzewo gat. lipa drobnolistna przy 
kościele św. Floriana w Żninie.) 
Prace na terenach leśnych gminy Żnin w 2018 roku polegały na likwidacji skutków 
nawałnic z sierpnia 2017 r.: 

1. Uprzątnięto teren lasu gminnego w miejscowości Kierzkowo w wyniku czego 
pozyskano ok 1645 mp drewna. Prace wykonano na łącznej powierzchni 1,04 ha 
będącej częścią pododdziału 4a obrębu Kierzkowo. 

2. Uprzątnięto teren lasu gminnego w miejscowości Słabomierz w wyniku czego 
pozyskano ok 400 mp drewna. Prace wykonano na powierzchni 1,79 ha stanowiącej 
część pododdziału 7a obrębu Słabomierz. 

3. Częściowo uprzątnięto las gminny w miejscowości Wójcin w wyniku czego 
pozyskano ok 22 mp drewna. Łączna powierzchnia przeznaczona do uprzątnięcia 
wynosi 0,25 ha i znajduje się na trenie pododdziału 9a obrębu Wójcin. 

Umożliwiono prace polegające na samowyrobie materiału opałowego z połamanych gałęzi 
drzew oraz z krzewów gatunku czeremcha amerykańska co przyczyniło się do poprawy 
warunków gospodarki leśnej na terenach lasów gminnych gminy Żnin. 
 

Klęski w rolnictwie 
W wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych tj. braku opadów oraz wysokich 
temperatur na terenie gminy doszło do zaistnienia zjawiska suszy w rolnictwie, co 
przyczyniło się do powstania znacznych strat w gospodarstwach rolnych. Gmina Żnin 
niezwłocznie po stwierdzeniu omawianego zjawiska wystąpiła do Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego o powołanie Komisji do spraw szacowania strat w rolnictwie. Do Komisji 
szacującej straty wpłynęły łącznie 674 wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach 
rolnych. Komisja szacująca starty stwierdziła wystąpienie zjawiska suszy na 21 412 ha 
oraz oszacowała straty na kwotę 64 104 107,56 zł. Producentom rolnym, którzy złożyli 
wnioski wystawiono stosowne protokoły szacowania strat,  dzięki którym mogli się ubiegać o 
rekompensatę strat przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wskazana 
wyżej ARiMR uruchomiła w 2018 roku również program dotacji dla producentów 
rolnych, którzy odnieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych – 
gradobicia w 2017 r. Gmina Żnin wystąpiła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o 
odtworzenie protokołów szacowania strat dla producentów rolnych, którzy nie byli w 
posiadaniu stosownego protokołu. W wyniku działań Gminy Żnin wszyscy producenci 
rolni, którzy zwrócili się do gminy odzyskali swoje protokoły szacowania strat dzięki 
czemu mogli starać się o uzyskanie środków również z tego programu.  

 

Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz 
części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym w Żninie. 

W wyniku poprzedzających negocjacji dnia 22 stycznia 2018 r. podpisano umowę z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 
przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenu zieleni pomiędzy ulicami 
Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym w Żninie”. 
Przeprowadzono rozmowy oraz korespondencje, które przyczyniły się do powstania 
aktualizacji założeń projektowych dla omawianego terenu. Aktualizacja założeń projektowych 
konieczna była ze względu na zmiany w drzewostanie oraz w warunkach terenowych po 
wystąpieniu nawałnic w sierpniu 2017 r. Wynikiem prac było powstanie „Aktualizacji projektu 
zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części 
terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym w Żninie”. W Wyniku powstania wskazanego wyżej 
projektu przystąpiono do aneksowania warunków umowy z NFOŚIGW. 
Projekt zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz 
części terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym w Żninie zakłada między innymi: 

• poprawę złego stanu terenu zieleni oraz zapobieganiu fragmentacji miejskich terenów 
zieleni, 

• odnowienie połączenia między istniejącymi terenami zieleni,  
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• spójne połączenie terenów poprzez zastosowanie jednolitych nawierzchni oraz małej 
architektury jak i zieleni niskiej w postaci bylin, krzewów i drzew, 

• zwiększenie powierzchni terenów zieleni udostępnionych dla mieszkańców i 
zwiedzających, dostosowaną do wypoczynku o 0,1 ha, 

• pozostawienie istniejącej nawierzchni chodnika –kostka starobruk, 

• wymianę nawierzchni asfaltowej poprzez zerwanie i wykonanie nowej nawierz-chni 
bitumicznej, 

• wymianę  starych ograniczników betonowych na nowe przy nowej nawierzchni 
bitumicznej, 

• montaż elementów małej architektury m. in. : ławki z oparciem, kosze na odpadki, 
kosze na psie odchody, budki lęgowe dla ptaków.  

• uprzedni demontaż istniejących elementów zagospodarowania oraz roboty 
rozbiórkowe nawierzchni, 

• zmianę układu ścieżek w parku, 

• pozostawienie terenu dla siłowni na świeżym powietrzu, 

• zmianę zagospodarowania wokół fontanny – układ dostosowany do projektu 
architektonicznego fontanny objętej osobnym opracowaniem, 

• zmianę roślinności niskiej, średniowysokiej oraz wysokiej dostosowanej do aktualnych 
warunków  terenowych po zmianach przyrodniczych wywołanych przez silne wiatry, 

• niwelację terenu po wyciągniętych karpinach drzew lub ich rozdrobnieniu. 
W wyniku rozmów działań oraz uzgodnień z Enea Oświetlenie dokonano wymiany 
starego oświetlenia na nowe. Zakupiono oraz zamontowano łącznie 21 nowoczesnych 
opraw oraz słupów co w konsekwencji przyczyniło się do poprawy jakości i 
efektywności oświetlenia, poprawy estetyki parku oraz bezpieczeństwa mieszkańców. 
 

Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i Gminy Żnin zniszczonych w skutek 
nawałnic w sierpniu 2017 r. 

W wyniku poprzedzających negocjacji dnia 28 maja 2018 r. podpisano umowę z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 
przedsięwzięcia „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze miasta i Gminy Żnin 
zniszczonych w skutek nawałnic w sierpniu 2017 r.” Teren objęty opracowaniem 
dotyczy większości zieleńców w mieście Żnin na łącznej powierzchni 285 255 m2 oraz 
terenów dz. ewid. 152 obrębu Białożewin, dz. ewid. 20/2 obrębu Murczyn, dz. ewid. 106 i 
96/1 obrębu Podgórzyn dz. ewid. 7/2 obrębu Rydlewo. Projekt „Odtworzenie terenów zieleni 
na obszarze miasta i Gminy Żnin zniszczonych w skutek nawałnic w sierpniu 2017 r.” zakłada: 

• frezowanie i rudowanie pni po drzewach stanowiących złomy i wywroty, 

• rudowanie krzewów, 

• odtworzenie i rekultywację trawników, 

• odtworzenie uszkodzonych ciągów pieszych, 

• prace pielęgnacyjne w koronach drzew, w tym wykonanie wiązań elastycznych 

• dokonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów.  
Podjęto próby wyłonienia wykonawcy założeń projektowych dla rzeczonego przedsięwzięcia. 
Przystąpiono do aneksowania warunków umowy, które zapewnią Gminie Żnin 
możliwość dokonania stosownych uzgodnień oraz stworzenia dokumentacji dla 
omawianego przedsięwzięcia. 
 

Bezdomność zwierząt i opieka nad zwierzętami 
W zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami w 2018 r. 
zapewniano opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z ,,Programem 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na 
terenie gminy Żnin w 2018 r.”, przyjętym Uchwałą Nr XLIII/521/2018 Rady Miejskiej w Żninie 
poprzez: utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt prowadzonym 
przez Fundację ,,Radość Psiaka” z siedzibą w Ruścu 15, gmina Wapno (na koniec 2018 roku 
w schronisku utrzymywanych było 19 psów), adopcję 11 psów przebywających w 
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schronisku, bieżące odławianie bezdomnych zwierząt świadczone przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żninie, sfinansowanie zakupu 2 nowych kojców do 
przetrzymywania wyłapanych zwierząt z terenu gminy (w celu poprawy warunków ich 
utrzymania do czasu przekazania właścicielowi, wydania do adopcji lub przekazania do 
schroniska; kojce zostały usytuowane na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych przy ul. Mickiewicza 22 w Żninie, celem zwiększenia szansy psów na 
znalezienie nowych właścicieli; w poprzednich latach przetrzymywane były na terenie 
oczyszczalni ścieków w Jaroszewie), prowadzenie działań we współpracy z PUK Sp. z o. 
o. zmierzających do pozyskania właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt 
osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki, dzięki czemu w 
2018 r. tylko 20 % bezdomnych psów zostało przekazanych do schroniska, podejmo-
wanie interwencji i prowadzenie spraw wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe i 
gospodarskie w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy 
oraz ustawy o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki  chorym i rannym zwierzętom dzikim 
poprzez bieżącą współpracę z gabinetem weterynaryjnym lek. wet. Stanisława Plewy z 
siedzibą przy ul. Jasnej 22A w Żninie oraz finansowanie leczenia zwierząt dzikich w 
Gabinecie Weterynaryjnym Animal Patrol Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z siedzibą w 
Kobylarni (w 2018 r. podjęte przez Animal Patrol 2 interwencje: leczenie chorego jeża i 
łabędzia), zapewnianie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom świadczoną przez 
Gabinet Weterynaryjny Stanisława Plewy. W 2018 r. zapewniono opiekę na koszt gminy 35 
psom, sfinansowano zakup karmy dla ok. 90 kotów wolnożyjących, sfinansowano 33 
zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących i 4 zabiegi kastracji kotów wolnożyjących, 
celem zapobieganie nadmiernemu rozrostowi populacji wolnożyjących kotów na terenie 
gminy. 

Azbest 
W roku 2018 sfinansowano wymianę eternitowych pokryć dachowych z nieruchomości 
położonych na terenie gminy Żnin, celem realizacji ,,Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin na lata 2011-2032”. 
Dofinansowanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest. Usuniętych zostało 126,900 Mg odpadów zawierających azbest z 
56 nieruchomości. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 40.615,70 zł. Środki 
przeznaczone na realizację zadania pochodziły w 30% z budżetu Gminy, pozostałe 70%  
pozyskano w formie dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach usuwania skutków klęski żywiołowej po 
wystąpieniu nawałnicy w sierpniu 2017 r. przeprowadzono dodatkowo zadanie 
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z obiektów budowlanych zniszczo-
nych lub uszkodzonych przez nawałnicę. Usuniętych zostało 400,411 Mg odpadów 
zawierających azbest z 105 nieruchomości. Łączna kwota udzielonej pomocy wyniosła 
112.115,08 zł.  Środki przeznaczone na realizację zadania pochodziły w 100%  z dotacji 
udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu.   

Gospodarka Odpadami Komunalnymi 
Stan na początek kadencji - system nie bilansował się tzn. wydatki na zadanie przekraczały 
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę ponad 900 000,00 zł. Pierwszym 
z wyzwań było skuteczne doprowadzenie do zbilansowania się systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Żnin zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.  
Wydatki bieżące poniesione w 2018 r. na finansowanie zadań z zakresu gospodarki 
odpadami ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które wyniosły zaplanowane w 2018 roku na kwotę 2 831 780,22  zł, 
wyniosły ostatecznie 2 975 856,00 zł. Różnica w kwocie 144 075,78 zł została 
sfinansowana z pozostałych dochodów własnych gminy Żnin. 
Zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w roku 2018 
świadczone były w ramach umów zawartych pod koniec 2017 roku. Zadanie odbioru 
odpadów komunalnych powierzone zostało Zakładowi Oczyszczania Miasta Sp. z o. o., 
natomiast za zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiadała Spółka Novago 
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Żnin Sp. z o. o. Umowy zwarte zostały na okres 18 miesięcy i obowiązują od 1 stycznia 
2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Dobra współpraca między gminą Żnin, a podmiotami 
odpowiedzialnymi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu 
gminy Żnin pozwala na dalsze rozwijanie gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Na koniec 2018 roku gmina Żnin liczyła 23 910 mieszkańców posiadających 
stałe lub czasowe zameldowanie. Na terenach wiejskich zameldowanych było 10 203 osób, 
natomiast na terenie miejskim 13 707 osób. W analogicznym okresie gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi objętych było 20 689 osób. Na terenie gminy Żnin 
na koniec 2018 roku zlokalizowanych było łącznie 5 252 nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych, w tym nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkujących wynika w 
szczególności z migracji osób młodych. W 2018 roku Burmistrz Żnina wystosował 240 
wezwań w stosunku do osób, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub złożone deklaracje budziły wątpliwości 
tut. Urzędu. Decyzją naliczającą wysokość opłaty zakończyło się 17 postępowań. 
Selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych deklaruje ok. 95 % właścicieli 
nieruchomości. Za poprawność segregacji odpadów odpowiada firma odbierająca odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, która zobowiązana jest do kontrolowania zawartości 
pojemników. Z roku na rok dostrzec można większe zainteresowanie segregacją 
odpadów komunalnych, co spowodowane jest wzrostem świadomości ekologicznej 
mieszkańców. W ramach zwartej umowy na odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorca 
świadczący usługę odbioru odpadów zobowiązany jest do przeprowadzenia w każdej szkole 
lekcji poglądowej dotyczącej poprawnej segregacji odpadów komunalnych. W roku 2018 
przeprowadzono 192 kontrole poprawnej segregacji, które wykazały nieprawidłowości, 
1 postępowanie zakończyło się nałożeniem w drodze decyzji administracyjnej wyższej 
opłaty (opłata za brak segregacji odpadów). Głównym źródłem powstawania odpadów 
komunalnych na terenie gminy Żnin są nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości 
niezamieszkałe, domki letniskowe oraz domki wypoczynkowe, obiekty użyteczności 
publicznej. Ponadto odpady komunalne pochodzą z tzw. terenów otwartych - kosze 
uliczne, odpady z targowisk oraz zieleni miejskiej. W 2018 roku opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi naliczana była na podstawie uchwały nr XXV/280/2016 Rady Miejskiej 
w Żninie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat. W roku 2018 stawki 
opłat kształtowały się następująco: 
▪ opłata w przypadku nieruchomości zamieszkałych 

➢ 8,00 zł od mieszkańca miesięcznie za odpady gromadzone w sposób 
selektywny;  

➢ 26,00 zł od mieszkańca miesięcznie za odpady gromadzone w sposób 
nieselektywny. 

▪ opłata w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (jak poniżej w Raporcie) 

18,00 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów (segregacja odpadów) 
28,00 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów (bez segregacji odpadów) 
27,00 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów (segregacja odpadów) 
42,00 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów (bez segregacji odpadów) 
47,00 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów (segregacja odpadów) 
70,00 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów (bez segregacji odpadów) 
162,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów (segregacja odpadów) 
243,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów (bez segregacji odpadów) 
550,00 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów (segregacja odpadów) 
830,00 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów (bez segregacji odpadów) 

▪ opłata w przypadku  nieruchomości letniskowych oraz wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 
a) opłata roczna w przypadku segregacji odpadów wynosi 100,00 zł, 
b) opłata roczna w przypadku braku segregacji odpadów wynosi 200,00 zł. 
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W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, 
odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

• zmieszane odpady komunalne, 

• odpady ze szkła (szkło opakowaniowe), 

• odpady z papieru i tektury, 

• odpady z tworzyw sztucznych, 

• metale, 

• opakowania wielomateriałowe, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte opony, 

• odpady ulegające biodegradacji, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe. 
Odbiór odpadów z terenu poszczególnych nieruchomości odbywa się w oparciu o 
harmonogram wywozów, przekazany przez przedsiębiorcę świadczącego usługę. 
W ramach opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy Żnin odbierana 
jest z terenu danej nieruchomości każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych – 
zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny. Ponadto w ramach opłaty 
zorganizowany został stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), do którego mieszkańcy mogą dostarczać posegregowane odpady oraz tzw. 
odpady problemowe. Miesięczne koszty związane z odbiorem odpadów, ich 
zagospodarowaniem oraz prowadzeniem PSZOK dały roczną kwotę wydatku w 
wysokości 2 773 255,62 zł. Przedstawiona kwota nie zawiera kosztów administracyjnych 
systemu, obioru odpadów komunalnych w sytuacjach losowych oraz kosztów egzekucyjnych, 
W ramach prowadzonych przez gminę Żnin działań udało się osiągnąć wszystkie wymagane 
przepisami prawa poziomy recyklingu odpadów. Od 2016 roku na terenie gminy Żnin 
obowiązuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które segregują odpady komunalne.  
Na koniec 2018 roku złożono do Burmistrza Żnina 140 wniosków, które pozwoliły na 
częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 190 dzieci. Zwolnienie 
przysługuje w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przypadającej na 3 i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych. 
Priorytetem na rok 2019 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest dalsze 
uświadamianie społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. 
W roku 2018 z terenu gminy Żnin odebrano następujące ilości odpadów (jak poniżej w 
Raporcie): 

➢ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 6 220,400 Mg 
➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36, 20 01 35*, 20 01 23*) – 36,575 

Mg 
➢ odpady wielkogabarytowe (20 03 07) –158,560  Mg, 
➢ odpady betonu oraz gruz betonowy z remontów (17 01 01, 17 01 07) – 227,42 Mg, 
➢ opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 128,480 Mg, 
➢ opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 423,480  Mg, 
➢ opakowania ze szkła (15 01 07) – 340,510  Mg, 
➢ odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) - 447,670Mg, 
➢ zużyte opony (16 01 03)- 48,090 Mg, 
➢ zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 (17 09 04)- 130,940 Mg, 
➢ odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (20 03 99)- 46,220 Mg, 
➢ baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03 (16 06 04) 0,015 Mg, 
➢ inne baterie i akumulatory (16 06 05)- 0,05 Mg, 
➢ farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne (20 01 27)- 1,250 Mg. 
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Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2013 r. 
 

 Stawki  
od 01.07.2013 r. 

Stawki  
od 01.01 2015 r. 

Stawki  
od 01.03.2015 r. 

Stawki  
od 01.01.2016 r 

Stawki  
od 01.07.2016 r. 

Stawki  
od 01.12.2016 r. 

Stawki  
od 01.02.2019 r. 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Segregacja 
odpadów 

Brak 
segregacji 

Miesięczna 
stawka opłaty 

od 
mieszkańca 

5 zł 10 zł 6 zł 11 zł 8 zł 16 zł 12 zł 26 zł 10 zł 26 zł 8 zł 26 zł 9,50 zł 31 zł 

Miesięczna 
stawka opłaty 
za pojemnik 
60 litrowy 

15 zł 23 zł 18 zł 28 zł 18 zł 28 zł 18 zł 28 zł 18 zł 28 zł 18 zł 28 zł 19,50 zł 33 zł 

Miesięczna 
stawka opłaty 
za pojemnik 
120 litrowy 

23 zł 35 zł 27 zł 42 zł 27 zł 42 zł 27 zł 42 zł 27 zł 42 zł 27 zł 42 zł 28,50 zł 47 zł 

Miesięczna 
stawka opłaty 
za pojemnik 
240 litrowy 

39 zł 59 zł 47 zł 70 zł 47 zł 70 zł 47 zł 70 zł 47 zł 70 zł 47 zł 70 zł 48,50 zł 75 zł 

Miesięczna 
stawka opłaty 
za pojemnik 
1100 litrowy 

135 zł 203 zł 162 zł 243 zł 162 zł 243 zł 162 zł 243 zł 162 zł 243 zł 162 zł 243 zł 163,50 zł 248 zł 

Miesięczna 
stawka opłaty 
za pojemnik 
7000 litrowy 

475 zł 713 zł 550 zł 830 zł 550 zł 830 zł 550 zł 830 zł 550 zł 830 zł 550 zł 830 zł 551,50 zł 835 zł 

Roczna 
stawka opłaty 
dla właścicieli 
nieruchomoś

ci 
letniskowych 

Brak 
ustalonej 

stawki 
opłaty 

Brak 
ustalonej 

stawki 
opłaty 

Brak 
ustalonej 

stawki 
opłaty 

Brak 
ustalonej 

stawki 
opłaty 

Brak 
ustalonej 

stawki 
opłaty 

Brak 
ustalonej 

stawki 
opłaty 

100 zł 200 zł 100 zł 200 zł 100 zł 200 zł 100 zł 200 zł 

 



Oczyszczanie miasta i gospodarka zielenią 
Zadania związane z utrzymaniem czystości oraz porządku na terenach należących do 
gminy Żnin powierzone zostały Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o., 
zadania realizowane są w oparciu o zawartą w dniu 28 grudnia 2017 umowę OŚ.67.2017.MŚ. 
Zawarcie umowy związane jest z podjętą w dniu 2 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w 
Żninie Nr XIV/143/2015 w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej 
,,PGM” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żninie zadań własnych Gminy 
Żnin oraz zmiany firmy Spółki. Umowa  obejmuje m. in. usuwanie odpadów stałych z koszy 
ulicznych oraz parkowych, usuwanie odpadów z koszy na psie odchody, dbanie o 
czystość i porządek w otoczeniu ustawionych koszy, uzupełnianie worków w 
pojemnikach, dezynfekcję koszy ulicznych oraz ich remonty i drobne naprawy. 
Działania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych obejmują również utrzymanie 
porządku w czasie trwania oraz po zakończonych imprezach gminnych. W roku 2018 na 
terenie miasta dokonano wymiany wszystkich koszy ulicznych na kosze zakupione  
pod koniec 2017 roku. Zgodnie z inwentaryzacją przekazaną przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie w dniu 30 listopada 2018 r. na terenie miasta 
zlokalizowanych było 508 koszy na odpady komunalne oraz 43 szt. koszy na psie 
odchody (stan na 30 listopada 2018 r.), w roku 2017 na terenie miasta rozmieszczonych 
było 456 koszy.  
W zakresie gospodarowania zielenią w 2018 roku prowadzono bieżący nadzór nad 
utrzymaniem terenu zieleni i placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Żnin. W roku 2017 
rozpoczęto zagospodarowywanie terenu przy ul. Szpitalnej 50 polegającej na renowacji 
chodnika, ogrodzenia i wykonanie trawnika. Łączny koszt inwestycji to 27 584,00 zł. W 
2018 roku nastąpiło dokończenie wykonania zlecenia poprzez wykonanie zieleńca, 
nasadzeń drzew i krzewów na skwerze przed budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Szpitalnej 50. W roku 2018 dokonano zagospodarowania terenu przy ul. 
Mickiewicza 60 polegający na wykonaniu zieleńca. W ramach zadania uporządkowano i 
wyrównano teren mieszczący się przy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (wybranie 
oraz rozplantowanie ziemi oraz wyrównanie i zagrabienie ciągów pieszych) dokonano 
nasadzeń roślinności oraz wysiano trawę. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 12 960,00 zł. 
Dodatkowo został zagospodarowany teren przy parkingu przy ul. Mickiewicza 22 w 
Żninie poprzez wykonanie zieleńca. 
 

Eko-dotacje 
W związku z możliwością uzyskania przez mieszkańców gminy Żnin dotacji na wymianę 
starych źródeł ciepła na proekologiczne systemy grzewcze w roku 2018 udzielono 
dotacji z budżetu Gminy Żnin 15 podmiotom na łączną kwotę 68 005,00 zł (15 dotacji). 
Modernizacja i wymiana źródeł ciepła ma na celu ochronę powietrza w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji i znacząco poprawia jakość powietrza na terenie Gminy Żnin. Dofinansowanie 
działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji z indywidualnych systemów grzewczych 
przynosi bezpośredni efekt ekologiczny. W 2018 r. udzielono 9 dotacji dla mieszkańców 
gminy Żnin do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków, 
na łączną kwotę 22.500,00 zł (9 dotacji). Dofinansowanie tych inwestycji ma na celu ochronę 
wód  na terenie naszej gminy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia rozwiązujące 
problem zagospodarowania ścieków z terenów pozbawionych możliwości podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków wpływają na poprawę jakości wód, jakości 
środowiska oraz komfortu życia mieszkańców. 
 

Inne 
W roku 2018 uzyskano niezbędne decyzje administracyjne oraz rozpoczęto demontaż 
pomostu na jeziorze Żnińskim Małym na wysokości stanicy WOPR. Pomost na Jeziorze 
Żnińskim Małym zlokalizowany był w części rekreacyjnej miasta Żnina, w miejscu z którego  
korzysta wielu mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto. W związku z 
wątpliwymi walorami estetycznymi wykonanego pomostu jak również mając na uwadze 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, które ten pomost stwarzał, pomost został usunięty. 
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W zakresie ochrony wód w 2018 r. gmina Żnin zajmowała się organizowaniem i 
ewidencjonowaniem miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie 
gminy Żnin, w okresie letnim nadzór nad miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do 
kąpieli (m.in. zlecenia badań bakteriologicznych). W ramach partycypacji w utrzymaniu 
odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenu Żnina gmina przeprowadziła 
konserwację rzeki Gąsawki w granicach miasta  Żnina. Gmina Żnin zobowiązana jest 
do  konserwacji tego cieku zgodnie z zawartymi porozumieniami z Kujawsko-Pomorskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Biuro Terenowe w Inowrocławiu. 
Konserwacja polega na dwukrotnym w ciągu roku koszeniu skarp rzeki, a także hakowaniu 
dna z roślin, i ma na celu usprawnienie przepływu wody w korycie oraz estetykę rzeki. W 
związku z obchodami „Dnia Ziemi” w ramach ochrony środowiska przeprowadzono 
Akcję Sprzątania Świata, w której uczestniczyli uczniowie szkół z terenu gminy Żnin i 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Żninie. Celem takiej akcji było uporządkowanie 
wybranego terenu na terenie Żnina oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na problem 
świadomego zanieczyszczania terenu gminy poprzez porzucanie odpadów w miejscach 
niedostosowanych.  Dodatkowo zorganizowana została akcja, w wyniku której mieszkańcy 
przekazujący zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  przy ul. Jasnej 2A w Żninie otrzymywali w zamian sadzonki roślin. 
 

Fudusz Sołecki 
W celu racjonalnego wydatkowania środków w ramach funduszu zorganizowano w UM w 
Żninie spotkania z sołtysami z terenu gminy Żnin z przedstawicielami organu nadzoru 
finansowego – RIO Bydgoszcz umożliwiając rozwiązanie wielu pytań i wątpliwości w tym 
zakresie, co zaskutkowało rozwojem infrastruktury na obszarach wiejskich, w wielu 
przypadkach przy dofinansowaniu ze środków własnych budżetu gminy. 
 

Wydatki bieżące i majątkowe ogólnie 

RODZAJ PLAN WYKONANIE % 

Bieżące 375 288,03 368 183,05 98,11 

Majątkowe 299 862,54 298 503,80 99,55 

Razem 675 150,57 666 686,85 98,75 

 

W roku 2018 r. wydatkowano z funduszu sołeckiego 666 686,85 zł z czego 368 183,05 zł           

to wydatki bieżące ( 55,23 %), a 298 503,80 zł to wydatki majątkowe (44,77 %) 

 

 

 

 

44,77%

55,23%

WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI BIEŻĄCE
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FUNDUSZ SOŁECKI 2018 r. PLAN I REALIZACJA 

SOŁECTWO PLAN WYKONANIE % 

Białożewin 24 160,09 23 618,47 97,76 

Bożejewice 15 983,40 15 738,00 98,46 

Bożejewiczki 27 674,96 27 674,62 100,00 

Brzyskorzystew 21 570,19 21 520,07 99,77 

Brzyskorzystewko 33 372,74 33 357,20 99,95 

Cerekwica 36 998,61 36 351,69 98,25 

Chomiąża Księża 8 509,68 8 397,42 98,68 

Dobrylewo 14 836,44 14 821,75 99,90 

Dochanowo 14 836,44 14 778,99 99,61 

Gorzyce 19 017,28 19 013,15 99,98 

Jadowniki Bielskie 13 356,50 13 071,13 97,86 

Jadowniki Rycerskie 21 422,19 21 181,23 98,88 

Januszkowo 16 168,39 15 613,83 96,57 

Jaroszewo 22 236,16 22 209,33 99,88 

Kaczkowo  11 765,56 11 753,37 99,90 

Kaczkówko 12 098,54 12 098,53 100,00 

Kierzkowo 11 173,58 11 173,17 100,00 

Murczyn 21 607,19 20 947,23 96,95 

Murczynek 12 394,53 12 347,06 99,62 

Nadborowo 13 985,47 13 487,40 96,44 

Paryż 11 950,55 11 949,90 99,99 

Podgórzyn 28 525,93 28 036,31 98,28 

Podobowice 20 830,22 20 439,31 98,12 

Redczyce 10 803,59 10 404,71 96,31 

Rydlewo 14 540,45 14 527,10 99,91 

Sarbinowo 14 725,45 14 469,10 98,26 

Sielec 17 463,34 16 190,93 92,71 

Skarbienice 8 694,67 8 694,00 99,99 

Słabomierz 12 468,53 12 234,79 98,13 

Słębowo 19 831,25 19 778,44 99,73 

Sobiejuchy 14 503,45 14 413,61 99,38 

Sulinowo 12 764,52 12 699,66 99,49 

Sulinowo Bekanówka 10 803,59 10 663,41 98,70 

Ustaszewo 13 060,51 13 055,48 99,96 

Uścikowo 14 133,47 13 836,61 97,90 

Wawrzynki 13 652,49 13 397,32 98,13 

Wenecja 21 274,20 21 114,88 99,25 

Wilczkowo 13 319,50 13 017,14 97,73 

Wójcin 15 983,40 15 982,51 99,99 

Żnin Wieś 12 653,52 12 628,00 99,80 

Razem 675 150,57 666 686,85 98,75 
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W informacji poniżej wydatki poszczególnych sołectw zostały podzielone na 3 kategorie: 

wydatki inwestycyjne (budowa chodnika, zakup lady chłodniczej, budowa placu zabaw itp.) 

utrzymanie infrastruktury (bieżące remonty, opłaty za prąd, wodę, przeglądy, zakup paliwa, 

olejów, zakup wyposażenia świetlic itp.), wydatki konsumpcyjne (żywność, bilety wstępu itp.).  

Sołectwo 
Wydatki 

inwestycyjne 
Utrzymanie 

infrastruktury 
Wydatki 

konsumpcyjne 
Razem 

Białożewin 9 809,98 zł 9 109,28 zł 4 699,21 zł 23 618,47 zł 

Bożejewice 7 904,99 zł 4 333,10 zł 3 499,91 zł 15 738,00 zł 

Bożejewiczki 21 000,00 zł 3 853,86 zł 2 820,76 zł 27 674,62 zł 

Brzyskorzystew 12 982,39 zł 5 067,56 zł 3 470,12 zł 21 520,07 zł 

Brzyskorzystewko 19 192,99 zł 10 494,68 zł 3 669,53 zł 33 357,20 zł 

Cerekwica 9 800,00 zł 20 778,44 zł 5 773,25 zł 36 351,69 zł 

Chomiąża Ks. 4 904,99 zł 2 795,31 zł 697,12 zł 8 397,42 zł 

Dobrylewo 0,00 zł 11 479,43 zł 3 342,32 zł 14 821,75 zł 

Dochanowo 4 000,00 zł 9 025,47 zł 1 753,52 zł 14 778,99 zł 

Gorzyce 7 967,28 zł 8 446,34 zł 2 599,53 zł 19 013,15 zł 

Jadowniki B. 0,00 zł 9 265,91 zł 3 805,22 zł 13 071,13 zł 

Jadowniki R. 14 993,70 zł 3 691,48 zł 2 496,05 zł 21 181,23 zł 

Januszkowo 4 890,00 zł 10 424,25 zł 299,58 zł 15 613,83 zł 

Jaroszewo 12 000,00 zł 6 309,57 zł 3 899,76 zł 22 209,33 zł 

Kaczkowo 0,00 zł 10 253,37 zł 1 500,00 zł 11 753,37 zł 

Kaczkówko 0,00 zł 12 098,53 zł 0,00 zł 12 098,53 zł 

Kierzkowo 10 000,00 zł 1 173,17 zł 0,00 zł 11 173,17 zł 

Murczyn 9 479,43 zł 9 669,97 zł 1 797,83 zł 20 947,23 zł 

Murczynek 3 505,50 zł 7 144,53 zł 1 697,03 zł 12 347,06 zł 

Nadborowo 8 285,27 zł 5 202,13 zł 0,00 zł 13 487,40 zł 

Paryż 0,00 zł 10 449,90 zł 1 500,00 zł 11 949,90 zł 

Podgórzyn 11 663,56 zł 12 074,40 zł 4 298,35 zł 28 036,31 zł 

Podobowice 7 000,00 zł 11 640,72 zł 1 798,59 zł 20 439,31 zł 

Redczyce 5 053,31 zł 4 357,30 zł 994,10 zł 10 404,71 zł 

Rydlewo 10 224,35 zł 1 609,59 zł 2 693,16 zł 14 527,10 zł 

Sarbinowo 4 935,53 zł 7 221,34 zł 2 312,23 zł 14 469,10 zł 

Sielec 8 820,00 zł 5 607,62 zł 1 763,31 zł 16 190,93 zł 

Skarbienice 8 694,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 8 694,00 zł 

Słabomierz 1 500,00 zł 6 891,85 zł 3 842,94 zł 12 234,79 zł 

Słębowo 0,00 zł 12 979,10 zł 6 799,34 zł 19 778,44 zł 

Sobiejuchy 6 991,66 zł 5 241,79 zł 2 180,16 zł 14 413,61 zł 

Sulinowo 0,00 zł 12 059,66 zł 640,00 zł 12 699,66 zł 

Sulinowo Bekanówka 5 670,00 zł 3 095,55 zł 1 897,86 zł 10 663,41 zł 

Ustaszewo 8 550,00 zł 2 910,13 zł 1 595,35 zł 13 055,48 zł 

Uścikowo 9 633,47 zł 1 537,66 zł 2 665,48 zł 13 836,61 zł 

Wawrzynki 9 700,00 zł 1 945,35 zł 1 751,97 zł 13 397,32 zł 

Wenecja 15 818,00 zł 4 297,66 zł 999,22 zł 21 114,88 zł 

Wilczkowo 6 000,00 zł 6 717,14 zł 300,00 zł 13 017,14 zł 

Wójcin 13 983,40 zł 0,00 zł 1 999,11 zł 15 982,51 zł 
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Żnin-Wieś 3 550,00 zł 6 292,17 zł 2 785,83 zł 12 628,00 zł 

RAZEM 298 503,80 zł 277 545,31 zł 90 637,74 zł 666 686,85 zł 

 

Wydatki inwestycyjne, utrzymanie infrastruktury, wydatki konsumpcyjne w ujęciu 

procentowym ogólnie. 

 

Wydatki inwestycyjne, utrzymanie infrastruktury, wydatki konsumpcyjne w ujęciu procentowym            
w poszczególnych sołectwach. 

Sołectwo Wydatki  
inwestycyjne 

Utrzymanie infrastruktury Wydatki 
 konsumpcyjne 

Skarbienice 100,00% 0,00% 0,00% 

Kierzkowo 89,50% 10,50% 0,00% 

Wójcin 87,49% 0,00% 12,51% 

Bożejewiczki 75,88% 13,93% 10,19% 

Wenecja 74,91% 20,35% 4,73% 

Wawrzynki 72,40% 14,52% 13,08% 

Jadowniki R. 70,79% 17,43% 11,78% 

Rydlewo 70,38% 11,08% 18,54% 

Uścikowo 69,62% 11,11% 19,26% 

Ustaszewo 65,49% 22,29% 12,22% 

Nadborowo 61,43% 38,57% 0,00% 

Brzyskorzystew 60,33% 23,55% 16,13% 

Chomiąża Ks. 58,41% 33,29% 8,30% 

Brzyskorzystewko 57,54% 31,46% 11,00% 

Sielec 54,47% 34,63% 10,89% 

Jaroszewo 54,03% 28,41% 17,56% 

Sulinowo Bekanówka 53,17% 29,03% 17,80% 

Bożejewice 50,23% 27,53% 22,24% 

Redczyce 48,57% 41,88% 9,55% 

Sobiejuchy 48,51% 36,37% 15,13% 

Wilczkowo 46,09% 51,60% 2,30% 

44,77%

41,63%

13,60%

WYDATKI INWESTYCYJNE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

WYDATKI KONSUMPCYJNE
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Murczyn 45,25% 46,16% 8,58% 

Gorzyce 41,90% 44,42% 13,67% 

Podgórzyn 41,60% 43,07% 15,33% 

Białożewin 41,54% 38,57% 19,90% 

Podobowice 34,25% 56,95% 8,80% 

Sarbinowo 34,11% 49,91% 15,98% 

Januszkowo 31,32% 66,76% 1,92% 

Murczynek 28,39% 57,86% 13,74% 

Żnin-Wieś 28,11% 49,83% 22,06% 

Dochanowo 27,07% 61,07% 11,86% 

Cerekwica 26,96% 57,16% 15,88% 

Słabomierz 12,26% 56,33% 31,41% 

Kaczkówko 0,00% 100,00% 0,00% 

Sulinowo 0,00% 94,96% 5,04% 

Paryż 0,00% 87,45% 12,55% 

Kaczkowo 0,00% 87,24% 12,76% 

Dobrylewo 0,00% 77,45% 22,55% 

Jadowniki B. 0,00% 70,89% 29,11% 

Słębowo 0,00% 65,62% 34,38% 
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W poszczególnych sołectwach w 2018 r. zostały zrealizowane następujące inwestycje: 

o Sołectwo Uścikowo – zakończono przebudowę chodnika w centrum wsi; 
o Sołectwa Białożewin, Bożejewice, Cerekwica, Chomiąża Księża – 

zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe;  
o Sołectwo Rydlewo – wykonano zjazdy do posesji z drogi gminnej; 
o Sołectwo Gorzyce – zakończono modernizację drogi gminnej nr działki 

135; 
o Sołectwo Brzyskorzystew – zbudowano chodnik przy drodze gminnej; 
o Sołectwa Podgórzyn, Sarbinowo i Sobiejuchy w ramach zadania budowa 

chodnika zakupiły kostkę  brukową; 
o Sołectwo Jaroszewo – dofinansowanie budowy ścieku 

przykrawężnikowego; 
o Sołectwo Jadowniki Rycerskie – wykonano utwardzenie terenu przy 

świetlicy wiejskiej; 
o Sołectwo Wenecja - wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy 

wiejskiej; 
o Sołectwo Sulinowo Bekanówka – zakończono budowę altany drewnianej 

o pow. 20 m2; 
o Sołectwo Bożejewice – dofinansowano zakupu samochodu dla OSP; 
o Sołectwo Dochanowo - dofinansowano zakupu samochodu dla OSP; 
o Sołectwo Brzyskorzystewko – zbudowano punkt świetlny przy bloku nr 

14; 
o Sołectwo Skarbienice – rozpoczęto budowę punktu świetlnego; 
o Sołectwo Wilczkowo - wykonano kolejny etap budowy zadaszenia; 
o Sołectwo Bożejewiczki – wykonano kolejny etap budowy grzybka; 
o Sołectwa Redczyce i Ustaszewo – wykonano ogrodzenia terenu wokół 

świetlic; 
o Sołectwo Januszkowo – wykonano modernizację grzybka; 
o Sołectwa Cerekwica i Murczynek – montaż klimatyzacji w świetlicy; 
o Sołectwo Podobowice – wykonanie utwardzenie terenu przy świetlicy; 
o Sołectwo Wójcin – dofinansowano budowę zaplecza socjalno – 

kuchennego; 
o Sołectwo Nadborowo – wykonano modernizację świetlicy; 
o Sołectwo Jaroszewo – modernizacja boiska (nawierzchnia trawiasta, 

bramki); 
o Sołectwo Wenecja – zakończono budowę siłowni zewnętrznej; 
o Sołectwo Brzyskorzystewko – zakończono budowę siłowni plenerowej; 
o Sołectwo Murczyn – wykonano ogrodzenie oraz piłko chwyt na boisku; 
o Sołectwo Żnin Wieś – modernizacja wiaty ( montaż osłon); 
o Sołectwo Kierzkowo – zakończono budowę placu zabaw; 
o Sołectwo Wawrzynki – rozpoczęto budowę zadaszenia na placu zabaw; 
o Sołectwo Redczyce – rozpoczęto budowę placu zabaw (projekt, kontrola 

terenowa); 
o Sołectwo Słabomierz – zakupiono projekt doposażenia placu zabaw; 
o Sołectwo Podobowice – zakupiono kolejny element placu zabaw – 

piaskownicę; 
o Sołectwo Sielec – wykonano ogrodzenie placu zabaw. 
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W plebiscycie na najbardziej gospodarne sołectwo gminy Żnin za rok 2018 zgodnie z 
Zarządzeniem Burmistrza Żnina nr 73/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zwyciężyły następujące 
sołectwa: 
Grupa sołectw do 150 mieszkańców 
miejsce I – Skarbienice – 2 500,00 zł 
miejsce II – Kierzkowo – 1 500,00 zł 
miejsce III – Chomiąża Księża – 1 000,00 zł 
Grupa sołectw do 151 do 300 mieszkańców 
miejsce I – Wójcin – 5 000,00 zł  
miejsce II – Wawrzynki – 3 000,00 zł 
miejsce III – Rydlewo – 2 000,00 zł 
Grupa sołectw powyżej 300 mieszkańców 
miejsce I – Bożejewiczki – 8 000,00 zł  
miejsce II – Wenecja – 4 000,00 zł  
miejsce III – Jadowniki Rycerskie – 3 000,00 zł 
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WiK” SP. Z O.O. 

NAJWAŻNIEJSZE  ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE  
przez ZWiK "WiK" Sp. z o. o. w Żninie 

W ROKU 2018 

L.p. Nazwa Wartość netto  
[zł] Uwagi 

Realizacja zadań inwestycyjnych 

1. Modernizacja węzłów wraz wymianą 
armatury 

33 695,56 zrealizowano 

2. Wdrożenie systemu zdalnego 
odczytu wodomierzy (wymiana 
wodomierzy wody wtłoczonej do 
sieci na SUW) 

12 891,60 zrealizowano 

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w Jadownikach Rycerskich 

43 500,00 w trakcie realizacji 
Dokonano zakupu 3 szt. 
odżelaziaczy. 

4. Zakończono budowę sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w Żninie w ul. 
Dąbrowskiego 

14 710,53 zrealizowano 
Potwierdzenie przyjęcia obiektu 
budowlanego do użytkowania  
PINB.4320.110.2018.DŚ z dnia 
25.04.2018 r. 
PINB.4320.111.2018.DŚ z dnia 
25.04.2018 r. 

5. Budowa fontanny w Parku Miejskim 23 136,00 zrealizowano - w zakresie rozbiórki 
W dniu 23.08.2018 r. przystąpiono 
do realizacji zadania  
w zakresie rozbiórki istniejącej 
fontanny. W dniu 27.08.2018 r. 
dokonano protokolarnego odbioru 
końcowego przedmiotu 
zamówienia. 

6. Modernizacja i przebudowa sieci 
kanalizacji ogólnospławnej: renowacja 
istniejącej sieci i budowa nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

144 963,81 zrealizowano 

7. Zakończenie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Murczyn  

25 506,44 zrealizowano 
Potwierdzenie przyjęcia obiektu 
budowlanego do użytkowania  
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PINB.4320.149.2018.DŚ z dnia 
11.06.2018 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

1. Modernizacja (wymiana) sieci 
wodociągowej Ø 200 AC  
w ul. Mickiewicza, na odcinku od ul. 
Tysiąclecia  
do ul. Fabrycznej 

39 080,00 zrealizowano 
Dokumentacja projektowa została 
sporządzona i dostarczona  
w dniu 31.08.2018 r. Protokół 
odbioru z dnia 14.09.2018 r. 
Pozwolenia na budowę: 
- Decyzja Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego Nr 3/2019  
  z dnia 7.01.2019 r. znak 
WIR.I.7840.2.63.2018.MB 
- Decyzja Starosty Żnińskiego Nr 
603 z dnia 22.11.2018 r.  
  znak UA.6740.1.442.2018 

2. Budowa sieci wodociągowej w Żninie 
w ul. Dworcowej do ul. Kl. Janickiego 

28 057,60 zrealizowano 
Dokumentacja projektowa została 
sporządzona i dostarczona  
w dniu 31.08.2018 r. Protokół 
odbioru z dnia 14.09.2018 r. 
Pozwolenia na budowę: 
- Decyzja Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego Nr 4/2019  
  z dnia 8.01.2019 r. znak 
WIR.I.7840.2.64.2018.MB 
- Decyzja Starosty Żnińskiego Nr 
554 z dnia 26.10.2018 r.  
  znak UA.6740.1.434.2018 

3. Dokumentacja projektowa: 
- Budowa sieci wodociągowej w 
Białożewinie 
- Budowa sieci kanalizacyjnej w 
Żninie ul. Mickiewicza, Tysiąclecia 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Żninie ul. Składowa 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Browarowej  
i ul W. Pieniężnej wraz z wymianą 
sieci wodociągowej  
w okolicach ul. Browarowej w Żninie 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Żninie w ulicach: Dworcowej, 
Towarowej, Potockiego 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
(przewodu tłocznego) wraz z 
budową przepompowni w 
Sobiejuchach (Obrona Leśna) – 
Brzyskorzystewko 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Podgórzyn od ul. 
Leśnej do posesji nr 3 
- Wymiana sieci wodociągowej w 
miejscowości Cerekwica 

5 780,00 w trakcie realizacji 

4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej w 
Żninie w ul. Moniuszki 

9 775,00 zrealizowano 
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5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 200 
PCV w ul. Słonecznej w Żninie 

5 505,00 zrealizowano 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Sobiejuchy (Obrona Leśna) - 
Brzyskorzystewko 

36,20 w trakcie realizacji 

SUMA 
386 637,74 

  

 

Najistotniejsze działania remontowe 
zrealizowane przez ZWiK "WiK" Sp. z o. o. w Żninie 

W ROKU 2018 

   

Lp. Nazwa zadania 
Wartość netto  

[zł] 

ROK 2018 

1. Przebudowa placu na terenie "WiK" - ułożenie kostki brukowej 53 755,42 

2. Termomodernizacja budynku administracyjnego  
przy ul. Mickiewicza 22 

15 419,27 

3. Termomodernizacja budynku socjalno-warsztatowego ZWiK 21 985,77 

SUMA 91 160,46 

 
Zakupy zrealizowane 

przez ZWiK "WiK" Sp. z o. o. w Żninie 
W ROKU 2018 

   

L.p. Nazwa Wartość netto  
[zł] 

1. Przewoźny agregat prądotwórczy 49 523,56 

2. Cysterna wody czystej 56 463,50 

3. Koparko-ładowarka 349 120,00 

4. Pompa ściekowa 6 900,00 

5. Zestaw do nawigacji i inwentaryzacji sieci wod.-kan. 19 900,00 

6. Urządzenie spawalnicze Picomig 19 000,00 

SUMA  500 907,06 

   

Informacja na temat realizacji projektu: 
„Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej w Aglomeracji Żnin" 
w 2018 roku 

Informacje ogólne 

W dniu 15 listopada 2017 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie  
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Finansowanie:  

• dotacja POIŚ 2014-2020 w wysokości 22 792 537,50 zł netto,  

• środki własne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o.  
w wysokości 960 462,50 zł netto, 
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• pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 12 000 000,00 zł netto. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 36.327.400,00 zł netto, w tym:  

• wydatki kwalifikowane 35 753.000,00 zł netto, 

• wydatki niekwalifikowane 574 400,00 zł netto. 

Cele Projektu: 

• Skuteczne oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

• Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do odbiornika. 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

• Budowa nowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej. 

• Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców. 

• Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego, w tym rozwoju turystyki. 

• Osiągnięcie wymaganego dyrektywami Unii Europejskiej stanu środowiska 
naturalnego i jego ochrona. 

Przewidywane efekty przedsięwzięcia: 

• Skuteczne usuwanie substancji biogennych ze ścieków odprowadzanych  
do odbiornika. 

• Odzysk biogazu. 

• Ograniczenie dopływu wód opadowych do oczyszczalni ścieków. 

• Podłączenie kolejnych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej około 449 osób  
(do 2021 roku). 

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego 
poprzez: 

• Zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków. 

• Uszczelnienie przewodów kanalizacyjnych. 

• Zminimalizowanie ryzyka powstawania awarii sieci kanalizacyjnych. 

• Poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

• Realizację postanowień i wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

• Realizację wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
w zakresie osiągnięcia minimalnego stopnia skanalizowania aglomeracji 95%. 

• Przeciwdziałanie i ograniczanie zanieczyszczenia środowiska. 

Realizacja projektu w 2018 roku 

Pożyczka 12 000 000,00 zł z NFOŚiGW 
W dniu 02.10.2018 roku w siedzibie NFOŚiGW podpisano umowę  
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł w 
ramach programu priorytetowego nr 1.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa  
w aglomeracjach Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko”.  
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” 
W dniu 04.06.2018 roku wyłoniono Inżyniera Kontraktu – Biuro Projektów Gospodarki 
Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa”. Umowę pomiędzy Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji, a Inżynierem Kontraktu - Biurem Projektów Gospodarki 
Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa” podpisano w dniu 11.06.2018 roku.  
„Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia 
biurowe” 
W dniu 09.02.2018 roku uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Żninie pozwolenie na 
wyremontowanie pomieszczeń z salą narad i archiwum dla potrzeb JRP (zadanie pn. 
„Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza na pomieszczenia 
biurowe”). Przetarg ogłaszano trzykrotnie: w marcu, w kwietniu oraz w maju 2018 roku. 
Po unieważnieniu przetargu z powodu braku ofert, udzielono zamówienia publicznego 
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w trybie z wolnej ręki. W dniu 16.10.2018 roku podpisano z firmą ze Żnina „Usługi 
Ogólnobudowlane Marian Siwak, Piotr Siwak” umowę na kwotę 430 000,0 zł netto. 
Termin realizacji umowy ustalono na 31.03.2019 roku.  
Kontrola ex-ante NFOŚiGW dla projektu SIWZ zadanie 1- Modernizacja  
i przebudowa oczyszczalni ścieków  w Jaroszewie, zadanie 2 – Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, zadanie 3 – Rozdział sieci kanalizacji 
ogólnospławnej                                                                                                                                                              
W celu przeprowadzenia kontroli ex-ante w dniu 29.05.2018 roku Spółka przekazała 
do NFOŚiGW dokumenty przetargowe dla zadania 1- Modernizacja  
i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie, zadania 2 – Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, zadania 3 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej. 
Informacja po kontroli ex-ante NFOŚiGW dla projektu SIWZ zadanie 1- Modernizacja i 
przebudowa oczyszczalni ścieków  w Jaroszewie, zadanie 2 – Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, zadanie 3 – Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej 
wpłynęła w dniu 26.06.2018 roku.  
W dniu 07.08.2018 roku ogłoszono przetarg, natomiast otwarcie ofert odbyło się  
w dniu 14.11.2018 roku.  
W przetargu wzięły udział następujące firmy:  

• Lider Konsorcjum: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A., ul. Płocka 15;  
87-800 Włocławek 
Partner I Konsorcjum: WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35; 60-465 Poznań 
Partner II Konsorcjum: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
„ALFA” Sp. z o.o., ul. Toruńska 300; 85-880 Bydgoszcz 
Partner III Konsorcjum: Eko Partnerzy Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 321;  
01-919 Warszawa 

• MOLEWSKI Sp. z o.o., ul. Płocka 164; 87-800 Włocławek 
Z powodu przekroczenia kwoty, jaką zamawiający mógł przeznaczyć  
na wykonanie zadań w dniu 26.11.2018 roku unieważniono przetarg dla zadania 
1,2,3. W związku z powyższym przetarg podzielono na osobne części: 
„Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków  w Jaroszewie”, „Budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”, „Rozdział sieci kanalizacji ogólno-
spławnej”.  
W dniu 07.12.2018 roku ogłoszono przetarg dla zadania pn. „Modernizacja 
i przebudowa oczyszczalni ścieków  w Jaroszewie”. 
W dniu 17.12.2018 roku zwrócono się do NFOŚiGW o przedłużenie terminu 
zakończenia Projektu z 31.12.2020 roku na 31.12.2021 rok. 

 
BUDŻET I GOSPODARKA 

Na początku kadencji zastaliśmy zadłużenie w wysokości: 16 220 243,44 zł, w tym w 
znacznej części dług z odroczonym terminem spłaty do 2016 i do 2017 roku. 
Doprowadziliśmy do przyspieszenia spłaty odroczonych kredytów ze spłatą począwszy 
od 2015 roku.  W trakcie kadencji (stan na dzień 31.12.2018 roku) zadłużyliśmy gminę 
na kwotę: 7 000 000,00 zł, w tym 2 100 000,00 zł w 2017 roku oraz 4 900 000,00 zł w 2018 
roku. W trakcie kadencji (stan na dzień 31.12.2018 roku) spłaciliśmy zadłużenie po 
poprzednikach w latach 2015-2018 w łącznej kwocie  5 843 801,76 zł. Spłata w latach 
przedstawiała się następująco: 
- rok 2015  -1 319 648,00 zł, 
- rok 2016 - 1 649 897,76 zł, 
- rok 2017 - 1 437 628,00 zł, 
- rok 2018 - 1 437 628,00 zł. 
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wynosi 17 376 441,68 zł, w tym:  
- kredyty i pożyczka z poprzednich kadencji 10 376 441,68 zł, 
- obligacje 7 000 000,00 zł.  
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Z obligacji sfinansowaliśmy inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, finansujemy 
wkład własny w projekty z dofinansowaniem z budżetu UE, w tym min. modernizacja 
infrastruktury oświatowej, budowę hali sportowej, budowę bloku komunalnego. 
Z uwagi na brak strefy przemysłowej, w celu zaktywizowania przedsiębiorców do 
inwestowania na terenie gminy Żnin wraz z tworzeniem nowych miejsc pracy 
opracowano projekt pod nazwą  Regionalna Pomoc Inwestycyjna, wprowadzona uchwałą 
Rady Miejskiej w Żninie Nr X/104/2015 w dniu 2 września 2015 r. Obecnie trwają prace nad 
projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis w celu zaktywizowania mikro i małej przedsiębiorczości. 
W wyniku analizy poniesionych wydatków na inwestycje, które nie weszły w fazę realizacji 
dokonano tzw. odpisania kosztów niepodjętych inwestycji w 2015 r. w łącznej kwocie 
1 365 263,5o zł. Na ww. kwotę składają się wydatki poniesione na opracowanie licznych 
dokumentacji projektowych, w tym min. na budowę ośrodka sportów wodnych w kwocie 
194 645,02 zł, na budowę krytej pływalni w kwocie 921 630,oo zł, na budowę domu ludowo-
sportowego w Jadownikach Rycerskich wraz z wykupem gruntu w kwocie 57 112,4o zł.  
 W 2018 roku pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego w latach 2015-2018 wynosi łącznie 
1 221 087,49 zł na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej, w tym w 2018 
roku łącznie pomoc wynosiła 459 178,29 zł, pomoc finansowa dla Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 1 056 000,oo zł ma dofinansowanie 
rozbudowy DW nr 251, planowana do przekazania w 2019 r. 
Poziom wydatków majątkowych w gminie Żnin w latach 2015-2018 to łącznie kwota: 
38 966 850,96 zł, w tym struktura w latach przedstawia się następująco (przy poziomie 
zadłużenia 7 000 000,00 zł, różnica stanowi kwotę 31 966 850,96 zł i są to środki własne 
oraz środki z dofinansowania krajowego i unijnego):   
2015 –   4 409 177,80 zł, 
2016 –   8 536 124,23 zł, 
2017 – 12 520 193,04 zł, 
2018 – 13 501 355,89 zł.  
 

Utworzenie jednostek budżetowych 
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie – prawidłowa rachunkowość 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, wymierne korzyści z Centralnego Zamawiającego, 
zmniejszenie wydatków bieżących, w tym min. na zakupy żywności w stołówkach 
szkolnych i przedszkolnych. 
Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie - wymierne korzyści ze współpracy z 
organizacjami pozarządowymi w tym min. pozyskanie środków zewnętrznych na 
projekty.  
Żłobek Gminny w Żninie - realizacja zadania przy udziale środków z rządowego 
programu Maluch 2016 i dużym udziałem dotacji celowej w kwocie 180 656,02 zł na 
zakup wyposażenia i funkcjonowanie oraz na inwestycje 318 190,00 zł, łącznie dotacja - 
498 846,02 zł).  
W zakresie działów „Oświata” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” wprowadzono 
„Program dla edukacji 2014+”, w tym min. regulację płac pracowników administracji i 
obsługi w placówkach oświatowych. W zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego zrealizowano inwestycje w obiektach Instytucji Kultury, w tym m.in. 
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjna w ŻDK, wymieniono pokrycie dachowe MZP 
(magistrat), zrealizowano I etap przedsięwzięcia dot. przywrócenia ruchu turystycznego 
wąskotorowego nad Jezioro Żnińskie Małe (inwestycja poprzedzona została przejęciem 
nieodpłatnie majątku od PKP S.A., działaniami zmierzającymi do wpisu infrastruktury 
do rejestru zabytków). W 2019 roku zaplanowano aplikowanie o dofinansowanie II etapu 
przedsięwzięcia dot. przywrócenia ruchu turystycznego wąskotorowego nad Jezioro 
Żnińskie Małe wraz z budową peronu w ramach działania „Ochrona i rozwój zasobów 
kultury”.  
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INFRASTRUKTURA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I INWESTYCJE 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 
Łączna długość dróg publicznych na terenie miasta i gminy Żnin wynosi w przybliżeniu 
171,40 km. Powierzchnia tych dróg natomiast wynosi 695,5612 tys. m2. Długość dróg na 
obszarze miejskim wynosi 32,099 km. Na obszarze miasta przeważają drogi o nawierzchni 
bitumicznej oraz wykonanej z kostki betonowej sześciokątnej. Drogi o nawierzchni nieutwar-
dzonej stanowią ok 29% wszystkich dróg na terenie miasta.  

 

Na obszarze pozamiejskim długość dróg publicznych wynosi 139,44 km. Największy odsetek 
nawierzchni prezentują drogi gruntowe (naturalne). Ich długość wynosi ok. 59,129 km. Drogi o 
nawierzchni utwardzonej tj. bitumiczne, brukowe oraz wykonane z kostki betonowej 
sześciokątnej stanowią zaledwie 36% wszystkich dróg na obszarze pozamiejskim w granicach 
gminy Żnin.  

Bitumiczne   10,534
33%

Kostka betonowa   
10,904

34%

Brukowe   1,396
4%

Gruntowe 
(naturalne)   7,17

22%

Gruntowe 
(wzmocnoine)   

2,089
7%

PROCENTOWY (%) I ODLEGŁOŚCIOWY (KM) UDZIAŁ 

TYPÓW NAWIERZCHNI DRÓG W GRANICACH 

ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŻNIN
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Corocznie Gmina Żnin przeznacza środki z budżetu na utrzymanie dróg. Środki 
finansowe z budżetu Gminy Żnin przeznaczane są na bieżące utrzymanie dróg, 
realizacje inwestycji oraz pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego (Zarząd Dróg 
Powiatowych z Podgórzynie) czy Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Bydgoszczy) na współfinansowanie realizowanych zadań inwestycyj-
nych. Łącznie w roku 2018 na transport i łączność Gmina Żnin wydała ze środków 
zarezerwowanych w budżecie 5 618 150,35 zł. 

 

W ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego Gmina Żnin na mocy zawartych porozumień udzieliła 
Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej w kwocie 459 178,29 zł. Poprawie uległy drogi 

Bitumiczne   45,899
34%

Kostka betonowa   
1,127

1%

Brukowe   1,648
1%

Tłucznoiwe   
29,048

21%

Gruntowa 
(naturalna)   59,219

43%

PROCENTOWY (%) I ODLEGŁOŚCIOWY (KM) UDZIAŁ 

TYPÓW NAWIERZCHNI DRÓG NA OBSZARZE 

POZAMIEJKIM GMINY ŻNIN

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną 

Powiatowi Żnińskiemu           
459 178,29 zł

8%

Wydatki bieżące     
1 712 775,07 zł

31%

Wydatki 
inwestycyjne            

3 446 196,99 zł
61%

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 

TRASNPORT I ŁĄCZNOŚC W ROKU 2018
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i ciągi piesze zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie. W roku 2018 przy 
współfinansowaniu Gminy Żnin realizowane inwestycje takie jak: 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 2338c Żnin-Gąsawa-Ryszewo. Etap II: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2338c Żnin-Gąsawa-Ryszewo, w miejscowości 
Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa)”. Zadanie to było kontynuacją 
inwestycji realizowanej w roku 2017. Wówczas Gmina Żnin także uczestniczyła 
we współfinansowaniu w wysokości 187 679,29 zł. 

• „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2302c Brzyskorzystew -
Słabomierz od km 2+181 do km 2+205 (str. l), od km 2+280 do km 2+300 (str. l)      
i od km 2+188 do km 2+406 (str. p) w miejscowości Dochanowo”. 

• „Modernizacja drogi powiatowej nr 2338c Żnin-Gąsawa-Ryszewo, od km 0+595 
do km 1+505, dł. 0,910 km” w miejscowości Żnin (ulica Gnieźnieńska) 

 

Na przestrzeni lat 2015 – 2018 Gmina Żnin udzieliła Powiatowi Żnińskiemu pomocy 
finansowej na realizację inwestycji drogowych łącznie w kwocie 1 216 359,94 zł. 
Dofinansowanie w ramach zawartych porozumień w roku 2018 było zaledwie o 26,26% 
mniejsze niż to, które Gmina Żnin udzieliła Powiatowi Żnińskiemu w roku 2017. Było to 
spowodowane koniecznością wykonania znacznej ilość, kosztownych zadań inwestycyjnych 
na obszarze dróg zarządzanych przez Gminę Żnin, a także inwestycji kubaturowych.  
W roku 2018 Gmina Żnin realizowała inwestycje z obszaru drogownictwa na łączna 
kwotę 3 446 196,99 zł. W ramach tych inwestycji zostały wykonane budowy i 
przebudowy dróg oraz ciągów pieszych zmierzające do poprawy stanu ich nawierzchni.  
Realizowane w roku 2018 inwestycje drogowe doprowadziły do utworzenia nowych 
nawierzchni utwardzonych na długości ok 1 373,96 m oraz powierzchni 8 155,26 m2.  
Z katalogu zadań do realizacji ujętych w budżecie gminy Żnin na rok 2018 sfinalizowano 
następujące inwestycje: 

• „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek”; 

• „Przebudowa drogi nr 130209C w miejscowości Białożewin”; 

• „Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo-Uścikowo Etap I”; 

• „Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III”; 

• „Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II”; 

• „Przebudowa ciągu komunikacyjnego między ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej 
w Żninie”; 

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

18 748,89 115 703,15

622 729,61

459 178,29
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ŻNIN NA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
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INWESTYCJI DROGOWYCH W LATACH 2015 - 2018 
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• „Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w 
miejscowości Brzyskorzystewko”; 

• „Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami Etap I”; 

• „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wilczkowo”; 

• „Budowa chodnika przy ul. Bł. Marii Karłowskiej w Żninie”; 

• „Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja”; 

• „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 
Jaroszewo-Brzyskorzytew Etap IV”; 

• „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap II”; 

• „Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym przy ul. 
Tysiąclecia 2 w Żninie”; 

• „Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z 
kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C)”; 

• „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i ul. 
Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi”; 

• „Przebudowa Placu Zamkowego w Żninie”. 
Najważniejszą inwestycją spośród zrealizowanych w roku 2018 była „Przebudowa ulic 
Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową - etap II 
(Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C)”. Zadanie to było kontynuacją inwestycji 
rozpoczętej w 2017 roku. Ze względu na skrajnie złe warunki atmosferyczne – opady deszczu 
– występujące w IV kwartale 2017 roku wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nie zdołał 
zrealizować 30 % zakresu zadania, stąd też nastąpiła konieczność przeniesienia środków na 
poczet wydatków niewygasających które zostały wydatkowane w roku 2018. Także z powodów 
niezależnych od wykonawcy oraz zamawiającego rozpoczęcie prac było możliwe dopiero po 
wykonaniu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., która realizowała na 
przedmiotowym terenie własne zadanie polegające na budowie sieci gazociągowej. Roboty 
budowlane realizowane w roku 2018 zakończono dnia 31.07.2018 r. Kolejną ważną 
inwestycją była „Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami Etap I”. Została 
podjęta decyzja o etapowaniu zadania i w roku 2018 przystąpiono do etapu, który zakładał 
wybudowanie kanalizacji. Prace te zostały ukończone.  
W katalogu zadań zostało ujęte także: 

• „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Budowa ul. 
Bocznej w Żninie”; 

• „Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Budowa 
Łącznika między ulicą Przemysłową i Fabryczną w Żninie na działkach 1/2, 1/14, 
9/1, 14/15”; 

• „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 1302252C w miejscowości 
Sarbinowo”: 

• „Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy ul. Kopernika 2 i ul. Tysiąclecia 1 
w Żninie”. 

Realizacja pierwszych dwóch z powyższych zadań nie doszła skutku ze względu na długi 
okres oczekiwania na mapę do celów projektowych. Podjęto natomiast działania w postaci 
konsultacji, w tym także konsultacji społecznych co do koncepcji budów. „Budowa chodnika 
przy drodze gminnej nr 1302252C w miejscowości Sarbinowo” ograniczyła się w roku 2018 do 
wykonania dokumentacji projektowej. Natomiast „Rozbudowa parkingu pomiędzy blokami przy 
ul. Kopernika 2 i ul. Tysiąclecia 1 w Żninie” nie mogła zostać wykonana ze względu na brak 
wyrażenia zgody na rozbiórkę murowanego zabudowania zlokalizowanego na terenie objętym 
inwestycją przez współwłaścicieli. 
W roku 2018 mając na uwadze poprawę nawierzchni dróg i ulic wykonano na terenie 
gminy Żnin remonty cząstkowe przy pomocy emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych 
na terenie pozamiejskich dróg gminnych, na łącznej powierzchni 6 309,66 m² za kwotę 
175 318,32 zł oraz przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco na terenie 
ulic miasta Żnina. Łączna powierzchnia wykonanych remontów na terenie miasta to 
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473,38 m². Wykonując powyższe prace dokonano regulacji 13 wpustów ulicznych. 
Łączna wartość tych prac wyniosła 37 296,08 zł. 
W roku 2018 wykonano również remonty następujących ciągów pieszych i 
komunikacyjnych: 

• ulice Piwna, Łąkowa, Graniczna, Browarowa, Spokojna, Klonowa, Tysiąclecia. 
(zakres tych prac obejmował jedynie roboty brukarskie o łącznej wartości 
96 290,64 zł), 

• droga gminna w miejscowości Ustaszewo na powierzchni 668,00 m2 za kwotę 
74 901,32 zł. (wykonano skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową, 
wyrównania podbudowy kruszywem łamanym oraz utrwalenia nawierzchni 
emulsją asfaltową z grysem bazaltowym), 

• ulica Miodowa w Żninie na powierzchni 678,32 m 2 za kwotę 128 465,85 zł. 
Wykonano również remont kładki pieszej na rz. Gąsawka znajdującej się ciągu ul. św. 
Floriana za kwotę 46 975,39 zł. 
W roku 2018 utwardzono drogi na terenie gminy Żnin kamieniem twardym łamanym. Na 
powyższy cel wykorzystano łącznie 6 326,73 t kruszywa, na łączną kwotę 560 295,21 zł.  
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Lp. Sołectwo 
Ilość kamienia 

dostarczona do sołectwa 
[tony] 

Kwota za jaką zakupiono 
kamień 

1.  Wenecja 147,92 13 099,80 zł 

2.  Skarbienice 533,85 47 277,76 zł 

3.  Rydlewo 150,00 13 284,00 zł 

4.  Podgórzyn 133,24 11 799,73 zł 

5.  Białożewin 150,04 13 287,54 zł 

6.  Jadowniki Rycerskie 200,27 17 735,91 zł 

7.  Żnin 54,20 4 799,95 zł 

8.  Chomiąża Księża 200,10 17 720,86 zł 

9.  Kierzkowo 100,00 8 856,00 zł 

10.  Wójcin 275,76 24 421,31 zł 

11.  Murczyn 120,20 10 644,91 zł 

12.  Murczynek 150,00 13 284,00 zł 

13.  Januszkowo 200,00 17 712,00 zł 

14.  Wawrzynki 100,30 8 882,57 zł 

15.  Redczyce 150,85 13 359,28 zł 

16.  Dobrylewo 100,00 8 856,00 zł 

17.  Wilczkowo 50,20 4 445,71 zł 

18.  Jaroszewo 149,80 13 266,29 zł 

19.  Sobiejuchy 124,95 11 065,57 zł 

20.  Brzyskorzystewko 150,00 13 284,00 zł 

21.  Brzyskorzystew 325,59 28 834,25 zł 

22.  Dochanowo 200,00 17 712,00 zł 

23.  Gorzyce 125,34 11 100,11 zł 

24.  Nadborowo 150,73 13 348,65 zł 

25.  Paryż 149,95 13 279,57 zł 

26.  Sielec 125,70 11 131,99 zł 

27.  Podobowice 279,35 24 739,24 zł 

28.  Słębowo 100,05 8 860,43 zł 

29.  Sulinowo 100,50 8 900,28 zł 

30.  Sulinowo – Bekanówka 100,01 8 856,89 zł 

31.  Słabomierz 75,00 6 642,00 zł 

32.  Sarbinowo 75,00 6 642,00 zł 

33.  Cerekwica 150,50 13 328,28 zł 

34.  Uścikowo 75,05 6 646,43 zł 

35.  Ustaszewo 251,03 22 231,22 zł 

36.  Kaczkowo 125,00 11 070,00 zł 

37.  Bożejewiczki 125,20 11 087,71 zł 

38.  Bożejewice 200,25 17 734,14 zł 

39.  Żnin ul. Dąbrowskiego 100,00 8 856,00 zł 

40.  Żnin ul. Spacerowa 49,80 4 410,29 zł 
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Podjęto również działania mające na celu profilowanie dróg równiarką wraz z 
mechanicznym zagęszczeniem walcem dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie 
Gminy Żnin. W ramach powyższego wykonano usługi w ilości 647,5 godzin pracy 
walcem oraz 650 godzin pracy równiarką za łączną kwotę 121 339,50 zł.  
(konieczna tabela w poszczególnych sołectwach – ilość kamienia, kwota) 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 

Po trudnych i długich negocjacjach w ramach przetargu z ENEA S.A. w grudniu 2017 
roku uzyskano następujące ceny energii elektrycznej na 2018 i 2019 rok odpowiednio w 
grupie taryfowej: 

1. Cena energii całodobowa C11o netto za MWh – 201,70zł 
Opłata handlowa C11o za 1 PPE/m-c – „0” 

2. Cena energii całodobowa C11 netto za MWh – 228,30 zł 
Opłata handlowa C11 za 1 PPE/m-c – „0” 

Należy zwrócić uwagę, że obowiązujące ceny regulowane w 2018 roku obowiązują 
odpowiednio w grupach taryfowych: 

1. Cena energii całodobowa C11o netto za MWh – 387,20zł 
Opłata handlowa C11o za 1 PPE/m-c – 28,00zł 

2. Cena energii całodobowa C11 netto za MWh – 437,90zł 
Opłata handlowa C11 za 1 PPE/m-c – 28,00zł 

Gmina Żnin posiada ok. 260 szt.  Punktów Poboru Energii. W przypadku nieprzystąpienia do 
przetargu konieczne byłoby dodatkowe pokrycie kosztów związanych z opłatą handlową co 
dałoby znaczącą kwotę w ciągu całego roku (260 punktów x 12 m-cy x 28,00 = 87 360,00) 
Gmina Żnin każdorazowo ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej samodzielnie 
co gwarantuje oszczędności w przedmiotowym zakresie. Ceny energii elektrycznej z 
przetargów organizowanych przez Grupę Kapitałową wg. rozeznania są wyższe od cen 
uzyskanych przez Gminę Żnin. Najniższa uzyskana cena jest dla Gminy Barcin i 
kształtuje się: C11o – 230,80zł netto za MWh i C11 – 297,00zł netto za MWh. Inne Gminy 
mają ceny wyższe.  
W ramach wydatków bieżących wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i 
mając na uwadze bezpieczeństwo dobudowano oprawy następujących lokalizacji: 

• ul. Szkolna, Żnin  

• Bożejewice 

• ul. Polna, Żnin 

• Kierzkowo 

• Nadborowo 

• ul. 1 Stycznia, Żnin 

• ul. Mickiewicza 60, Żnin 

• Żnin – Wieś, ul. Traugutta 

• Podobowice 

• Kaczkowo 

• Sulinowo 
Łączny koszt dobudowanych opraw wyniósł 40 579,15zł. 

41.  Żnin ul. Górska 50,10 4 436,86 zł 

42.  
Żnin ul. 

Skrajna/Panoramiczna 
25,00 

2 214,00 zł 

43.  Żnin ul. Sosnowa 75,50 6 686,28 zł 

44.  Żnin ul. Świerkowa 25,30 2 240,57 zł 

45.  Żnin Plac Cukrowni 25,10 2 222,86 zł 

6 326,73 t 560 295,21 zł 
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Wydatki bieżące związane z usługami dystrybucji energii elektrycznej oraz zużytej 
energii elektrycznej za 2018 rok wniosły 543 490,17zł. 
W ramach wydatków inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia oraz 
komfortu bezpieczeństwa mieszkańców terenów wiejskich dobudowano oprawy 
świetlne w ramach następujących zadań inwestycyjnych: 

• „Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2309C Murczyn-Murczynek”, 

• „Budowa punktu świetlnego przy drodze nr 2337C Murczyn-Jadowniki 
Rycerskie”, 

• „Budowa punktu świetnego przy drodze nr 2308C Wilczkowo-Dobrylewo”,  

• „Budowa punktu świetlnego w miejscowości Wilczkowo” 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 44 113,52 zł. 
Po trudnych i długich negocjacjach w roku 2018 udało się uzyskać dogodne warunki umowy 
podpisanej dnia 9 kwietnia 2018r. dotyczącej konserwacji oświetlenia dróg i miejsc 
publicznych. W cenie umownej 26 150 zł netto za 1 m-c w ramach modernizacji istniejącej 
infrastruktury oświetleniowej ENEA Oświetlenie wykonała usługę poprawy 
efektywności oświetlenia 6-ciu przejść dla pieszych na terenie m. Żnina:  

• ul. Mickiewicza, Żnin 

• ul. Aliantów, Żnin 

• ul. Krasińskiego, Żnin 

• ul. Browarowa, Żnin – 2 pkt. świetlne 

• ul. 1 Stycznia, Żnin 
Łączny koszt dobudowy wyniósł 37 269,00 zł. 
Wydatki związane z remontem i konserwacją oświetlenia dróg, ulic, placów i parkingów 
wyniosły w 2018 roku 439 850,19zł. 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodziły: 

- grunty stanowiące własność Gminy Żnin – 650,6346 ha 

- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i oddane w użytkowanie wieczyste 
gminie Żnin – 37,9739 ha 

Razem grunty gminnego zasobu nieruchomości stanowią 688,6085 ha. 
Ponadto gmina Żnin posiadała 52,2549 ha gruntów nie wchodzących w skład gminnego 
zasobu nieruchomości - stanowiących własność gminy Żnin i oddane w użytkowanie wieczyste 
innym osobom.  
W ciągu okresu sprawozdawczego do gminnego zasobu nieruchomości nabyto: 

1. w drodze kupna 1 nieruchomość gruntową, położoną w Brzyskorzystewku, o 
powierzchni 0,0865 ha, 

2. w drodze nieodpłatnego nabycia przejęto od PKP S.A. na cele związane z 
wykonywaniem zadań własnych związanych z infrastrukturą drogową prawo 
użytkowania wieczystego 2 działek gruntowych, położonych w Podgórzynie, o łącznej 
powierzchni 1,0100 ha, 

3. w drodze zamiany nabyto nieruchomość położoną w Żninie, o powierzchni 1,5067 ha 
Łącznie nabyto prawa do nieruchomości o powierzchni 2,6032 ha. 
W ciągu okresu sprawozdawczego zbyto z gminnego zasobu nieruchomości: 

1. 29 lokali mieszkalnych – zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych najemców, 

2. 3 lokale niemieszkalne, położone w budynku gospodarczym – sprzedaż w drodze 
przetargu, 

3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nabytego przez 
Gminę Żnin w drodze spadku – sprzedaż w drodze przetargu, 

4. 11 nieruchomości gruntowych, w tym: 

• w drodze przetargów nieograniczonych sprzedano 7 nieruchomości 
stanowiących działki budowlane, położone w Żninie, przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową, 
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• w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano jedną nieruchomość 
niezabudowana położona w Żninie, przeznaczoną pod zabudowę 
usługowo-mieszkaniową, 

• w drodze przetargów ograniczonych do właścicieli nieruchomości 
przyległych sprzedano 2 nieruchomości położone w Żninie, przeznaczone 
na cele usługowe, 

• w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano 1 nieruchomość 
położoną w Żninie, zabudowaną budynkiem byłej hali widowiskowo-
sportowej, 

5. W drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, 
sprzedano 5 nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,1451 ha, 

6. Zbyto w drodze zamiany nieruchomość o powierzchni 0,7663 ha, 
7. Wniesiono aportem do Spółki nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0605 

ha. 
Ponadto zbyto w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika 
wieczystego, prawo własności 1 nieruchomości o powierzchni 0,0160 ha,  
Razem zbyto nieruchomości oraz prawa do nieruchomości wraz z udziałem w prawie 
własności i prawie użytkowania wieczystego gruntów związanych ze zbytymi lokalami 
o powierzchni 2,7226 ha 
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
W 2018 r.  przystąpiono do opracowania: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na 
terenie gminy Żnin, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w miejscowości Kierzkowo, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości 
Dochanowo, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki 
nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś.  W 2018 r. przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w 
Żninie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wenecja, miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie,  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 
Brzyskorzystew. 
W 2018 r. w opracowaniu było 8 planów miejscowych oraz studium uwa -
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin.  
Gmina pokryta jest w ok. 37 % miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 
Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu gminy uzależniona jest od stopnia zainteresowania 
wykupem mieszkań przez najemców z zachowaniem zasad wynikających z ustawy o 
gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określania 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia 
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Kontynuowana będzie głównie sprzedaż lokali w 
budynkach, w których rozpoczęto ustanawianie odrębnej własności i sprzedaży lokali na rzecz 
dotychczasowych najemców. Przy przeznaczeniu do sprzedaży lokali w budynkach w 100% 
udziałem gminy należy brać pod uwagę: 
a) perspektywę docelowego wyzbycia się 100% udziałów w danym budynku; 
b) stan techniczny budynku i ponoszone przez gminę koszty na jego utrzymywanie; 
c) działania zmierzające do poprawy wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy. 
W 2018 roku sprzedano 29 lokali mieszkalnych, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu oraz 3 lokale użytkowe na łączną kwotę 651 605,86 zł 
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ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ 
Polityka czynszowa w latach 2018 - 2022 prowadzona przez gminę powinna zmierzać do 
takiego kształtu stawek czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową 
gospodarki mieszkaniowej. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty 
bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na prace 
remontowe. 
Rozróżnia się następujące rodzaje czynszów: 
1) czynsz za lokal mieszkalny; 
2) czynsz za lokal socjalny; 
3) czynsz za pomieszczenie tymczasowe. 
Burmistrz Żnina ustala stawkę podstawową czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokalu z 
uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających wartość użytkową w drodze 
zarządzenia. Burmistrz Żnina ustala stawkę podstawową czynszu nie częściej niż raz w roku. 
Wzrost stawek czynszu nie może być mniejszy niż 5% ani większy niż 25%, o ile inne zasady 
wzrostu nie zostaną ustalone ustawowo. Wynajmujący lokal może podwyższać czynsz 
wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu na koniec miesiąca kalendarzowego z 
zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Obniżki czynszu naliczonego według 
obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach mogą być stosowane, 
gdy wysokość czynszu osiągnie w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu, stanowiącej 
iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ustalonego przez wojewodę i ogłaszanego w 
drodze obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. O obniżeniu czynszu decyduje 
Burmistrz Żnina po rozpatrzeniu pisemnego wniosku, złożonego przez osobę zainteresowaną. 
Czynsz może zostać obniżony: 
1) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego: 
a) nie więcej niż o 30%, gdy średni miesięczny dochód nie przekracza 50% najniższej 
emerytury; 
b) nie więcej niż o 20%, gdy średni miesięczny dochód przekracza 50% i nie przekracza 70% 
najniższej 
emerytury. 
2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego: 
a) nie więcej niż 30%, gdy średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 30% najniższej emerytury; 
b) nie więcej niż o 30%, gdy średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka 
gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50% najniższej emerytury. 
4. Obniżka czynszu nie obejmuje osób zajmujących lokale socjalne oraz osób korzystających 
z dodatku mieszkaniowego. 
5. Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący się niski 
dochód gospodarstwa to uzasadnia, można udzielić obniżek na kolejne okresy 12 miesięczne. 
6. Warunkiem przedłużenia okresu obniżki jest regularne opłacanie czynszu. 
W 2018 roku wysokość czynszu wynosiła:  

• na terenie miasta – lokal mieszkalny 4,25zł/m2, lokal socjalny 2,00z/m2; 

• na terenie gminy – lokal mieszkalny 3,60zł/m2, lokal socjalny 2,00zł/m2. 

W 2018 r. zawarto 21 ugód w sprawie spłaty zadłużenia, 50 spraw skierowano do 
postępowania sądowego. Ponadto w celu umożliwienia dłużnikom zmniejszenia stanu 
zaległości z tytułu czynszu  za wynajmowane komunalne lokale mieszkalne zostały 
wydane zarządzenia Burmistrza Żnina Nr 215/2016 z dnia 29 września 2016 oraz 
252/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku, z którego skorzystało 12 dłużników odpracowując 
zadłużenie na łączną kwotę 33 082,50 zł (w tym 30 961,19 zł stanowi czynsz, 467,61 zł 
odsetki, pozostałe koszty sądowe 1 653,70). Należne naliczone odsetki z ww. tytułu na 
dzień 31.12.2018 r. wynoszą 676 315,18 zł.  
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WNIOSKI I PRZYDZIAŁY LOKALI 
Z roku na rok zauważalne jest zwiększone zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Żnin na 
lokale mieszkalne. Ilość rodzin czy osób samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji w 
związku z brakiem odpowiednich warunków mieszkaniowych przedkłada się na ilość wniosków 
składanych w trakcie roku do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PUK” Sp. z o.o. w Żninie. 
Przeprowadzone kontrole przez Komisję Mieszkaniową potwierdzają zasadność 
składanych wniosków wraz z warunkami w jakich obecnie zamieszkują wnioskodawcy. 
Posiadany przez Gminę Żnin zasób mieszkaniowy nie pozwala na realizację wszystkich 
składanych wniosków czy to na lokal komunalny czy socjalny. W miarę możliwości 
Komisja Mieszkaniowa każdego roku przekazuje lokale mieszkalne zainteresowanym 
znajdującym się na wykazie osób spełniających kryteria dochodowe do zawarcia 
umowy najmu. Rocznie przekazywanych jest ok. 10 lokali mieszkalnych. Dodatkowo w 
związku z prowadzoną polityką zamiany poszczególnych lokali mieszkalnych pomiędzy 
dotychczasowymi najemcami udaje się dokonać rocznie ok. 5 zamian mieszkań. 
 
Ilość rozpatrzonych wniosków osób oczekujących na przydział, ilość przydzielonych lokali i zamian  

 2018 rok 

Ilość rozpatrzonych wniosków ogółem 131 

• Na lokale mieszkalne 

(rozpatrzone pozytywnie) 

53 

• Na lokale socjalne 

(rozpatrzone pozytywnie) 

50 

Przydział mieszkań 6 

• Lokale mieszkalne 4 

• Lokale socjalne 2 

Zamiany mieszkań 3 

• Lokale mieszkalne 3 

• Lokale socjalne 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INWESTYCJE ZREALIZOWANE Z BUDŻETU GMINY ŻNIN W 2018 ROKU 

INWESTYCJE Z ZAKRESU OŚWIETLENIA 

Lp. Nazwa zadania Plan wydatków 
2018 

Wykonanie Opis zadania 

1. „Budowa punktu świetlnego 
przy drodze nr 2309C 
Murczyn-Murczynek” 

10.500,00 10.413,84 W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 
z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym zawarto 
umowę na kwotę 2.380,00zł. W dniu 14.06.2018r. przekazano protokolarnie 
Zamawiającemu dokumentację projektową. W trybie zapytania ofertowego 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. wyłoniono 
wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, z którym zawarto umowę na kwotę 
7 872,00 zł, roboty budowlane zakończono w terminie do dnia 15.10.2018r. W 
ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego dokonano opłaty 
przyłączeniowej do sieci za kwotę 161,84zł. 

2.  „Budowa punktu świetlnego 
przy drodze nr 2337C 
Murczyn-Jadowniki 
Rycerskie” 

12.500,00 12.220,00 W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 
153/2017     z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym 
zawarto umowę na kwotę 2.380,00zł. W dniu 14.06.2018r przekazano 
protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. W trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. 
wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, z którym zawarto 
umowę na kwotę 9 840,00zł, roboty budowlane zakończono w terminie do dnia 
15.10.2018r. 

3 „Budowa punktu świetlnego 
przy drodze nr 2308C 
Wilczkowo-Dobrylewo” 
 

9.300,00 9.140,84 W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 
153/2017    z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym 
zawarto umowę na kwotę 2.337,00zł. W dniu 13.06.2018r przekazano 
protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. W trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. 
wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, z którym zawarto 
umowę na kwotę 6 642,00 zł, roboty budowlane zakończono w terminie do dnia 
15.10.2018r. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego dokonano 
opłaty przyłączeniowej do sieci za kwotę 161,84zł. 

4. „Budowa punktu świetlnego 
w miejscowości Wilczkowo” 
 

12.338,84 12.338,84 W trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 
153/2017    z 04.08.2017r. wyłoniono wykonawcę na prace projektowe, z którym 
zawarto umowę na kwotę 2.337,00zł. W dniu 13.06.2018r przekazano 
protokolarnie Zamawiającemu dokumentację projektową. W trybie zapytania 
ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 153/2017 z 04.08.2017r. 
wyłoniono wykonawcę na wykonanie robót budowlanych, z którym zawarto 
umowę na kwotę 9 840,00 zł, roboty budowlane zakończono w terminie do dnia 
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15.10.2018r. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego dokonano 
opłaty przyłączeniowej do sieci za kwotę 161,84zł.  

 

INWESTYCJE KUBATUROWE 

Lp. Nazwa zadania Plan wydatków 
2018 

Wykonanie Opis zadania 

1. Opracowanie dokumentacji 
projektowej na realizację 
zadania pn. „Budowa 
strażnicy OSP 
Brzyskorzystewko wraz z 
zapleczem socjalnym w 
miejscowości 
Brzyskorzystewko”. 

50 000,00 17,80 Rozpoczęcie realizacji zadania wymagało wcześniejszego uregulowania stanu 
własnościowego nieruchomości który miał miejsce 15.10.2018r., w związku z 
czym zawarcie umowy z Wykonawcą prac projektowych mogło mieć miejsce po 
uregulowaniu spraw własnościowych nieruchomości w dniu 04.12.2018r. na 
kwotę 17 950,00zł. Biorąc pod uwagę perspektywę uzyskania pozwolenia na 
budowę wymagającej kilku miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, inwestycja została ujęta uchwałą  
nr IV/20/2018 Rady miejskiej w Żninie z dnia 28.12.2018r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty 
tych wydatków do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu 
dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Zadanie zostanie 
zrealizowane do dnia 28.06.2019r. 

2. „Przebudowa nawierzchni 
sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Żninie 
wraz z podbudową 

161 500,00 161 301,94 Wykonawcą zadania była firma BUDOMAS Zbigniew Masłowski 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ul. Lotnicza 48, Szymanów, 51 – 180 
Wrocław. Umowa została zawarta na kwotę 161.301,94zł.  Termin zakończenia 
zadania upłynął dnia 1.09.2018r. Prace wykonano w terminie, co poświadcza 
bezusterkowy protokół technicznego odbioru robót z dnia 26 września 2018r. 

3. „Adaptacja pomieszczeń w 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Żninie na dwa oddziały 
klas zerowych jako oddziały 
zamiejscowe Przedszkola 
Miejskiego nr 2 w Żninie”. 

10 947,00 10 947,00 W dniu 16.04.2018r. zawarto zlecenie na prace projektowe za kwotę 10 947,00zł, 
kompletną dokumentację projektowa przekazano zamawiającemu 11.05.2018r.  
W związku z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z prośbą o przesunięcie 
inwestycji na rok 2019, związanym z brakiem sal lekcyjnych, podjęto decyzje  o 
rezygnacji z realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym 
oraz przesunięciu zadania na przyszły roku budżetowy 2019. 

4. „Modernizacja Przedszkola 
Miejskiego Nr 1 przy ulicy 
Browarowej w Żninie – Etap 
III”. 

3 950,00 3 950,00 W związku z brakiem zainteresowania postępowaniem przez potencjalnych 
Oferentów podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego w 
2018 roku, oraz przeniesienie zadania na pierwszy kwartał 2019 roku. Kwota 
3.950,00zł przeznaczona została na opłatę do biura projektowego za aktualizację 
kosztorysu inwestorskiego. 

5. „Budowa lokalnego systemu 
oczyszczania ścieków w 

25 000,00 5 808,22 W dniu 14.06.2017r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przekazał 
Program Funkcjonalno Użytkowy w celu wszczęcia postępowania przetargowego 
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miejscowości Sulinowo 
Bekanówka”. 

w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro w trybie zaprojektuj i 
wybuduj, które wszczęto 11.07.2017r., termin składania ofert ustalono na dzień 
27.07.2017r. postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. 
Wszczęto drugie postępowanie przetargowe w dniu 11.08.2017r. w trybie 
przetargu nieograniczonego od 30 000 euro. Termin składania ofert wyznaczono 
na dzień 15.09.2017r. Złożono dwie oferty za najkorzystniejszą uznano ofertę na 
kwotę 539 000,00zł z którą zakontraktowano przedmiotowe zadanie. Umowa 
przewidywała płatność pierwszej transzy wynagrodzenia za wykonanie 
dokumentacji projektowej, w związku z niskim zaawansowaniem prac projek-
towych podjęto decyzję o zabezpieczeniu kwoty należnej za wykonanie 
dokumentacji projektowej w wielkości 30 750,00zł wydatek został przeniesiony na 
poczet wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, co 
zostało potwierdzone Uchwałą Nr XXXIX/470/2017 z dnia 28.12.2017r.  W dniu 
23.03.2018r. zawarto aneks przedłużający termin realizacji zadania do dnia 
31.10.2018r. Przedmiotowe zadanie zostaje wyłączone w ogóle z realizacji, gdyż 
zawarta umowa z Wykonawcą nr IGPI.272/80/2017-KL z dnia 12 października 
2017 r. stała się niewykonalna z uwagi, na okoliczności, które wystąpiły 
niezależnie od woli Zamawiającego oraz Wykonawcy. Wydłużające się procedury 
przygotowania formalno-prawnego tego przedsięwzięcia w rezultacie 
doprowadziły do braku uzyskania prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na 
skutek wniesionego odwołania przez Gminną Spółkę Wodną. Okoliczności 
szczegółowo zostały opisane w sporządzonym dokumencie (notatka służbowa nr 
OŚ.6341.19.2018 z dnia 24.09.2018r). W rezultacie Wykonawca złożył 
oświadczenie o rozwiązaniu umowy.  Wobec zaistniałych okoliczności i ponad-
rocznego upływu czasu od dnia zawarcia umowy z firmą Wielobranżowym 
Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 300, 
85-880 Bydgoszcz w świetle powyższych zaistniałych i opisanych okoliczności 
zrealizowanie tego zadania na warunkach określonych w przeprowadzonym 
postepowaniu przetargowym – głównie w aspekcie wysokości ustalonego 
wynagrodzenia stało się nierealne. Należy również podkreślić, że nawet kolejne 
aneksowanie umowy (pierwsze miało miejsce w dniu 23.03.2018r. i dotyczyło 
tylko zmiany terminu) w niewiadomej na dzień dzisiejszy stronom perspektywie 
czasowej uzyskania prawomocnych decyzji administracyjnych jest niemożliwe do 
ustalenia, tym samym również zmiana dynamiczna na rynku budowlanym – 
drastyczne wzrosty kosztów czyni przedmiotowy kontrakt jako niewykonalny. 
Należy pamiętać, że przy tej formule przyjętej realizacji- zaprojektuj i wybuduj tego 
typu sytuacje rzutują i potęgują większe ryzyka niedotrzymania terminów 
bezpośredniej realizacji robót nawet  
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ich niewykonalność co zaistniało w tym przedsięwzięciu. Wydatkowane środki 
związane były z wypłatą wynagrodzenia dla Wykonawcy za sporządzenie operatu 
wodnoprawnego oraz uzyskaniem uzgodnień oraz wynagrodzenie za pełnienie 
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. „Budowa altany drewnianej 
tzw. grzybka na terenie 
rekreacyjno – sportowym w 
miejscowości Bożejewiczki – 
etap III." 

11 000,00 10 488,00 Ze względu na zakup w roku 2017 w ramach Funduszu Sołeckiego Bożejewiczek 
części materiałów budowlanych w firmie BRACIA WILAND spółka jawna, 
Kierzkowo 12a, 88-403 Jadowniki Rycerskie w postaci elementów drewnianych 
potrzebnych do wykonania altany drewnianej zgodnie z projektem Biura Usług 
Projektowych i Obsługi Inwestycji „DWG” Marcin Zwierzykowski, których 
przekroje i długości nie pozwalają na wbudowanie w inny obiekt budowlany, 
zasadnym stało się zamówienie pozostałej części materiałów u tego samego 
podmiotu. Ponadto firma BRACIA WILAND s. j. posiada wykwalifikowaną kadrę 
pracowników specjalizujących się w produkcji i montażu konstrukcji drewnianych 
oraz korzysta ze sprzętu komputerowo sterowanego do obróbki drewna. Są to 
obiektywne przesłanki, które pozwalają na podpisanie umowy z tą firmą, 
gwarantujące wykonanie altany drewnianej na wysokim poziomie jakościowym. 
W 2018 r. wykonano prace polegające na wycięciu, szlifowaniu i montażu 
konstrukcji z powierzonego materiału (tarcicy zakupionej zgodnie z umową 
OŚ.58.2017.JBS z dnia 8 września 2017 r.), zakotwieniu słupów w stopach 
fundamentowych (wykonanych wcześniej), malowaniu konstrukcji altany 
(impregnacja); montażu wraz z zakupem boazerii (podbitki) drewnianej, 
malowaniu boazerii drewnianej (impregnacja), zabezpieczeniu dachu papą 
jednowarstwowo. Potwierdzeniem wykonania ww. prac jest bezusterkowy 
protokół technicznego odbioru robót z 14 listopada 2018 r. Zadanie 
współfinansowane z środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożejewiczki, 
zadanie dofinansowywane w kwocie 21 000,00zł z środków Funduszu 
Sołeckiego. 

7. „Budowa zaplecza socjalno-
kuchennego przy świetlicy 
wiejskiej w Wójcinie IV Etap” 

100 000,00 76 016,60 W trybie procedury zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane.  Zawarto umowę z firmą 
Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Ziółkowski IGPI/272/42/2018-BJSz z 
dnia 10.07.2018r. w wysokości 113 895,95zł wraz z aneksem nr 1 z dnia 
11.10.2018r. Podstawą decyzji o ujęciu wydatku uchwałą nr IV/2018 Rady 
Miejskiej w Żninie z dnia 28.12.2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków 
zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2018 rok, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków 
do końca 2018 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 
wydatku ujętego w tym wykazie. Ujęcie przedmiotowej inwestycji w wykazie 
wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego stały się 
przedłużające się czynności rozpoczęte w dniu 20.11 2018r., które potwierdziły 
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liczne usterki, co jednocześnie uniemożliwiło powstanie obowiązku zapłaty w 
oparciu o rozliczenie końcowe robót objętych przedmiotem zamówienia. Ustalono 
również w trybie roboczym, że Wykonawca odwrotnie i natychmiastowo przystąpi 
do ich usunięcia. Wyodrębniono także te, które z uwagi na ich charakter oraz 
warunki atmosferyczne mogą zostać usunięte dopiero w okresie wiosennym 
2019r. Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 
składają się następujące kategorie wydatków:  

a) wynagrodzenie dla wykonawcy robót tj. Zakład Remontowo Budowlany 
Stanisław Ziółkowski na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 
23 895,95zł. 

8. „Budowa placu zabaw nad 
Jeziorem Żnińskim Małym dz. 
849/5”. 

40 000,00 35 644,44 Inwestycja polegała na budowie placu zabaw poprzez współfinansowanie 
inwestycji z Fundacją Muszkieterów Porozumienie zostało    podpisane w dniu 
04.04.2017r. Po stronie gminy Żnin leżały prace projektowe oraz przygotowanie 
placu zabaw, po stronie Fundacji Muszkieterów montaż i dostarczenie elementów 
placów zabaw. Mając na uwadze szkody powstałe w wyniku nawałnicy z dnia 
11.08.2017 r. a co za tym idzie zniszczenie Parku Miejskiego szczególnie na 
terenie działki 849/5 w Żninie, na której mieści się plac zabaw, w związku z tym 
podjęto decyzję o realizacji inwestycji po uprzątnięciu całego terenu Parku 
Miejskiego w roku 2018. Dnia 21.05.2018r. zlecono wykonanie terenu placu 
zabaw (korytowanie i uzupełnienie piasku), oficjalne otwarcie placu zabaw 
nastąpiło 01.06.2018r. W miesiącu sierpniu dokonano zakupu oraz montażu 
ogrodzenia za koszt 8 550,00zł. Dokonano zakupu wraz z montażem zestawu 
sprawnościowego za kwotę 14 194,20zł. 

9. „Budowa placu zabaw oraz 
siłowni zewnętrznej przy ul. 
Mickiewicza 60 w Żninie”. 

79 000,00 78 985,32 Wszczęto postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego w dniu 
17.05.2018r, termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.05.2018r. Za 
najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 74 741,32zł. firmy SUN+ Agnieszka 
Turowska. W dniu 19.06.2018r. zawarto umowę, termin zakończenia zadania 
wyznaczono na dzień 19.07.2018r., roboty budowlane zakończono w terminie, 
01.08.2018r. dokonano odbioru robót budowlanych. Zlecono wykonanie 
zagospodarowanie zieleni poprzez wyprofilowanie skarpy oraz obsianie trawą 
oraz wykonanie podejście do furtki schody oraz podjazd z kostki betonowej za 
łączną kwotę 4 244,00zł. 
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINSNODWANIU Z ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Lp. Nazwa zadania  Plan 
wydatków 
2018 

Wykonanie  Opis zadania   Źródło środków zewnętrznych 

1. „Remont i przebudowę 
ciągów pieszych wraz z 
budową elementów 
małej architektury nad 
Jeziorem Żnińskim 
Małym” 

Środki nie 
kwalifikowalne 

99 478,05 

 

Środki 
kwalifikowalne 
430 521,95 

Środki nie 
kwalifikowalne 

99 478,05 

 

Środki 
kwalifikowalne 

362 421,34 

Termin zakończenia zadania wyznaczono na 
dzień 27.02.2018. Do dnia 31.12.2017 
wykonano 50% zaawansowania zadania na co 
składa się dokonania pierwszej transzy 
płatności w kwocie 525 000,00zł. Zakończenie 
robót budowlanych nastąpiło zgodnie z umową 
tj. 28.02.2018r., obiór robot końcowy 
przeprowadzono 15 lutego 2018r. Koszt 
inwestycji obejmował wykonanie robot 
budowlanych, zakupu tablicy informacyjnej 
oraz koszt nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycją w kwocie 12 000,00zł 

W 2017r. uzyskano dofinansowanie  
Program „Realizacja lokalnych strategii 
rozwoju kierowanych przez społeczność” w 
ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej, 
objętego Programem Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem 
projektów grantowych, w ramach celu: 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
obszaru LSR, w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Lokalną grupę rybacką 
„Nasza Kraina i Pałuki”. 

2. „Budowa budynku 
komunalnego w 
miejscowości Żnin 
obręb Murczyn na dz. nr 
42/80, 42/86 – Etap II” 

1 240.000,00 1 224 914, 63 Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. 
W wyniku postępowania  w trybie zapytania 
ofertowego wyłoniono wykonawcę, który 
będzie pełnił funkcje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego za kwotę 84.870,00zł. Na 
dzień 31.12.2018r. wydatkowano środki z 
przedmiotowego paragrafu w kwocie 1 224 
914,63zł które były związane z opłatą II faktur  
za wykonanie robót budowlanych oraz I  
za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz I transzy opłaty za 
wykonanie przyłącza do sieci gazowej. Na 
mocy zawartej umowy o roboty budowlane, 
roboty budowlane są realizowane w dalszym 
ciągu. 

Zadanie realizowane przy współfinanso-
waniu ze środków Banku Gospodarstwa 
Krajowego z tytułu wsparcia finansowego 
Funduszu dopłat na tworzenie lokali 
socjalnych, mieszkań chronionych i lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu gminy niestanowiących lokali socjal-
nych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie: 
1 206 584,69zł, wkład Gminy Żnin  2 240 
800,15zł. 

3. Opracowanie 10 500,00 10 500,00 W dniu 23 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła „Ochrona zabytków i budownictwa 
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dokumentacji 
projektowej na zadanie 
pn. „Poprawa stanu 
zabytkowego budynku 
Szkoły Podstawowej w 
Słębowie”. 

wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. 
„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły 
Podstawowej w Słębowie” na operację typu 
„Ochrona zabytków i budownictwa trady-
cyjnego” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres przed-
miotowej inwestycji obejmuje prace konserwa-
torskie i restauratorskie części podziemnej tj. 
piwnicy, udostępnienie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych a także prace konser-
watorskie na elewacji budynku. W dniu 
14.06.2018r. zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej niezbędnej do złożenia komplet-
nego wniosku o dofinansowanie za kwotę 10 
500,00zł. Realizacja inwestycji planowana na 
rok 2019. 

tradycyjnego” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 

4. „Termomodernizacji 
budynku B Przedszkola 
Miejskiego Nr 2 w Żninie 
- dz. nr 1475/6”. 

Środki nie 
kwalifikowalne 

941 313,91 

 

Środki 
kwalifikowalne 

704.187,09 

Środki nie 
kwalifikowalne 

925 758,46 

 

Środki 
kwalifikowalne 

684 676,86 

Umowę o roboty budowlane zawarto 
15.06.2018r., termin zakończenia zadania 
wyznaczono na dzień 31.08.2018r. W dniu 
15.05.2018 zawarto umowę o pełnienie funkcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za kwotę 
18 000,00zł. Roboty budowlane zostały 
ukończone w terminie, w dniu 11.09.2018r. 
dokonano ostatecznego odbioru robót 
budowlanych na ta okoliczność sporządzono 
protokół odbioru robót końcowy. 

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Gmina Żnin 
podpisała umowę na dofinansowanie 
inwestycji pn. „Termomodernizacja budyn-
ku B Publicznego Przedszkola Miejskiego 
nr 2 w Żninie, przy ul. Jasnej 5 na działce 
1475/6”. Całkowita wartość projektu po 
przeprowadzonym postępowaniu przetar-
gowym, łącznie z kosztem dokumentacji 
projektowej wynosi 1 637 560,00zł z czego 
941 313,91 zł. zostanie zrefundowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Realizacja projektu dofi-
nansowana jest ze środków pozyskanych z 
Unii Europejskiej, w ramach Osi Prio-
rytetowej 3 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie, 
Działania 3.3 Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
Schematu: Modernizacja energetyczna 
budynków publicznych – w ramach polityki 
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terytorialnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z 
umową o dofinansowanie z dnia 
31.08.2017r.nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-
011/1. 

5. „Budowa hali sportowej 
przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w 
Żninie (dz. nr 526, 404/2) 
-Etap II”. 

3 960 000,00 3 908 329,93 Inwestycja realizowana jest w cyklu 2 letnim. 
Umowę zawarto w roku 2017 na kwotę 9 286 
950,92zł. W trybie zapytania ofertowego 
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 
82/2015  z 12.05.2015r. wyłoniono wykonawcę 
pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego z którym zawarto umowę na 
kwotę 99 999,00zł.   Zgodnie z zapisami umo-
wy oraz harmonogramem robót, dokonano 
pięciu transzy płatności Wykonawcy robót 
budowlanych, cztery transze płatności dla 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, opłatę za 
pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego oraz 
wynagrodzenie za wykonanie przyłącza 
energetycznego do nowo budowanego obiek-
tu. Planowany termin zakończenia robót 
budowlanych zgodnie z zawartą umową o 
roboty budowlane to 30.06.2019r. 

Dofinansowanie ze środków Ministra 
Sportu i Turystyki przebudowa lub remont 
obiektu sportowego w ramach Programu 
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, 
umowa o współfinansowanie podpisana w 
dniu 06.09.2017r. Koszt całego zadania 9 
583 448,00zł, dofinansowanie w kwocie 
2 500 000,00zł. 

6. „Budowa 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez 
budowę placów zabaw, 
siłowni zewnętrznej oraz 
grzybka w Gminie Żnin 
budowa placu zabaw 
oraz grzybka w 
Białożewinie”. 

Środki nie 
kwalifikowalne 

55 264,87 

 

Środki 
kwalifikowalne 

73 043,08 

Środki nie 
kwalifikowalne 

55 264,87 

 

Środki 
kwalifikowalne 

72 743,07 

Zadanie było  podzielone na cztery części.  
Umowę o roboty budowlane zawarto 
10.07.2018r. termin zakończenia robót 
ustalono na dzień 20.08.2018r., roboty 
budowlane zostały zakończone w terminie. 
24.08.2018r., dokonano końcowego obioru 
robót na potwierdzenie czego sporządzono 
protokół końcowego odbioru robót. W 
końcowym odbiorze robót na zlecenie 
Inwestora uczestniczył kontroler pomontażowy 
zgodności z normami urządzeń placu zabaw. 
Koszt wykonania kontroli 1 799,99zł, 
wykonanie tablicy informacyjnej koszt 
900,00zł. 

Inwestycja stanowi przedmiot umowy o 
dofinansowanie zawartej w dniu 
31.08.2017 r. na zadanie pn. "Budowa 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 
placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w 
miejscowościach Żnin, Sarbinowo i 
Białożewin". Inwestycja realizowana jest w 
ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" z wyłączeniem projektów 
grantowych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej 
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objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Lokalną 
Grupę Działania " Pałuki - Wspólna 
sprawa". Dla celu: "Rozbudowa i poprawa 
standardu infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa 
estetyki na obszarze LSR do 2023 r." Kwota 
dofinansowania na realizację całego 
zadania (4 obiekty: Żnin- plac zabaw nad 
jeziorem, MOS- siłownia terenowa, 
Sarbinowo- siłownia i plac zabaw, 
Białożewin- wiata rekreacyjna typu grzybek 
i plac zabaw) wynosi 203 616,00 zł (63,63% 
kosztów kwalifikowanych).  

7. „Budowa 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez 
budowę placów zabaw, 
siłowni zewnętrznej oraz 
grzybka w Gminie Żnin 
budowa placu zabaw 
przy nabrzeżu Jeziora 
Żnińskiego Małego”. 

Środki nie 
kwalifikowalne 

62 616,00 

 

Środki 
kwalifikowalne 

40 453,11 

Środki nie 
kwalifikowalne 

62 616,00 

 

Środki 
kwalifikowalne 

37 958,06 

Zadanie było  podzielone na cztery części.  
Umowę o roboty budowlane zawarto 
05.07.2018r. termin zakończenia robót ust-
alono na dzień 13.08.2018r., roboty budow-
lane zostały zakończone w terminie. 
24.08.2018r. dokonano końcowego obioru 
robót na potwierdzenie czego sporządzono 
protokół. W końcowym odbiorze robót na 
zlecenie Inwestora uczestniczył kontroler 
pomontażowy zgodności z normami urządzeń 
placu zabaw. Koszt wykonania kontroli 1 
800,01 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 
koszt 900,00zł. 

j.w. 

8.  „Budowa siłowni 
zewnętrznej przy ul. 
Mickiewicza 60 w Żninie” 

20 800,26 20 741,50 
W dniu 18.10.2018r. wszczęto postępowanie                     
w trybie zapytania ofertowego, termin skła-
dania ofert wyznaczono na dzień 25.10.2018r. 
Za najkorzystniejszą uznano ofertę na kwotę 
19 741,50zł. firmy FIT PARK SP. Z O.O. – 
SP.K. W dniu 16.11.2018r zawarto umowę, 
termin zakończenia zadania wyznaczono na 
dzień 03.12.2018r. roboty budowlane 
zakończono w terminie, 06.12.2018r. doko-
nano odbioru robót budowlanych. Zlecono 

Zadanie finansowane z dotacji 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 
ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej 
Infrastruktury Sportowej. 
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wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 
1 000,00zł.  

WYDATKI NIEWYGASAJACE Z UPŁYWEM ROKU BUDZETOWEGO 2017 

Lp. Nazwa zadania  Plan wydatków 
2018 

Wykonanie  Opis zadania  

1. „Modernizacja ciągu 
komunikacyjnego 
wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu 
zlokalizowanego przy 
ul. Mickiewicza 60 w 
Żninie.” 

173 047,22 173 047,22 Zrealizowanie przedmiotowego zadania w terminie nie było możliwe ze względu na 
nieprzewidziane przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, 
niewystarczające cechy stabilności gruntu. Już na etapie wykonywania prac ziemnych 
dla przedmiotowego zadania wynikły znaczne utrudnienia dla ich prowadzenia, którym 
stał się właśnie nie stabilny grunt. Koniecznym i zasadnym było zatem zwiększenie 
zakresu prac ziemnych, a co za tym idzie wydłużenie czasu ich prowadzenia. Mając 
na uwadze, że zadanie inwestycyjne było już na końcowym etapie, przedłużający się 
termin realizacji robót budowlanych oraz pogarszające się warunki atmosferyczne tj. 
minusowe temperatury, które uniemożliwiały prowadzenie części prac, pomimo 
widocznego zaangażowania wykonawcy w realizację przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego zawnioskowano o przeniesienie wskazanych środków na poczet 
wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. Zabezpieczona kwota na 
poczet wydatków niewygasających pozwoliła sfinansować 50% wartości umowy za 
roboty budowalne na kwotę 169 347,22 zł oraz całą wartość umowy zawartej z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 3700,00 zł brutto. 

2. „Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę ul. 
Browarowej w Żninie 
wraz z ciągami 
pieszo-rowerowymi z 
włączeniem w ul. 
Aliantów i 
Mickiewicza w 
Żninie.” 

4 182,00 4 182,00 
Podstawą decyzji o przeniesienie wskazanych środków na poczet wydatków 
niewygasających w roku budżetowym 2018 stała się przedłużająca procedura 
uzyskania uzgodnień, która uniemożliwiła procedowanie pozwolenia na budowę. 
Wskazana kwota stanowiła 20% wartości kwoty umownej która na mocy §4 ust. 4 lit. 
b) umowy zawartej z projektantem przewidywała płatność 20% wynagrodzenia po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

3. „Przebudowa ul. 
Wrzosowej w Żninie 
wraz z chodnikami.” 

3 343,14 3 343,14 
Podstawą decyzji o przeniesienie wskazanych środków na poczet wydatków 
niewygasających w roku budżetowym 2018 stała się przedłużająca procedura 
uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotyczącego 
odwodnienia przedmiotowej ulicy, który warunkował spełnienie szeregu działań ze 
strony gminy, które w rezultacie stały się nie zasadne. Powtórna i wnikliwa analiza 
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pozwoliła poszukać rozwiązania alternatywnego w postaci zmiany układu docelowej 
sieci kanalizacji deszczowej do 1-go Stycznia. W toku uzyskiwania uzgodnień 
ustalono, że odprowadzenie wód opadowych z ulicy Wrzosowej może być 
uniezależnione od sieci kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej 251. Wskazana 
kwota stanowiła 20% wartości kwoty umownej która na mocy §4 ust. 4 lit. b) umowy 
zawartej z projektantem przewidywała płatność 20% wynagrodzenia po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę. 

4. „Przebudowa drogi w 
miejscowości 
Podgórzyn” 

 

169 943,10 169 943,10 
Mając na uwadze, że zadanie inwestycyjne było zakończone, a w toku prowadzonych 
czynności odbiorowych zostały wykryte usterki, które uniemożliwiały dokonanie 
ostatecznego odbioru w roku 2017r. zawnioskowano o przeniesienie wskazanych 
środków na poczet wydatków niewygasających w roku budżetowym 2018. 
Zabezpieczona kwota na poczet wydatków niewygasających pozwoliła sfinansować 
50 % wartości umowy za roboty budowalne z Wykonawcą w kwocie 166 253,10 zł 
brutto oraz całą wartość umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na 
kwotę 3 690,00 zł brutto. 

5. „Przebudowa ulic 
Zielnej, Cisowej, 
Świerkowej i 
Sosnowej w Żninie 
wraz z kanalizacją 
deszczową Etap I 
Budowa ulicy Zielnej 
i Świerkowej wraz z 
kanalizacją 
deszczową” 

610 000,00zł 610 000,00zł 
Zgodnie z §2 ust 3 lit. a) zawartej umowy z Wykonawcą tego zadania ustalono, że 
płatność wynagrodzenia nastąpi dwoma fakturami częściowymi oraz jedną końcową.  
Na etapie podpisywania umowy założono możliwość realizacji do końca 2017 roku 
wartościowo 30 % prac. Jednak z powodów niezależnych od Wykonawcy oraz 
Zamawiającego rozpoczęcie prac było możliwe dopiero po wykonaniu inwestycji 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  która realizowała na przedmiotowym terenie 
własne zadanie polegające na budowie sieci gazociągowej.  Wykonawca rozpoczął 
roboty budowlane z dwumiesięcznym opóźnieniem (tj. 20.11.2017r.) Powyższe 
uniemożliwiło wykonanie przez Wykonawcę zaplanowanego zakresu prac tj. 
wynoszącym co najmniej 30 % całego zakresu robót. W związku z powyższym 
koniecznym było zabezpieczenie na 2018r. planowego wydatku w kwocie 610 000,00 
zł brutto. 

6. „Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
budowę budynku 
WOPR przy ul. 
Szkolnej 12 w Żninie” 

67 650,00 67 650,00 Przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej było wpisane do budżetu 2017 roku w katalogu bardzo licznych wydatków 
majątkowych z zamiarem budowy Centrum sportów wodnych – szeroki plan użytkowy 
tego obiektu zakładał bardzo obszerną i różnorodne funkcje użytkowe także rozmiar 
obiektu miał na celu zaspakajać poza niezbędną infrastrukturą dla potrzeb wszystkich 
użytkowników również obszerną funkcje rekreacyjno-gastronomiczną jednak 
ostatecznie wobec braku realnych możliwości w najbliższej perspektywie pozyskania 
jakichkolwiek wsparcia finansowego  zarówno z środków unijnych czy krajowych 
zdecydowano, ze należy przygotować dokumentacje projektową w zakresie budowy 
nowego obiektu ograniczającego potrzeby w zaspakajaniu potrzeb dotychczasowych 
użytkowników – część administracyjna z wyodrębniona częścią gospodarczo-
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magazynową (hangary do sprzętu wodnego). Również rozważana była kwestia 
przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu co znalazło swoje odzwierciedlenie w 
wniosku o zmiany do budżetu z dnia 12.12.2017 roku. W dniu 21.12.2017 r. zawarto 
umowę na prace projektowe w kwocie 67 650,00 zł brutto, które obejmowały również 
zakup materiałów wyjściowych niezbędnych do projektowania tj. zakup mapy do celów 
projektowych oraz niezbędnych badań geologicznych. Termin realizacji ustalono na 
dzień 15.06.2018 który został zachowany a wynagrodzenie zostało uregulowane w 
całości przed upływem wyznaczonego terminu. 

7. „Modernizacja i 
adaptacja 
pomieszczeń po 
byłej siedzibie PSP 
przy ul. Spokojnej w 
Żninie na siedzibę 
OSP w Żninie Etap II” 

748 529,35 746 464,71 
W trybie procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane firmy BWJ Inwestycje Sp. z 
o.o. i zawarto umowę IGPI/272/61/2017-MC z dnia 20.09.2017r. w wysokości 1 237 
999,75zł oraz aneks nr 1 z dnia 22.12.2017r. Podstawą decyzji o wystosowanie 
powyższego wniosku stał się przedłużający proces inwestycyjny. Wykonawca podczas 
prowadzenia robót budowlanych napotkał szereg utrudnień, które nie były możliwe do 
zweryfikowania na etapie wykonywania projektu tj.: brak fundamentów pod ścianami 
nośnymi garażu, za cienka szlichta na posadzce piętra uniemożliwiająca 
poprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody zgodnie z 
założeniami projektowymi, zbyt duża różnica wysokości posadzek na piętrze, skucie 
progu w drzwiach głównych wejściowych z wyrównaniem w koło posadzki. Ponadto 
wystąpiły również błędy projektowe opóźniające realizacje inwestycji m.in.: obniżenie 
nadproży bram garażowych, zamurowanie otworów po zdemontowanej bramie, źle 
przyjęta do wykończenia ściana oddzielająca garaże, brak rozwiązania wykończenia 
przestrzeni pod schodami widocznej od strony fasady, błędnie przyjęta lokalizacja 
zestawu wodomierzowego, brak oznaczonych przejść przez strefy pożarowe. 
Wymienione powyżej utrudnienia i błędy przyczyniły się do konieczności wydłużenia 
w czasie zakończenia przedmiotowej inwestycji na co wpływ również ma brak 
docelowego zasilania w czynnik grzewczy co wiąże się z koniecznością dostosowania 
nieużywanego już pieca centralnego ogrzewania całego budynku na potrzeby budowy. 
Powodowało to przesunięcie w czasie wykonywania wszelkich prac mokrych zgodnie 
z ich technologią. Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku 
budżetowego składają się następujące kategorie wydatków:  
a) wynagrodzenie dla wykonawcy robót tj. BWJ Inwestycje na podstawie umowy oraz 
zawartego aneksu na kwotę 618 999,88 zł oraz aneks na kwotę 105 000,00 zł 
b) opłata za przyłączenie do sieci gazowej na podstawie odrębnej umowy 
przyłączeniowej na kwotę: 5 819,99zł,  
c) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie odrębnej umowy 
przyłączeniowej na kwotę: 2 023,04zł,  
d) opłata za przyłączenie wodno-kanalizacyjne na podstawie odrębnej umowy 
przyłączeniowej na kwotę: 7 380,00zł, 
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Roboty budowlane zostały zakończone w wyznaczonym terminie tj. 28.02.2018r. 
Roboty budowlane zostały odebrane, na potwierdzenie czego został przygotowany 
protokół odbioru robót w dniu 21.03.2018r.  W związku z oszczędnościami jakie 
wynikały mniejszego nakładu robót podczas wykonania przyłączą wodno-
kanalizacyjnego wykonanego przez Spółkę Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z 
o.o. w Żninie dokonano zapłaty za przedmiotowe prace w kwocie 7 133,90 zł. Mając 
na uwadze nie wywiązanie się z warunków zawartej umowy przez Spółkę ENEA 
Oświetlenie w związku z nie wykonaniem przyłącza energetycznego do budynku 
OSP Żnin przy ul. Spokojnej, nie dokonano płatności w kwocie 2.023,04zł 

8. „Termomodernizacja 
budynku 
Publicznego 
Gimnazjum Nr 1 w 
Żninie”. 

Środki nie 
kwalifikowalne 

464 015,24 

 

Środki 
kwalifikowalne 

617 255,08 

Środki nie 
kwalifikowalne 

464 015,24 

 

Środki 
kwalifikowalne 

615 255,08 

W trybie procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane z firmą BWJ Inwestycje Sp. z 
o.o.  zawarto umowę IGPI.272/24/2017-MC z dnia 11.04.2017 w wysokości 1 983 
991,11zł. wraz z aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2 Podstawą decyzji  
o wystosowanie powyższego wniosku stały się przedłużające się czynności 
rozpoczęte w dniu 28.11 2017 r które potwierdziły liczne usterki i braki, co 
jednocześnie uniemożliwiło powstanie obowiązku zapłaty w oparciu o rozliczenie 
końcowe robót objętych przedmiotem zamówienia, podpisanie protokołu końcowego. 
Ustalono również w trybie roboczym, że Wykonawca odwrotnie i natychmiastowo 
przystąpi do ich usunięcia. Wyodrębniono także te, które z uwagi na ich charakter oraz 
warunki atmosferyczne mogą zostać usunięte dopiero w okresie wiosennym 2018 r. 
W samej fazie końcowej został ujawniony problem występujących przecieków w 
zamontowanej stolarce okiennej. Na powyższe okoliczności została sporządzona w 
dniu 12 grudnia br. stosowna notatka służbowa. Która w zupełności wyklucza 
możliwość zakończenia czynności odbiorowych oraz rozliczenia rzeczowo 
finansowego inwestycji do czasu wyjaśnienia problemami z stolarka okienną. Na 
kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego składają się 
następujące kategorie wydatków:  

a)  wynagrodzenie dla wykonawcy robót tj. BWJ Inwestycje na podstawie umowy oraz 
zawartego aneksu na kwotę 1 055 760,07zł  

b)  wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 14 685,00zł,  

c)  wykonanie audytu energetycznego po realizacyjnego po zakończeniu okresu 
grzewczego na kwotę 2 700,00zł brutto. 

d)  kontrola techniczna przez Instytut Techniki Budowlanej w kwocie 8 825,25 zł 

Odbiór końcowy zadania nastąpił 16.01.2018r., w toku prowadzonych czynności 
wyjaśniających oraz na podstawie badań wykonanych przez Mobilne Laboratorium 
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stwierdzono, że wbudowana stolarka okienna w obiekt budowlany spełnia wyznaczone 
w postępowaniu przetargowym parametry, co jednocześnie pozwoliło na rozliczenie 
zobowiązania finansowego w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, wynagrodzenia za dokonanie badań przez Mobilne 
Laboratorium. Nie wydatkowano środków w kwocie 2.700,00 zł przeznaczonych na 
wykonanie audytu energetycznego po realizacyjnego po zakończeniu okresu 
grzewczego, w związku z nieukończeniem robót budowlanych w okresie grzewczym 
2017/2018. Audyt zostanie wykonany po zakończeniu kolejnego okresu grzewczego 
2018/2019 z środków własnych Szkoły Podstawowa nr 5 w Żninie.  

9. „Budowa lokalnego 
systemu 
oczyszczania 
ścieków w 
miejscowości 
Sulinowo 
Bekanówka”. 

680 000,00 0,00 W trybie procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę przedsiębiorstwa Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowe „ALFA” Sp. z o.o. oraz zawarto umowę IGPI.272/80/2017-KL 
z dnia 12.10.2017, umowa w formule zaprojektuj i wybuduj. Powołując  
się na §2 ust.1 lit. a) wartość wynagrodzenia z tytułu opracowania dokumentacji 
projektowej została określona na kwotę 30 750,00zł brutto. Z uwagi na przedłużający 
się proces uzgodnień z Gminną Spółką Wodną stan zaawansowania dokumentacji nie 
umożliwia zakończenia etapu projektowania uniemożliwiając wydatkowanie 
przeznaczonych w roku 2017 środków stanowiących wynagrodzenie wykonawcy za 
projekt. Wobec braku opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy nie ma możliwości uregulowania ustalonej należności w wyniku 
zawarcia umowy nr IGPI.272/80/2017-KL z dnia 12.10.2017r. z wykonawcą 
Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „ALFA” Sp. z o.o. w 
Bydgoszczy na realizację tego zakresu prac projektowych w ramach budowy 
lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekanówka. 
Przedmiotowe wynagrodzenie zostanie zrealizowane z środków przeznaczonych za 
kolejny etap zadania inwestycyjnego znajdujących się w klasyfikacji budżetowej w 
dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6050. 

10. „Budowa 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez 
budowę placów 
zabaw, siłowni 
zewnętrznej oraz 
grzybka w Gminie 
Żnin- budowa siłowni 
zewnętrznej 

Środki nie 
kwalifikowalne 

32 166,73   

 

Środki 
kwalifikowalne 

20 386,27 

Środki nie 
kwalifikowalne 

32 166,73  

 

Środki 
kwalifikowalne 

20 386,27 

 

W roku 2017r. uzyskano dofinansowanie z środków Lokalnej Grupy Działania z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. Maksymalny % dofinansowania 63,63% Całkowity koszt zadania 
320 000,00zł obejmuje 6 punktów integracji: Na terenie MOS siłownia, Przy Jeziorze 
Plac zabaw, Sarbinowo: siłownia i plac zabaw, Białożewin: plac zabaw i grzybek. Dnia 
31.08.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 203 615,00zł. Pierwsze 
postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro 
wszczęto 22.08.2017r., postępowanie zostało podzielone na cztery części, termin 
składania ofert wyznaczono na dzień 20.09.2017r, budowa siłowni zewnętrznej na 
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na terenie MOS w 
Żninie”. 

terenie MOS była częścią IV. W trybie procedury zamówienia publicznego w formie 
przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę przedsiębiorstwa Fit 
Park Sp. z o.o. Sp. k. oraz zawarto umowę IGPI.272/83/2017-MC z dnia 31.10.2017 
oraz aneks nr 1 na wykonanie siłowni zewnętrznej. Związku z przedłużającym się 
terminem dokonania kontroli po montażowej, po dokonaniu której będzie możliwy 
dopiero ostateczny odbiór inwestycji. Mając na uwadze czasookres, w którym miały 
nastąpić czynności odbiorowe niemożliwe było wydatkowanie środków wynikających 
z wszystkich zaciągniętych zobowiązań na realizacje tego projektu jeszcze w roku 
2017. Podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz przeprowadzono kontrole 
po montażowego placu zabaw w dniu 04.01.2018r. co pozwoliło na sporządzenia 
rozliczenia finansowego i było podstawą do wystawienia faktury za przedmiotowe 
roboty. 

11. „Budowa 
ogólnodostępnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez 
budowę placów 
zabaw, siłowni 
zewnętrznej oraz 
grzybka w Gminie 
Żnin budowa placu 
zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej w 
Sarbinowie”. 

Środki nie 
kwalifikowalne 

47 945,86  

 

 

Środki 
kwalifikowalne 

30 321,50 

Środki nie 
kwalifikowalne 

47 945,86  

 

 

Środki 
kwalifikowalne 

30 321,50 

W roku 2017 uzyskano dofinansowanie z środków Lokalnej Grupy Działania z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. Maksymalny % dofinansowania 63,63% Całkowity koszt zadania 
320 000,00zł obejmuje 6 punktów integracji: Na terenie MOS siłownia, Przy Jeziorze 
Plac zabaw, Sarbinowo: siłownia i plac zabaw, Białożewin: plac zabaw i grzybek. Dnia 
31.08.2017 podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 203 615,00zł. Pierwsze 
postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pow. 30 000 euro 
wszczęto 22.08.2017 postępowanie zostało podzielono na cztery części termin 
składania ofert wyznaczono na dzień 20.09.2017, budowa placu zabaw w Sarbinowie 
była częścią II w przedmiotowym postępowaniu jednak zostało unieważnione z uwagi 
na cenę zaoferowaną, która przekraczała znacznie budżet przeznaczony na to 
zadanie. Drugie postępowanie wszczęto w dniu 31.10.2017 termin składania ofert 
wyznaczono na dzień 15.11.2017. W trybie procedury zamówienia publicznego w 
formie przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę 
przedsiębiorstwa MAGIC GARDEN Sp. z o.o. oraz zawarto umowę IGPI.272.86.2017-
PSMC z dnia 30.11.2017 na kwotę 75 351,03zł na wykonanie siłowni zewnętrznej oraz 
placu zabaw. Związku z przedłużającym się terminem dokonania kontroli po 
montażowej, po dokonaniu której będzie możliwy dopiero ostateczny odbiór inwestycji. 
Mając na uwadze czasookres, w którym miały nastąpić czynności odbiorowe 
niemożliwe było wydatkowanie środków wynikających z wszystkich zaciągniętych 
zobowiązań na realizacje tego projektu jeszcze w roku 2017. Podpisanie końcowego 
protokołu odbioru robót oraz przeprowadzono kontrole po montażowego placu zabaw 
w dniu 04.01.2018r. co pozwoliło na sporządzenia rozliczenia finansowego i było 
podstawą do wystawienia faktury za przedmiotowe roboty. 
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W wyniku przeciągających się prac związanych z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr. 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy 
województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 
35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”, wielokrotnie kierowana 
była korespondencja do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
wyrażająca zaniepokojenie wynikające z postępu prac na tym odcinku DW nr 251.                             
Niejednokrotnie informowaliśmy, że Wykonawca robót nie wywiązuje się ze złożonych 
deklaracji. Zorganizowaliśmy również spotkanie w dniu 13 czerwca 2018 roku z 
przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Wykonawcy celem 
poznania szczegółowych informacji w zakresie zrealizowanych robót – 
dotychczasowego zaawansowania. Podczas ww. spotkania Wykonawca tj. Eurovia 
Polska S. A. został zobowiązany do przedłożenia rzeczywistego i uaktualnionego 
harmonogramu prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, którego do dnia 
dzisiejszego nie otrzymaliśmy. 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 
W 2018r. przeprowadzone zostały 34 procedury w celu udzielenia zamówienia 
publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro. Wiele z postępowań 
przeprowadzanych było wielokrotnie, z różnych przyczyn, np. z uwagi na brak ofert lub 
przekroczenie kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie 
zamówienia. Poniżej wyszczególniono poszczególne postępowania wraz krótkimi opisami i 
informacją dotyczącą uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.  
Zadania inwestycyjne:  
1.Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 
42/86 Etap II. 
a) zamówienie publiczne: 
Liczba przeprowadzonych postępowań: 3 (dwa przeprowadzone w 2017r., trzecie w 2018r.) 
Najniższa cena w pierwszym postępowaniu: 5 587 571,09zł.Najniższa cena w ostatnim 
postępowaniu 4 333 757,16zł.Kwota zaoszczędzona: 1 253 813,93 zł. 
Wykonawca na realizację tego zadania został wybrany dopiero w trzecim postepowaniu 
przetargowym. W pierwszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta na kwotę 5 587 
571,09 zł. W związku z tym, że była to kwota przekraczająca tę, która była zabezpieczona w 
budżecie na wykonie tego zadania tj. 3 744 369,50 zł, uznano, że jest to kwota za wysoka 
(wyższa od kwoty zabezpieczonej o 1 843 201,59zł) i postanowiono przeprowadzić kolejne 
postępowanie. Przeprowadzenie kolejnego postępowania zwiększyło liczbę zaintereso-
wanych. Swoje oferty złożyło aż trzech Wykonawców. Najtańsza oferta w tym postępowaniu 
była aż o 887 072,04 zł mniejsza od oferty zaproponowanej w poprzednim postępowaniu i 
opiewała na kwotę 4 700 499,05 zł. Pomimo tego, iż oferta była niższa od proponowanej w 
pierwszym postępowaniu to podjęto decyzje o przeprowadzeniu kolejnego postępowania.  W 
przeprowadzonym trzecim z kolei postępowaniu złożono aż cztery oferty. Po dokładnym 
zbadaniu przedstawionych ofert okazało się, że oferta z najniższą ceną oszacowana 
została na kwotę 4 333 757,16 zł. Dzięki decyzji o przeprowadzeniu trzeciego 
postępowania zaoszczędzono aż 1 253 813,93 zł, w stosunku do pierwszego 
postępowania.  
b) środki zewnętrzne: 
Uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia finansowego 
Funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Umowa o 
dofinansowanie nr BS17-03627 z dnia 04.08.2017 r. Dofinansowanie w kwocie: 1 206 
584,69 zł, 
2.Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III.  
Procedura niniejszego zamówienia została przeprowadzona w trybie przetargu 
nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ul. 
Dworcowa 12, 88-400 Żnin.  Umowa została zawarta dnia 19 kwietnia 2018 r. na kwotę 
412.355,37zł brutto. 
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3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni 
zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, 
Sarbinowo i Białożewin cz. I: budowa placu zabaw Żnin działka 849/5 (przy nabrzeżu 
Jeziora Żnińskiego Małego) oraz Cz. III: budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w 
Białożewinie. 
a) zamówienie publiczne: 
Postępowanie przetargowe było przeprowadzone dwukrotnie. Pierwsze postępowanie 
przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto 16.02.2018r, termin składania 
ofert wyznaczono na dzień 13.02.2018r.Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, 
że cena zaoferowana przekraczała znacznie budżet przeznaczony na zadanie. Drugie 
postępowanie przetargowe ogłoszono 15.05.2018r., termin składania ofert wyznaczono na 
dzień 30.05.2018r. 29.06.2018r. Z uwagi na fakt, że zadanie zostało dofinansowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przed złożeniem wniosku o płatność procedura 
przetargowa obowiązkowo podlega weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Po przekazaniu 
dokumentacji do weryfikacji, Gmina Żnin jako Zamawiający otrzymał informację o nałożeniu 
5% korekty finansowej wartości dofinansowania w związku ze sporządzeniem opisu 
przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Jako Beneficjent, Gmina 
Żnin skorzystała z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy korekty przez 
Zarząd Województwa. Wniosek ten zawierał bardzo szerokie uzasadnienie potwierdzające 
poprawność sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia, poparte orzecznictwem krajowym 
i unijnym, co wymagało bardzo dużego nakładu pracy. Wniosek ten został rozpatrzony 
pozytywni i odstąpiono od nałożenia korekty finansowej na Gminę Żnin. Jest to niewątpliwie 
sukces.  
c) środki zewnętrzne: 
Inwestycja stanowi przedmiot umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 31.08.2017 r. na 
zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni 
zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i 
Białożewin". Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania " Pałuki - Wspólna sprawa". Dla celu: 
"Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja  
i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023 r." Umowa o dofinansowanie nr 000706935-
UM0210138/17 zarejestrowanej w rejestrze UM nr WS-I-L.052.8.122.320.2017 z dnia 
31.08.2017. Kwota dofinansowania na realizację całego zadania (4 obiekty: Żnin- plac zabaw 
nad jeziorem, MOS- siłownia terenowa, Sarbinowo- siłownia i plac zabaw, Białożewin- wiata 
rekreacyjna typu grzybek i plac zabaw) wynosi 203 616,00 zł (63,63% kosztów 
kwalifikowanych). Zadanie zostało podzielone na cztery części, w 2018r. powtarzano przetarg 
na cz. I i III. Środki nie kwalifikowalne 55 264,87 zł Środki kwalifikowalne 72 743,07 zł. 
4.Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II-plac.  
W dniu 12 lutego 2018r. wdrożono postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.  
W postępowaniu złożono 3 oferty: DOM BRUK Paweł Domagała za kwotę 157 320,44 zł; 
Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin za kwotę 347 717,96 zł; Zakład 
Remontowo-Budowlany Stanisław Ziółkowski Podgórzyn 17F 88-400 Żnin za kwotę 
199 833,57 zł. Oferty zakładały 7 letni okres gwarancji. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę –
DOM-BRUK Paweł Domagała. Umowę o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 
19.04.2018r Roboty budowlane zakończono dnia 7.06.2018r. Po przeprowadzeniu odbioru 
robót budowlanych i przedstawieniu dokumentacji powykonawczej dokonano płatności za 
zadanie. Zadanie zostało wykonane w stopniu rzeczowym, zgodnie z udzielonym 
zamówieniem oraz zawartą umową, w 100% zgodnie z zakontraktowanymi zadaniami. 
5. Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie dz. nr 1475/6. 
a) zamówienie publiczne:  
w dniu 06.03.2018r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego 
powyżej 30 000 euro. 15.05.2018r. upłynął termin składania ofert, za najkorzystniejszą 
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uznano ofertę za kwotę 1 589 935,32 zł z firmą BWJ Inwestycje Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 
85-844 Bydgoszcz. Umowę o roboty budowlane zawarto 15.06.2018r.Zadanie jest 
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-
Pomorskiego. Dokumentacja przetargowa została przekazana do weryfikacji. Oczekujemy na 
informację w tym zakresie.  
b) środki zewnętrzne: 
Uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja 
projektu dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, w ramach Osi 
Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 
3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schematu: 
Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Umowa o dofinansowanie nr WP-II-C.433.3.37.2017 RPKP.03.03.00-04-0102/16 z dnia 
31.08.2017 r. Środki nie kwalifikowalne 925 758,46 zł. Środki kwalifikowalne 684 676,86 
zł. 
6. Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III. 
W 2018r. przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe. W dniu 14.03.2018r. 
wszczęto pierwsze postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, termin 
składania ofert minął 20.04.2018. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi 
na brak ofert. Drugie postępowanie przetargowe w trybie przetargu ogłoszono 24.04.2018 
termin składania ofert minął 15.05.2018, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak 
ofert. W związku z powyższym ofert oraz brakiem zainteresowania postępowaniem przez 
potencjalnych Oferentów podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego w 
2018 roku, oraz przeniesienie zadania na pierwszy kwartał 2019 r. 
7. Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I. 
W 2018r. przeprowadzone zostały trzy postępowania na realizacją przedmiotowego 
zadania. W każdym z postępowań złożona została jedna oferta, przez każdorazowo tego 
samego wykonawcę. Cena oferty w sposób znaczący, nie do przyjęcia odbiegała od 
wartości szacunkowej zamówienia i kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
jego realizację. Każde z postępowań zostało unieważnione. W związku z powyższym 
podjęta została decyzja o przełożeniu realizacji inwestycji na 2019 r.  
8. Przebudowa nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Żninie 
wraz z podbudową. 
W dniu 24.05.2018 r. wszczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograni-
czonego powyżej 30 000 euro, termin składania ofert minął 15.06.2018r. W terminie wpłynęło 
5 ofert, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BUDOMAS Zbigniew Masłowski 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe ul. Lotnicza 48, Szymanów, 51 – 180 Wrocław za 
kwotę 161.301,94zł. 
9. Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami. 
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana 06.03.2017 r. Wykonawcą 
projektu była firma WALCZAK-PROJEKT Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. 
Gnieźnieńska 1e, 88-400 Żnin. Dokumentacja projektowa została złożona na początku roku 
2018. Podjęto decyzję o etapowaniu inwestycji i w roku 2018 realizowano wyłącznie etap 
polegający na budowie kanalizacji. Ogłoszono przetarg, w którym wpłynęła jedna oferta firmy 
HYDRAFBUD Sp. z o. o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Udzielono 
firmie zamówienia i w dniu 31.07.2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. 
Do powyższej umowy podpisano dwa aneksy przedłużające termin wykonania prac. Roboty 
budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej zostały zrealizowane. 
10. Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo- Uścikowo Etap I. 
Postępowanie przeprowadzane było dwukrotnie, pierwsze zostało unieważnione, ponieważ 
cena najniższej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty 
złożonej przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę wynosiła 258 612,33 zł. W 
porównaniu w pierwszym postępowaniem zaoszczędzono 106 845,27 zł. 
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11.Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości 
Brzyskorzystewko. 
Postępowanie przeprowadzane było dwukrotnie, pierwsze zostało unieważnione, ponieważ 
cena najniższej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty 
złożonej przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę wynosiła 240 779,79 zł. W 
porównaniu w pierwszym postępowaniem zaoszczędzono 84 022,07 zł. 
12. Remonty i przebudowy dróg gminnych Część 1. Remont nawierzchni ulicy Miodowej w 
Żninie. Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie. Część 3. 
Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja. 
Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone dwa razy. W wyniku pierwszej procedury 
unieważniono cz. II zamówienia dotyczącą remontu drogi w Ustaszewie. Postępowanie na tą 
część zostało przeprowadzone niezwłocznie po raz drugi. Pierwsze zostało unieważnione, 
ponieważ cena najniższej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty 
złożonej przez Wykonawcę, z którym zawarto umowę wynosiła 74 901,32 zł. W 
porównaniu w pierwszym postępowaniem zaoszczędzono 145 063,70 zł. 
13. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu 
dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 
położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji 
budynku. Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. 
Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior 
+na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. 
Cz. II: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 
na działce nr 1052/3 - remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji. 
Postępowanie przeprowadzane było dwukrotnie, pierwsze zostało unieważnione, ponieważ 
cena ofert w pierwszym postępowaniu, kiedy złożono oferty na obydwie części, przewyższała 
przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
W drugim postępowaniu złożono ofertę tylko na cz. II i ta cena również była wyższa od środków 
przewidywanych na realizację zadania. W związku z powyższym postanowiono o przełożeniu 
realizacji zadania na 2019r.  
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek. 
W dniu 10 września 2018r. podpisano zlecenie na prace projektowe dla przedmiotowego 
zadania na kwotę 3 500,00zł, Umowa zakładała termin wykonania prac do 10.10.2018r. 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została przekazana do Wydziału IGPI w dniu 
5.10.2018r. Złożono zgłoszenie robót budowlanych na przedmiotowe zadanie do Starostwa 
Powiatowego 18.10.2018r. Wszczęto postępowanie przetargowe na powyższe zadanie w dniu 
16.10.2018r. Na powyższe postępowanie złożono trzy oferty: Zakład Usług Drogowych Marek 
Smorczyński, na kwotę 110 822,73 zł, Firma Drogowa ANDAR s. c. A.D. Białobrzyccy na kwotę 
118 712,91 zł, Kowalski Budownictwo Sp. z o. o., kwota 149 501,05 zł. Oferty zakładały 3 letni 
okres gwarancji. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę – Zakład Usługowo Drogowy Marek 
Smorczyński. Umowę o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 8.11.2018r. Roboty 
budowlane zakończono 7.12.2018r. Po przeprowadzeniu odbioru robót budowlanych i 
przedstawieniu dokumentacji powykonawczej dokonano płatności za zadanie.  

Zadania bieżące 
1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin. 
2. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku 
na terenie Gminy Żnin. 

3. Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. 
4. Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na 

urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 
Umowa o zamówienie publiczne została podpisana po przeprowadzeniu procedury w 
trybie z wolnej ręki. Usługa ta może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę- 
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Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ponieważ infrastruktura oświetleniowa, której dotyczy 
postępowanie stanowi własność właśnie ww. firmy.  

5. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Żnin wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i spółką komunalną. 

6. Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, 
a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. 
Postępowanie przetargowe przeprowadzone zostało dwukrotnie, ponieważ w 
pierwszym postępowaniu nie złożono ofert na każdą z 18 części zamówienia. Ponadto 
również w drugim postępowaniu nie złożono oferty na część obejmującą miejscowości 
Brzyskorzystewko  
i Sobiejuchy. W tym przypadku skorzystaliśmy z uprawienia wynikającego z art. 6a 
ustawy Prawo zamówień publicznych i udzieliliśmy zamówienia podmiotowi, który nie 
brał udziału w postępowaniu, ale wyraził zainteresowanie świadczeniem tej usługi. Tym 
sposobem zapewniliśmy obsługę w zakresie zimowego utrzymania na terenie całej 
Gminy Żnin.  

7. Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Urzędu Miejskiego w 
Żninie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki 
pocztowe, przesyłki kurierskie) jak również zwrot przesyłek niedostarczonych do 
Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2188 t.j.) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z 
dokumentami nadawczymi.  

Postępowanie przeprowadzane było dwukrotnie. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła 
żadna oferta. W drugi postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca- Poczta Polska i z nim 
została zawarta umowa na świadczenie usług w 2019.  
Podsumowanie:  
W świetle dyrektyw unijnych 2014/24/UE oraz 2014/25/UE państwa członkowskie Unii 
Europejskiej były zobowiązane wprowadzić zmiany w Prawie zamówień publicznych, 
implementując tym samym elektronizację zamówień publicznych. Termin, który miał być 
ostatecznym - termin wdrożenia elektronizacji, przypadał na 18 października 2018 roku. 
Termin ten został po raz kolejny przesunięty i planuje się wprowadzić elektronizację zamówień 
o wartości powyżej 30 000 euro a poniżej tzw. progów unijnych od 1 stycznia 2020 r. natomiast 
od 18 października 2018r. obowiązuje pełna elektronizacja dla zamówień powyżej tzw. progów 
unijnych. Opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Gmina Żnin, biorąc pod 
uwagę wymagania dotyczące wyposażenia się przesz Zamawiających w narzędzia do 
przeprowadzania postępowań elektronicznie, zawarła umowę z podmiotem świadczącym 
takie usługi. Udostępniony przez Urząd Zamówień publicznych Mini Portal nie jest 
przystosowany do spełnienia wszystkich wymogów nałożonych przez ustawodawcę na 
Zamawiających. Dlatego też Zamawiający muszą sami zapewnić właściwy sposób 
przeprowadzania procedur elektronicznie, ponieważ to oni ponoszą odpowiedzialność za z 
zgodne z prawem procedowanie danego zamówienia. Należy nadmienić, że praktyczne 
aspekty przeprowadzania procedury wyłącznie z użyciem środków komunikacji elektronicznej 
budzą wiele kontrowersji, zarówno poprzez zaistnienie rozbieżnego orzecznictwa w tym 
zakresie jak i wynikających z nieprecyzyjnych przepisów prawa kwestii. Aktualnie toczą się 
prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Jego zapowiadane zmiany budzą 
szereg uzasadnionych obaw w zakresie zarówno skutków ich wprowadzenia jak i stosowania. 
Zamówienia publiczne to nie tylko realizacja samej procedury od wszczęcia postępowania do 
zawarcia umowy. Realizujemy ponadto bardzo wiele zadań, które zostały zakontraktowane w 
latach wcześniejszych, jak np. budowa hali. Aktualnie wiąże się to z opiniowaniem i 
akceptowaniem przedkładanych przez Wykonawców umów podwykonawczych, badaniem 
zasadności i zgodności z przepisami prawa sporządzanych aneksów do umów. Należy 
również podkreślić, że aktualnie należy mieć na uwadze, że pozyskiwanie środków 
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zewnętrznych w ramach dofinansowania unijnego będzie obejmować coraz węższy zakres. 
Ponadto środki te będą przeznaczone w większości na projekty innowacyjne i tzw. projekty 
miękkie. Dlatego też należy brać pod uwagę poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania 
zadań realizowanych przez Gminę Żnin. Dlatego też Gmina Żnin przystąpiła do platformy 
Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W ramach tego projektu możemy korzystać z 
doświadczenia innych podmiotów realizujących zadania w ramach PPP. Kontynuujemy 
również szkolenia z zakresu PPP. Są to szkolenia bezpłatne - dofinansowane w 100% w 
ramach środków unijnych.  
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S (strenghts – mocne strony) W (weaknesses – słabe strony) 

• Aktywność placówek oświatowych w zakresie organizacji wydarzeń 
pozalekcyjnych, wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych środowisko 
przedszkolne i szkolne. 

• Funkcjonowanie Programu dla Edukacji 2014+, stwarzającego warunki 
m.in. do rozwoju uczniów poprzez naukę drugiego języka obcego od klasy 
IV szkoły podstawowej, skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego, 
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach „Grantów 
oświatowych”, przyczyniającego się do wzrostu motywacji dla nauczycieli-
wychowawców oraz nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu poprzez 
wzrost wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji oraz motywacji dla 
pracowników administracji i obsługi poprzez rozdzielenie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę, które wcześniej były 
sumowane w ramach wynagrodzenia łącznie brutto. 

• Sprawne funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy, partycypujących 
w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych gminy. 

• Pojawiające się kolejne inicjatywy związane z tworzeniem rad osiedli. 

• Funkcjonowanie żłobka umożliwiające wcześniejszy powrót do pracy 
mieszkańcom gminy Żnin – rodzicom małych dzieci. 

• Strefa płatnego parkowania, przynosząca dodatni wynik finansowy, 
usprawnienie funkcjonowania miejsc parkingowych na obszarze objętym 
strefą poprzez rotację osób parkujących. 

• Elektronizacja funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żninie – możliwość 
załatwienia sprawy bez wychodzenia z domu. 

• Funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych, co przyczynia się do 
poprawy jakości wniosków o dofinansowanie sporządzanych przez 
organizacje pozarządowe i zwiększenia jakości realizowanych przez nie 
działań 

• Umiejętne wykorzystanie funkcjonujących atrakcji turystycznych dla 
promocji gminy Żnin, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi itp. 

• Wysoka jakość działań komunikacyjnych gminy, poprzez wykorzystanie 
mediów tradycyjnych (prasa, biuletyn informacyjny gminy) oraz 

• Wysokie koszty własne funkcjonowania systemu oświaty. 

• Stan infrastruktury szkolnej, wymagający podejmowania działań 
remontowych i modernizacyjnych (zwłaszcza szkoły na obszarach wiejskich). 

• Wysokie koszty funkcjonowania systemu dowozów uczniów do placówek 
oświatowych. 

• Niewystarczająca baza lokalowa mieszkań komunalnych i socjalnych oraz 
stan techniczny obecnie funkcjonującej bazy, wymuszając liczne działania 
remontowe. 

• Niewystarczająca powierzchnia i stan infrastruktury targowiska miejskiego. 

• Ograniczona dostępność darmowych parkingów miejskich (darmowe 
parkingi bywają obłożone przez całą dobę). 

 



81 
 

elektronicznych (strona www i FB gminy), usprawnienie procesu 
komunikacji z lokalnymi mediami poprzez rzecznika prasowego gminy. 

• Duża ilość działań, inicjatyw oraz wydarzeń na terenie gminy Żnin, które 
przyczyniają się do promocji regionu i zwiększenia jego atrakcyjności 
turystycznej, podejmowanych zarówno bezpośrednio przez Urząd Miejski 
w Żninie, jak i instytucje kultury oraz inne instytucje funkcjonujące na 
terenie gminy, w tym z udziałem środków zewnętrznych. 

• Funkcjonowanie systemu ekodotacji, wpływających na poprawę jakości 
środowiska naturalnego i powietrza w gminie Żnin. 

• Zadłużenie zaciągane w kadencji 2014-2018 służyło wyłącznie realizacji 
inwestycji, dług nie służył pokrywaniu wydatków bieżących. 

• Rekordowy poziom wydatków inwestycyjnych w budżecie gminny, 
zarówno w wymiarze procentowym, jak i kwotowym. 

• Usprawnienie trybu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. 
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O (opportunities – szanse) T (threats – zagrożenia) 

• Możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych, programów prozdrowotnych, pomocy 
społecznej oraz na funkcjonowanie żłobka.  

• Zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski program rewitalizacji, 
umożliwiający ubieganie się o środki zewnętrzne. 

• Aktywność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Żnin, 
umożliwiająca sprawne reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz 
ułatwiająca organizację wydarzeń plenerowych. 

• Funkcjonowanie gminy Żnin w organizacjach, takich jak Stowarzyszenie 
Metropolia Bydgoszcz; Europa Kujaw i Pomorza; LGD „Pałuki-Wspólna 
Sprawa”; LGR „Nasza Krajna i Pałuki”; Lokalna Organizacja Turystyczna 
„Pałuki”; Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna”. 

• Współpraca międzynarodowa (w ramach miast partnerskich) oraz krajowa, 
dająca możliwość wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania 
instytucji samorządowych, kultury, sportu i promocji. 

• Pozyskanie ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na usunięcie 
skutków nawałnic z 2017 pozwolą na przywrócenie świetności i dalszą 
rozbudowę obszarów zieleni miejskiej. 

• Wzrastające zainteresowanie mieszkańców segregacją odpadów i wzrost 
świadomości ekologicznej.  

• Wzrastający udział wydatków inwestycyjnych w funduszach sołeckich. 

• Funkcjonowanie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – jednostki 
budżetowej usprawniającej obsługę finansowo-księgową placówek 
oświatowych, instytucji kultury oraz MOSu. 

• Współpraca z innymi JST w zakresie realizowania inwestycji na obszarze 
gminy Żnin (głównie z branży drogowej). 

• Zmiany legislacyjne w zakresie oświaty zmuszające samorządy do 
podejmowania programów reform oraz zapowiadane zmiany w zakresie 
finansów (np. zwolnienie z PITu pracowników do 26 r.ż), co wpłynie na 
uszczuplenie dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych. 

• Zmieniająca się specyfika rynku wykonawców usług budowlanych, a co za 
tym idzie wysokie ceny realizacji inwestycji podejmowanych przez gminę i 
trudności w pozyskiwaniu wiarygodnych wykonawców w trybach objętych 
prawem zamówień publicznych. 

• Przedłużająca się realizacja inwestycji realizowanych przez podmioty 
zewnętrzne stanowi blokadę dla rozwoju gminy Żnin w wymiarze 
inwestycyjnym (zwł. DW 251). 

• Zmiany legislacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, rodzące 
ryzyko wzrostu stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla 
mieszkańców. 

• Wzrastające ceny na rynku wykonawców z branży wodno-kanalizacyjnej, 
utrudniające realizację zadań przyjętych do realizacji przez ZWIK Sp. z o.o., w 
tym z projektu finansowanego ze środków zewnętrznych. 



83 
 

WNIOSKI: 

1. Racjonalizować wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego systemu 

edukacji poprzez z jednej strony zwiększanie wydatków budżetowych na 

różnorodne formy wsparcia rozwoju interesariuszy systemu – dzieci 

uczęszczających do przedszkoli, uczniów i nauczycieli, na wynagrodzenia 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, z drugiej strony poprzez 

poszukiwanie dodatkowych środków finansowych w ramach funkcjonującego 

gminnego systemu edukacji (modyfikacja sieci placówek oświatowych 

funkcjonujących na terenie gminy Żnin). 

2. Systematycznie i ustawicznie rozwijać bazę dydaktyczną poprzez inwestycje, 

modernizacje i zakupy wspierające edukacyjny i sportowy rozwój dzieci i 

młodzieży; w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych 

zwrócić szczególną uwagę na możliwości ograniczania wydatków związanych 

z funkcjonowaniem budynków i urządzeń wykorzystywanych na cele 

edukacyjne. 

3. Kontynuować realizację programów zdrowotnych; w sposób szczególny 

skoncentrować się na ich promocji celem pozyskania jak największej grupy 

interesariuszy. 

4. Zmniejszyć wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych 

na terenie gminy Żnin, przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i 

opieki na trasie przejazdu poprzez wolny, konkurencyjny nabór na stanowisko 

opiekunki/opiekuna na dowozach. 

5. Wspierać w działaniu rady osiedla; wypracować wspólny proinwestycyjny i 

służący poprawie infrastruktury, w ramach wydatków bieżących, system 

wydatkowania środków finansowych. 

6. Podjąć działania w kierunku możliwości zwiększenia liczby oddziałów w Żłobku 

Gminnym. 

7. Podjąć działania w zakresie powiększenia zasobu mieszkań komunalnych na 

terenie gminy Żnin oraz zwiększenia środków finansowych na remonty bieżące 

istniejących lokali mieszkalnych. 

8. Dokonać ewaluacji funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania; podjąć 

działania w kierunku ożywienia ruchu pojazdów na parkingach przy ulicy 

Sienkiewicza i Ułańskiej, które z racji wyłączenia ze Strefy, stały się miejscami 

stałego, codziennego, całodziennego postoju pojazdów. 

9. Kontynuować proces elektronizacji usług Urzędu Miejskiego, systematycznie 

dokonywać wymiany sprzętu i oprogramowania specjalistycznego oraz w miarę 

możliwości zastępować korespondencję tradycyjną na rzecz korespondencji 

elektronicznej zarówno w kontaktach między wydziałami, jednostkami, jak i 

mieszkańcami. 

10. Kontynuować wsparcie finansowe na rzecz doskonalenia zawodowego 

pracowników. 

11. Skutecznie promować gminę Żnin w kraju i za granicą; kontynuować 

współpracę z miastami partnerskimi. 

12. Aktywnie współpracować ze stowarzyszeniami samorządowymi działającymi 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu jego promocji i w 

ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 
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13. Wspierać działania podmiotów w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, społecznych i innych. 

14. Kontynuować realizację projektu „Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy 

ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze Żnińskim 

Małym w Żninie”. 

15. Kontynuować realizację projektu „Odtworzenie terenów zieleni na obszarze 
miasta i Gminy Żnin zniszczonych w skutek nawałnic w sierpniu 2017 r. 

 
16. W zakresie gospodarki odpadami zachęcać mieszkańców, poprzez działania 

informacyjno-promocyjne do segregacji odpadów; podejmować wszelkie 
działania w ramach możliwości gminy Żnin, racjonalizować w miarę możliwości 
wydatki systemu celem zachowania, jak najniższych opłat dla mieszkańców 
przy zachowaniu satysfakcjonującej jakości usług. 

 
17. Podjąć skuteczne działania w zakresie dbania o porządek na terenie gminy Żnin 

w obliczu znacznie ograniczonych możliwości korzystania z pomocy 
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, czy prac 
interwencyjnych. 

 
18. Kontynuować realizację programów proekologicznych związanych z dotacjami 

do wymiany lub budowy źródeł ciepła i budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków i przepompowni ścieków. 

 
19. Wspierać w działaniu sołectwa gminy Żnin w szczególności w zakresie 

współfinansowania inwestycji gminnych oraz promować wypracowany wspólnie 

proinwestycyjny i służący poprawie infrastruktury, w ramach wydatków 

bieżących, system wydatkowania środków finansowych. 

20. W zakresie działalności spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. 
rozpocząć proces modernizacji oczyszczalni ścieków w Jaroszewie oraz 
budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowanych do 
realizacji przez spółkę. 

 
21. Kontynuować spłatę zadłużenia rozpoczętą w latach 2015 – 2018 z lat 

poprzednich. 
 

22. Promować Regionalną Pomoc Inwestycyjną jako zachętę dla potencjalnych 
inwestorów w gminie Żnin; kontynuować działania w sprawie zwolnień z 
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w celu zaktywizowania 
mikro i małej przedsiębiorczości na terenie gminy Żnin. 

 
23. Kontynuować współpracę w zakresie pomocy finansowej dla powiatu 

żnińskiego i, w miarę możliwości finansowych, innych jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie wspólnych inwestycji drogowych. 

 
24. Kontynuować proces utwardzania dróg (głównie na obszarach wiejskich) oraz 

przebudowy i remontów dróg i ulic, budowy i remontów chodników, budowy i 
dobudowy punktów świetlnych w mieście i na obszarach wiejskich oraz 
dodatkowego doświetlania i oznaczania przejść dla pieszych celem poprawy 
bezpieczeństwa przechodniów. 
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25. Realizować proces inwestycyjny, w pierwszej kolejności, w oparciu o udział 
środków pozabudżetowych. 

 
 
Żnin, 22.05.2019 r. 
 

Burmistrz Żnina 

Robert Luchowski 

 

 


