RAPORT
O STANIE
GMINY JONKOWO
ZA 2020 ROK

WÓJT GMINY JONKOWO
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Raport o stanie Gminy Jonkowo opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1.

Położenie i powierzchnia Gminy Jonkowo

Gmina Jonkowo położona jest w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie
olsztyńskim. Graniczy z następującymi gminami: Świątki, Dywity, Miasto Olsztyn, Gietrzwałd oraz Łukta
Powierzchnia gminy to 16 869 ha, co stanowi niecałe 6% powierzchni całego powiatu. Użytki rolne
stanowią ponad 50% powierzchni gminy, natomiast grunty leśne 38%, a grunty pod wodami około 1%.
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1.2.

Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

1.2.1.Rada Gminy Jonkowo liczy 15 radnych. Przy Radzie Gminy Jonkowo kadencji 2018-2023 działały
w 2020 r. następujące stałe komisje:
▪ Komisja Rewizyjna
▪ Komisja Budżetowa
▪ Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Promocji
▪ Komisja Gospodarki i Strategii Rozwoju
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Jonkowo. Na swych posiedzeniach prowadzą
szczegółowe dyskusje w sprawie uchwał. Rada Gminy Jonkowo, na podstawie prac poszczególnych
komisji, podejmowała w 2020 r. strategiczne dla gminy decyzje.

1.2.2.Jednostki Organizacyjne Gminy
W gminie w 2020 r. funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie,
Szkoła Podstawowa w Jonkowie,
Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie
Przedszkole w Jonkowie
Żłobek w Warkałach
Ponadto w gminie funkcjonował zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej oraz instytucja
kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie.

1.3.

Sołectwa

W skład Gminy Jonkowo wchodzi 20 sołectw:
Gamerki, Garzewko, Giedajty, Godki, Gutkowo, Jonkowo, Kajny, Łomy, Mątki, Nowe Kawkowo, Polejki,
Porbady, Pupki, Stare Kawkowo, Stękiny, Szałstry, Warkały, Węgajty, Wołowno, Wrzesina

3

1.4.

Mieszkańcy Gminy

W okresie od początku do końca 2020 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 22 osoby, przez co na
dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 7293 osoby.
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 1571.
Liczba osób w wieku produkcyjnym: kobiety 2157, mężczyźni 2264.
Liczba osób w wieku poprodukcyjnym: kobiety 760, mężczyźni 633.
W 2020 roku narodziło się w gminie 63 osoby, w tym 28 dziewczynek i 35 chłopców, a zmarło 75 osób,
w tym 32 kobiety i 43 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2020 roku wyniósł 12 osób.

1.5.

Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na koniec 2020 roku na terenie gminy Jonkowo ogółem: 968, w tym osoby fizyczne - 769, osoby prawne i jednostki nie mające osobowości prawnej – 199.
W 2020 roku zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON – 86 nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było – budownictwo.
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W 2020 roku wyrejestrowano – 40 przedsiębiorców, najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów był – handel hurtowy i detaliczny.

1.6. Infrastruktura:
a) drogi publiczne
Długość dróg gminnych publicznych wynosiła na dzień 31.12.2020r. 65,626 km i wzrosła w ciągu roku o
3 km. Nawierzchnię twardą bitumiczną posiadało 10,74 km dróg , żwirową 17,76km brukowaną 1,17km ,
gruntowa naturalną 8,36km , gruntowa wzmocniona 30,74km.
b)Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej w 2020 r. wzrosła o 1,08 km i wynosiła na dzień 31.12.2020r. 89,65 km
Liczba budynków mieszkalnych przyłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej wynosi 1868.
c)Sieć kanalizacji sanitarnej
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła na dzień 31.12.2020r. 70,45 km
Liczba budynków mieszkalnych przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1174.

2. INFORMACJE FINANSOWE

2.1.

Wykonanie budżetu Gminy Jonkowo

Budżet Gminy Jonkowo na 2020 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr XVII/123/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku.
Do dnia 31 grudnia 2020 r. wprowadzono 42 zmiany do budżetu, w tym: Zarządzeniami Wójta Gminy –
32, Uchwałami Rady Gminy – 10.
W wyniku wprowadzenia zmian, budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 13.652.465,68 zł,
z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.242.394,25 zł, natomiast dochody majątkowe
zwiększyły się o kwotę 10.410.071,43 zł. Natomiast po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę
11.826.273,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.795.389,83 zł, natomiast wydatki
majątkowe zwiększyły się o kwotę 9.030.883,85 zł.
Dochody Gminy Jonkowo od 2016 r. zwiększyły się o ponad 27 mln złotych, z czego same dochody bieżące o
kwotę ponad 12 mln złotych. Dochody majątkowe, dzieki absorpcji środków unijnych osiągnęły w 2020 r. poziom
ponad 15 mln złotych.
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Kształtowanie się dochodów na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:
Rok

Dochody ogółem

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

2016

28 842 082,68

28 476 916,00

365 166,68

2017

31 319 614,47

31 011 465,83

308 148,64

2018

36 614 331,78

32 406 672,03

4 207 659,75

2019

44 406 314,04

36 290 187,52

8 116 126,52

2020

56 630 004,43

41 193 247,68

15 436 756,75

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2020r. wynosił 58.145.481,94 zł, w tym:
- dochody bieżące 40.385.530,00 zł,
- dochody majątkowe 17.759.951,94 zł.
Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r. wyniosło 56.630.004,43 zł (97,4%), w tym:
- dochody bieżące 41.193.247,68 zł – 102,0%,
- dochody majątkowe 15.436.756,75 zł – 86,9%.
Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

L/p Wyszczególnienie
1

Plan na 2020 r.
2

A.

DOCHODY BIEŻĄCE

1.

Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa:
a/.podatek od osób fizycznych (PIT)

2.
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Struktura
wykonania %
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40 385 530,00

41 193 247,68

72,74%

9 669 485,00

9 863 852,08

17,42%

9 469 485,00

9 490 916,00

16,76%

b/.podatek od osób prawnych (CIT)

200 000,00

372 936,08

0,66%

Podatki i opłaty

8 510 913,75

9 227 892,36

16,30%

6 386 490,00

6 742 244,03

11,91%

podatek rolny

542 000,00

600 044,97

1,06%

podatek leśny

230 036,00

250 209,09

0,44%

podatek od srodków transportowych

330 000,00

332 324,15

0,59%

podatek od działalności gospodarczej os. Fiz. - karta podatkowa

15 000,00

20 077,30

0,04%

podatek od spadków i darowizn

10 000,00

43 607,39

0,08%

370 000,00

690 169,88

1,22%

50 000,00

52 651,00

0,09%

105 000,00

88 777,00

0,16%

opłaty za trwały zarząd, użytk.wiecz.

80 000,00

61 856,22

0,11%

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

70 311,75

69 529,12

0,12%

opłaty ( adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego)

90 000,00

103 130,55

0,18%

pozostałe wpływy z opłat

232 076,00

173 271,66

0,31%

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 023 271,00

7 023 271,00

12,40%

subwencja oświatowa

5 442 070,00

5 442 070,00

9,61%

subwencja wyrównawcza

1 581 201,00

1 581 201,00

2,79%

podatek od nieruchomości

podatek od czynności cywilno-prawnych
opłata skarbowa
opłata eksploatacyjna

3.
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Wykonanie
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4.

Dotacje celowe na cele bieżące

5.

Pozostałe dochody bieżące

13 182 749,25

13 090 919,96

23,12%

1 999 111,00

1 987 312,28

3,51%

95 000,00

91 579,70

0,16%

wpływy z usług

209 880,00

119 524,15

0,21%

odsetki

424 220,00

428 400,14

0,76%

różne dochody

1 270 011,00

1 347 808,29

2,38%

B.

DOCHODY MAJĄTKOWE

17 759 951,94

15 436 756,75

27,26%

1.

Sprzedaż majątku

200 000,00

22 700,00

0,04%

2.

Dotacje i środki na inwestycje

17 497 698,20

15 352 803,01

27,11%

3.

przekształcenie prawa uż.wieczystego w prawo własności

1 000,00

0,00

0,00%

4.

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków niewygasających

61 253,74

61 253,74

0,11%

58 145 481,94

56 630 004,43

100,00%

z najmu i dzierżawy składników majątkowych

DOCHODY OGÓŁEM:

Dochody bieżące wykonano w kwocie wyższej niż planowano. Wyższe dochody niż zakładano uzyskano
między innymi w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych, w podatku od nieruchomości, w
podatku rolnym oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych (podatek ten przekazywany jest Gminie
za pośrednictwem urzędu skarbowego). Niższe wykonanie dochodów bieżących zanotowano m.in. we
wpływach z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach (wpływy z usług) i przedszkolu, na co
bezpośredni wpływ miało wprowadzenie nauki zdalnej z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
Dochody majątkowe zostały wykonane w 86,9%. Powyższe spowodowane było przede wszystkim
terminem rozliczenia projektu budowy drogi Mątki – Wilimowo. Wniosek o wypłatę dofinansowania
złożony został w grudniu 2020 r., środki zaś wpłynęły już w 2021 r.
W 2020 r. Gmina otrzymała środki w kwocie 1.541.192,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Środki te zostaną wykorzystane do sfinansowania inwestycji w 2021 r.
Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 56.069.289,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 38.587.409,96 zł
- wydatki majątkowe – 17.481.879,98 zł
Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 50.133.466,07 zł, tj. 89,4%, w tym:
- wydatki bieżące 35.705.483,36 zł – 92,5%,
- wydatki majątkowe 14.427.982,71 zł – 85,5%
Plan wydatków budżetowych na koniec roku był większy od planu przyjętego w uchwale budżetowej na
2020 r. o kwotę 11.826.273,68 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.795.389,83 zł i
spowodowane to było głównie wzrostem wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych oraz
koniecznością zapłaty zaległego podatku od nieruchomości. Zwiększenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 9.030.883,85 zł było wynikiem przede wszystkim wprowadzenia do budżetu środków dotacji dla
Powiatu Olsztyńskiego z tytułu realizacji inwestycji w ramach Ekomobilnego MOF.
W 2020 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 6.496.538,36 zł.
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W 2020 r. Gmina dokonała spłaty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
1.250.000,00 zł oraz do Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie w wysokości 100.000,00 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 12.173.298,00 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na koniec 2020 r. został spełniony. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Jonkowo
na lata 2020-2031 przedstawia informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 cytowanej ustawy.

2.2.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych

Poziom wydatków majątkowych w latach 2018-2020 r. wzrósł znacznie w stosunku do poprzednich lat.
Ma to związek przede wszystkim z realizacją dwóch dużych inwestycji drogowych współfinansowanych
środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020: Budowa ciągu dróg
trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi
w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Olsztyn Zachód" oraz
Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo, jak również inwestycji Budowa publicznej
drogi gminnej Mątki-Wilimowo współfinansowanej srodkami Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Kształtowanie się wydatków na przestrzeni ostatnich 5 lat przedstawia się następująco:

Rok

Wydatki ogółem

Wydatki majątkowe

Udział wydatków majątkowych
w wydatkach budżetowych

2016

26 680 438,77

2 684 015,69

10,06

2017

30 856 295,79

2 368 216,29

7,67

2018

39 342 244,68

11 305 370,95

28,74

2019

51 631 385,51

20 269 055,00

39,26

2020

50 133 466,07

14 427 982,71

29,00

W 2020 r. zostały zrealizowane inwestycje jednoroczne na kwotę 617.413,81 zł. Natomiast w ramach
inwestycji wieloletnich wykonanie wydatków wyniosło za 2020 r. 6.543.064,41 zł, z czego w ramach
wydatków niewygasających pozostała do wydatkowania do dnia 30.06.2021 r. kwota 520.494,16 zł.
Ponadto w 2020 r. przekazano dla Powiatu Olsztyńskiego dotację będącą dofinansowaniem unijnym do
realizowanej wspólnie inwestycji Poprawa ekomobilnosci miejskiej na terenie Gminy Jonkowo.
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Wykonanie w 2020 r. inwestycji przedstawia poniższa tabela:
w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie na 31.12.2020 r.
Plan na 2020 r.

Uwagi
w tym wykonanie
wydatków niewygasających

Inwestycje roczne
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gutkowie

30 000,00

22 140,00

153 700,00

85 767,78

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w zakresie
budowy drogi rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi w ramach projektu "Poprawa ekomobilnosci miejskiej na terenie Gminy
Jonkowo" - etap II

50 000,00

41 740,00

Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w
Gutkowie

70 000,00

70 000,00

70 000,00

kanalizacja Gutkowo (projekt)

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa oś. Leśne 2 (projekt)

25 000,00

25 000,00

25 000,00

103 200,00

92 799,79

9 000,00

8 996,08

Budowa parkingu za targowiskiem w Jonkowie

26 646,13

26 592,60

Budowa parkingu przy swietlicy wiejskiej w Wołownie

20 000,00

16 199,88

Budowa chodnika oraz zatoli autobusowej przy Sp
w Nowym Kawkowie

15 000,00

0,00

Budowa świetlicy wiejskie w Giedajtach

53 000,00

53 000,00

Rozbudowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw we
Wrzesinie

6 362,79

6 362,79

Budowa siłowni zewnętrznej w Gamerkach

6 000,00

6 000,00

28 137,00

28 137,00

Rozbudowa placu zabaw W Wołownie

4 200,00

4 199,99

Wykup gruntów

2 000,00

1 114,00

106 098,00

104 363,90

733 343,92

617 413,81

173 000,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

Budowa chodników na terenie Gminy Jonkowo

Oświetlenie uliczne
Budowa chodnika w Garzewku

Budowa placu zabaw w Giedajtach

Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP
Wrzesina
Razem :

53 000,00

Inwestycje wieloletnie
Modernizacja dróg osiedlowych w Jonkowie

Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy
Jonkowo

2 980 730,79

2 077 772,99

Budowa publicznej drogi gminnej Mątki - Wilimowo
(…)

3 705 071,71

3 327 105,96

30 000,00

30 000,00

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie

kwota przekazanej
dotacji UE dla
Powiatu
39 494,16 7.216.905,63 zł

30 000,00
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Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych u Gościnnej,
Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza (…)

1 117 515,34

830 185,46

10 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

Modernizacja zespołu boisk rekreacyjnych w Jonkowie (Budowa szatni przy boisku sportowym w
Jonkowie)

250 000,00

0,00

Budowa szatni przy boisku sportowym we Wrzesinie

230 000,00

0,00

Razem :

8 601 317,84

6 543 064,41

347 494,16

OGÓŁEM:

9 334 661,76

7 160 478,22

520 494,16

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku
Urzedu Gminy w Jonkowie
Wykonanie sieci zaopatrzenia w wode gospodarstw
pozbawionych ujęć publ. (stara zabudowa kolonijna)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach
Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki

W 2020 r. w ramach inwestycji jednorocznych zamontowano oświetlenie solarne (29 szt). W ramach
środków sołeckich ponadto zakupiono materiały na budowę chodnika w Garzewku, wykonano projekt
oraz zakupiono materiały na wykonanie parkingu za targowiskiem w Jonkowie, wyposażone zostały
również place zabaw oraz urządzone siłownie zewnętrzne w sołectwach Wrzesina, Gamerki, Giedajty
oraz Wołowno na łączną kwotę 44.699,78 zł. Wykonano również parking przy świetlicy wiejskiej w
Wołownie.
W 2020 r. utworzono nowy oddział przedszkolny w SP Wrzesina. Koszt inwestycji wyniósł 104.363,90 zł.
W 2020 r. wykonano również projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Gutkowie. Przygotowana została
również dokumentacja dotyczaca Przebudowy drogi wewnętrznej gminnej w zakresie budowy drogi
rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi w ramach projektu Poprawa ekomobilnosci
miejskiej na terenie Gminy Jonkowo – etap II.
W 2020 r. wykonano również utwardzenie poboczy w miejscowościach Mątki, Jonkowo, Garzewko za
kwotę 85.767,78 zł przy wsparciu finansowym Powiatu Olsztyńskiego w wysokości 1.500,00 zł.
Rozpoczęto również prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Giedajtach – pierwszy etap:
fundamenty.
W 2020 r. kontynuowano kilka kluczowych dla Gminy Jonkowo inwestycji. Między innymi dokonano
rozliczeń finansowych z Wykonawca inwestycji „Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej,
Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako
połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16-węzeł Olsztyn Zachód realizowana jest przez Gminy
Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd. Inwestycja w części realizowana przez Gminę została w 2019 r.
zakończona (roboty budowlane). W 2020 r. wydatkowano kwotę 830.185,46 zł (oraz jako wydatki
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niewygasające 2.240.119,01 zł).

„Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo” realizowana jest natomiast przez Gmine
Jonkowo i Powiat Olsztyński. Wartość środków ujętych ogółem w budżecie Gminy Jonkowo na całość
zadania wynosiła ponad 22 mln złotych, z czego 8.330.000,00 zł to środki stanowiące dofinansowanie
UE dla Powiatu. W 2020 r. gmina wydatkowała 2.077.772,99 zł (oraz jako wydatki niewygasające kwotę
798.627,25 zł), przekazała również dotację z UE dla Powiatu w kwocie 7.216.905,63 zł.
W 2020 r. zrealizowana została „Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo Nr 157014N na
terenie Gminy Jonkowo”. Inwestycja kosztowała 3.327.105,96 zł, w tym dofinansowanie z PROW
2.006.722,00 zł. Wniosek rozliczający dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego
w grudniu 2020 r. Dofinansowanie wpłynęło na rachunek bankowy Gminy już w 2021r.

W trakcie budowy drogi Mątki - Wilimowo
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Wykonany odcinek drogi Mątki – Wilimowo

15

16

Istotną dla rozwoju Gminy Jonkowo jest modernizacja drogi nr DW 527 na odcinku granica Miasta
Olsztyna – Łukta, która realizowana będzie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz środków unijnych. Koszt realizacji to około 100 mln złotych. Podajemy tę
informację z uwagi na to, iż jest to podstawowa oś komunikacyjna Gminy, a realizacja tego zadania
przyczyni się w sposób istotny do wzrostu atrakcyjności Gminy Jonkowo.
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2.3.

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy Jonkowo na 2020 r. ujęte zostały środki na realizację zadań w ramach funduszy
sołeckich w wysokości 432.542,03 zł. Wydatkowano 425.010,98 zł, co stanowiło 98,26%
Kwota wyodrębnionego w
budżecie Gminy Jonkowo
funduszu sołeckiego na rok
2020

Kwota wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego
w 2020 r.

bieżące

majątkowe

432.542,03

425.010,98

251.922,73

173.088,25

z tego na zadania:

Środki wydatkowano głównie na utrzymanie i urządzanie terenów komunalnych. Ze środków funduszy
sołeckich zakupiono lampy solarne do sołectw: Gamerki, Giedajty, Gutkowo, Jonkowo, Kajny, łomy,
Mątki, Stękiny, Wołowno, Warkały. Zakupiono również materiały na budowę chodnika w Garzewku,
wykonano projekt oraz zakupiono materiały na wykonanie parkingu za targowiskiem w Jonkowie,
wyposażone zostały również place zabaw oraz urządzone siłownie zewnętrzne w sołectwach Wrzesina,
Gamerki, Giedajty oraz Wołowno na łączną kwotę 44.699,78 zł.
W ramach wydatków bieżących środki funduszy sołeckich wydatkowane były głównie na utrzymanie
terenów komunalnych i świetlic.
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zgodnie z ewidencją, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Jonkowo posiadała następujący majątek:
- grunty o łącznej wartości 15.377.299,46 zł,
- budynki i lokale o łącznej wartości (netto) 6.513.093,75 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości (netto) 34.421.246,10 zł,
- maszyny i urządzenia o łącznej wartości (netto) 515.545,64 zł,
- środki transportu o łącznej wartości (netto) 1.360.392,74 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych o łącznej wartości (netto) 105.407,51 zł.
I.

Wykreślenie z zasobu nieruchomości gminnych gruntów i lokali, budynków (sprzedaże, zamiany,
darowizny, uwłaszczenia, podział):
1) Działka niezabudowana nr 233/56 o pow. 189m2, obręb Jonkowo
2) Działka niezabudowana nr 37/6 o pow. 20m2, obręb Gamerki Wielkie
3) Pomieszczenie gospodarcze zaadoptowane na pomieszczenie mieszkalne wraz z
udziałem 1636/10000 w groncie działki nr 39/25 o pow. 307 m2, obręb Jonkowo

II. Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - brak transakcji
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III. Przyjęcie nieruchomości i budynków do zasobu gminy (nieodpłatne przejęcia, przejęcia za
zobowiązania z tytułu podatków, zamiany, wykupy, nabycie z mocy prawa, komunalizacja,
podział):
Działka niezabudowana nr 113/11 o pow. 85m2, obręb Godki
IV. Na koniec roku 2020 Gmina Jonkowo posiadała grunty w zasobach o ogólnej powierzchni 356 ha
w tym:
- oddane w użytkowanie wieczyste 10,15 ha
Gmina Jonkowo w 2020 r. uzyskała dochody z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 61.856,22 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 91.579,70 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 22.700,00 zł,

4. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W Gminie Jonkowo w 2020r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1.

Strategia Rozwoju Gminy Jonkowo na lata 2016-2026

2.

Strategia Rozwiązywania problemów społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020

3.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

4.

Program usuwania azbestu

5.

Program Ochrony Środowiska

6.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie

Jonkowo na lata 2017-2020
7.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Jonkowie

8.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

4.1.

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Jonkowo przyjęta została uchwałą Nr LII/327/2017 Rady Gminy Jonkowo z
dnia 28 grudnia 2017r. Strategia Rozwoju Gminy Jonkowo na lata 2016-2026 jest podstawową
deklaracją samorządu, w której sformułowano wizję oraz zasadnicze kierunki rozwoju Gminy.
Cel główny Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo to "Zrównoważony Rozwój Społeczno - Gospodarczy
Gminy Jonkowo w oparciu o położenie geograficzne w aglomeracji olsztyńskiej i uwarunkowania
przyrodniczo-kulturowo-historyczne".

Cele strategiczne:
1. Wysoka jakość życia mieszkańców dzięki działaniom poprawiającym infrastrukturę techniczną oraz
stan środowiska naturalnego.
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2. Tworzenie i promowanie warunków dla rozwoju gospodarki z zachowaniem zrównoważonego rozwoju
i ładu przestrzennego.
3. Wzmocnienie systemu świadczenia usług publicznych oraz form spędzania czasu wolnego.
4. Inteligentny rozwój społeczny wykorzystujący aktywność społeczną i ekonomiczną, dziedzictwo
kulturowe oraz współpracę środowisk lokalnych.
Realizacja celów Strategii odbywa się między innymi poprzez realizację projektów tj:
1. Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Jonkowo w miejskim obszarze funkcjonalnym
Olsztyna po roku 2019 poprzez przebudowę drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1368N w
miejscowości Godki przez Porbady do miejscowości Wrzesina do skrzyżowania z drogą wojewódzką
527 wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz ul. Gościnnej w Gutkowie
– gmina Jonkowo.
W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowano roboty polegające na:
-

Budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika ul. Gościnnej w Gutkowie

-

Budowie drogi rowerowej na odcinku Giedajty - Jonkowo

-

Przebudowie drogi gminnej Wrzesina - Godki

-

Przebudowie drogi powiatowej - Godki - Jonkowo - Skrzyżowanie z dw 527 – zadanie w trakcie

realizacji przez Powiat Olsztyński
-

Budowie ciągów pieszych, rowerowych, pieszorowerowych.

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji powstała następująca infrastruktura towarzysząca:
Miejscowość Wrzesina:
-dwa progi spowalniające na wylocie z Wrzesiny (próg na skraju miejscowości doświetlony latarnią)
-dwa zwykłe przejścia dla pieszych we Wrzesinie
-zatoki postojowe we Wrzesinie na 10 samochodów

Odcinek Wrzesina-Porbady:
-ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m
-ruch rowerowy nad Strugą Trojańską poprowadzony przez pomost dla rowerów
-modernizacja barier ochronnych przy przepuście Strugi Trojańskiej
- latarnie solarne 2 szt.
Miejscowość Porbady:
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-wyniesione przejście dla pieszych doświetlone latarnią
-poszerzenie jezdni na niebezpiecznym łuku z doświetleniem latarnią

Odcinek Porbady-Godki Stacja
- ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3,50m
- wiata rowerowa typu „bike&ride” przy stacji kolejowej w m. Porbady,
Odcinek Giedajty –Jonkowo:
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
-zwykłe przejście dla pieszych wraz z wyspą azylu 1 szt.
-barierki ochronne typu olsztyńskiego U12a 17 szt. (34 mb) (przy przejściu dla pieszych z azylem oraz
przy przepuście,
-pylony drogowe U5b ze znakami C9 (na azylach) 2 szt.
-słupki chodnikowe blokujące wjazd samochodów na drogę rowerowa U12c (ulica Kolejowa oraz ścieżka
rowerowa Giedajty – Jonkowo) 111 szt.
- na skrzyżowaniu w Giedajtach wprowadzono zakaz wyprzedzania B-25
Dodatkowo powstała:
Zatoka autobusowa 1 szt.
Latarnie solarne 13 szt.
Przystanki autobusowe 2 szt.
Przystanek rowerowe BIKE&RIDE 1 szt.
Dodatkowo przebudowano sieć wodociągową w m. Wrzesina.
Sieć wodociągową zaprojektowano z ciśnieniowych, zgrzewanych rur i kształtek 0 110 z PE PN 10 SDR
17. Połączenie projektowanej sieci z istniejącą wykonać poprzez montaż kształtki PE d = 110/110 mm i
łączników kołnierzowych, tulei kołnierzowej d =110 mm i zasuwy żeliwnej kołnierzowej 0 100 mm fig.
002. Na sieci wodociągowej wykonano zasuwy do odcięcia hydrantów pożarowych. Wykonano zasuwy
kołnierzowe z gładkim i pełnym przelotem, korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego, klinem z
nawulkanizowaną powłoką elastomerową, wrzecionem ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniem wrzeciona
za pomocą o-ringów oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonano hydranty nadziemne z
zabezpieczeniem w przypadku złamania. Przyjęto hydranty pozwalające na całkowite opróżnienie
kolumny z wody w stanie zamkniętym, głowicą wykonaną z żeliwa sferoidalnego, z wrzecionem ze stali
nierdzewnej uszczelnionym uszczelkami typu „o-ring".
W wyniku realizacji projektu zakupiono 2 jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej.
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2. Bezpieczny MOF
Projekt pn. „Bezpieczny MOF”, w ramach zadania ujętego w formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa w wyniku zwiększenia
efektywności działania służb oraz stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania
mieszkańców przed zagrożeniami, co wymaga inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów
zintegrowanego monitoringu i ostrzegania.
Celem głównym projektu jest podniesienie i zapewnienie utrzymania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Olsztyna oraz 6 gmin ościennych: Dywity, Barczewo, Purda,
Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo.
Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację działań służących wyposażeniu i integracji służb
zaangażowanych w usuwanie skutków klęsk żywiołowych i środowiskowych oraz stworzenie możliwości
wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o zaistniałym lub przewidywanym zagrożeniu.
Cel główny projektu realizowany jest poprzez cele szczegółowe którymi są:
1.

Poprawa infrastruktury służącej bezpieczeństwu publicznemu.

2.

Poprawa dostępu do informacji kryzysowej służb i mieszkańców

Projekt przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców oraz jakości ich bezpieczeństwa.
Dzięki wyposażeniu służb w nowe narzędzia teleinformatyczne skróci się czas dostępu do informacji o
zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się. Zakupiony sprzęt pozwoli szybko i sprawnie wykonywać
działania w celu pomocy mieszkańcom w obliczu nagłych zdarzeń. Pozwoli skrócić czas reakcji na
występujące zagrożenia naturalne lub awarie. Wyposażenie i wzmocnienie służb, organów i instytucji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców oraz udoskonalenie procedur służyć będzie szybkiej
wymianie informacji pomiędzy elementami systemu co usprawni system zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańcom.
3. Budowa drogi publicznej gminnej Mątki - Wilimowo
W dniu 13 marca 2019r. zawarto umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie budowy publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo Nr 157014N o długości 1,903 km w
zakresie dostosowania szerokości jezdni do parametrów technicznych dla drogi publicznej klasy L
(5,50m wykonanej z nawierzchni bitumicznej), wykonaniu chodnika, ciągu pieszo-rowerowego,
oświetlenia

ulicznego

w

miejscach

planowanych

przejść

dla

pieszych

oraz

budowy/przebudowy/likwidacja urządzeń wodnych w celu zachowania prawidłowego odwodnienia drogi.
Budowa publicznej drogi gminnej Mątki-Wilimowo jest konieczna ze względu na potrzeby poprawienia
bezpieczeństwa uczestników ruchu, prawidłowego odwodnienia oraz obsługi komunikacyjnej przyległych
terenów i zabudowy mieszkaniowej.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano:
1) budowę nawierzchni bitumicznej jezdni, parametry techniczne:
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- szerokość pasa ruchu –2x2,75m
- klasa drogi – L
- kategoria ruchu – KR3
2) przebudowę skrzyżowań i zjazdów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi,
3) budowę poboczny z kruszywa łamanego o szer. 0,75m,
4) budowę jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy jezdni, szer. 2,00m, w km 0+000 do 0+262,
5) budowę chodnika zlokalizowanego przy jezdni szer. 1,50m, w km 0+133 do 0+155,
6) budowę chodników wzdłuż projektowanych peronów autobusowych w km 0+857 do 0+896,
7) budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,50m, oddzielonej od jezdni pasem zieleni w km 1+318 do
1+903,
8) budowę oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych zlokalizowanych w miejscach projektowanych
przejść dla pieszych (4 szt.),
9) poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez przebudowę/budowę oraz odmulenie rowów
przydrożnych wraz z budową/przebudową przepustów,
10) przebudowie kolizji elektroenergetycznej w km ok. 0+125,
11) wymianie oznakowania pionowego,
12) zagospodarowanie zieleni oraz uporządkowanie terenu
Przewidywana powierzchnia terenu pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 2,0 ha. Jest to powierzchnia
terenu zajęta pod projektowaną drogę wraz z planowaną infrastrukturą towarzyszącą: odwodnieniem,
obiektami inżynierskimi oraz zielenią.
Powierzchnia przewidziana pod inwestycję obejmuje:
Jezdnia z nawierzchni bitumicznej: 10550,00 m2
Zjazdy z kostki betonowej 136,00 m2
Zjazdy bitumiczne 551,00 m2
Chodniki z kostki betonowej 787,00 m2
Ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej 1449,00 m2
Pas zieleni 566,00 m2
Pobocza z kruszywa 1952,00 m2
Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w 2020r.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo – Węgajty – Godki w gminie Jonkowo
W dniu 17 sierpnia 2020r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej. Celem planowanej inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju poprzez budowę sieci
kanalizacji sanitarnej od miejscowości Jonkowo poprzez wieś Węgajty do wsi Godki. Realizacja
inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym
rejonie, podniesie standard sanitarny mieszkańców oraz ochroni środowisko naturalne, jakim są cieki
wodne. Przedmiotowa inwestycja polega na budowie 5,988 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz
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grawitacyjnej.

4.2.

Strategia Rozwiązywania problemów społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Jonkowo na lata 2015-2020 (w skrócie
GSRPS) została przyjęta Uchwałą nr V/17/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2015 roku.
Dokument ten stanowi wyraz lokalnej polityki społecznej zmierzającej do poprawiania standardów życia
wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej, a nie tylko grup marginalizowanych z uwagi na doświadczane problemy i bariery. Strategia obejmuje, zatem zagadnienia z dziedziny zatrudnienia (w tym
przeciwdziałania dyskryminacji i nierównościom na rynku pracy), integracji społecznej, edukacji, kultury,
sportu i rekreacji, ochrony zdrowia oraz zabezpieczenia potrzeb materialnych i mieszkaniowych.
Cel nadrzędny Strategii: Poprawa sytuacji społecznej w gminie:
Lepsze wypełnianie funkcji przez rodziny

1.1

Cele operacyjne Strategii:

REALIZACJA

Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich

zatrudnieni asystenci pracowali nad modelowaniem postaw rodzicielskich, organizacja szkoły dla
rodziców, zapewnienie dostępu do socjoterapeuty,
psychologa, stała edukacja i wsparcie przez pracowników socjalnych.

1.2

Zmniejszenie skali dysfunkcji w rodzinach

Pracownicy socjalni stale monitorują środowiska
zagrożone lub dotknięte przemocą, uzależnieniami i innymi dysfunkcjami, wsparcie rodzin z
dziećmi po przez przydzielenie asystenta rodziny,
praca socjalna, zaangażowanie specjalistów: psycholog, socjoterapeuta, współpraca z GKRPA, ZI,
Szkołami, powiadamianie Sądu rodzinnego o nieprawidłowościach

1.3

Lepsze przygotowanie dzieci i młodzieży do

organizacja zajęć socjoterapeutycznych, wsparcie

wejścia w dorosłe samodzielne życie

asystenta rodziny

Zwiększenie udziału osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących w życiu społecznym

2.1

Cele operacyjne Strategii:

REALIZACJA

Poprawa dostępu osób niesamodzielnych do

organizacja usług opiekuńczych, współpraca z

usług społecznych

ŚDS BARKA, organizacja transportu do ŚDS
BARKA, zamieszczanie na stronie internetowej
ofert przesyłanych przez inne instytucje w zakresie
realizacji projektów skierowanych do osób niesa24

modzielnych i ich opiekunów, wizyty w miejscu
zamieszkania pracowników socjalnych, wsparcie
finansowe, kierowanie do DPS i RDO. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej.
2.2

Wzrost aktywności osób starszych, niepełno-

Organizacja usług opiekuńczych, kierowanie do

sprawnych i chorujących

ŚDS, przekazywanie informacji o projektach aktywizujących.

Poprawa warunków socjalno-bytowych gospodarstw domowych

3.1

Cele operacyjne Strategii:

REALIZACJA

Poprawa kompetencji sprzyjających samo-

praca asystenta rodziny i pracownika socjalnego

dzielności i zaradności życiowej

nad racjonalnym gospodarowaniem budżetem,
organizacja warsztatów ,,nie marnowanie żywności”, pomoc prawna dla osób i rodzi doświadczających trudności finansowych związanych z zobowiązaniami bieżącymi lub z przeszłości.

3.2

Zwiększenie dostępu do podstawowych dóbr i

Wsparcie finansowe realizowane przez GOPS,

zasobów

dystrybucja żywności przekazywanej przez Bank
Żywności, przyznawanie pomocy niepieniężnej,
prowadzenie magazynu odzieży, przekazywanie
rzeczy: zabawek, gier, sprzętów.

Zwiększenie zdolności mieszkańców do zatrudnienia

4.1

Cele operacyjne Strategii:

REALIZACJA

Wzrost kompetencji niezbędnych na rynku

Kierowanie osób bezrobotnych do udziału w pro-

pracy

jektach mających na celu podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, przekazywanie
informacji o kursach i szkoleniach, motywowanie
przez pracowników socjalnych

Wzrost integracji i aktywności społecznej

5.1

Cele operacyjne Strategii:

REALIZACJA

Wzrost efektywności i jakości działań społecz-

Kierowanie osób bezrobotnych do udziału w pro-

nych

jektach mających na celu podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy, przekazywanie
informacji o kursach i szkoleniach, motywowanie
przez pracowników socjalnych

Wszystkie działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie
zmierzają do poprawy standardów życia wszystkich mieszkańców Gminy, jako wspólnoty samorządowej.
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4.3.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wśród zadań związanych z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w roku 2020 (okres realizacji
2018-2020 rok) znajdowały się:
Mobilny MOF – obejmujący budowę, przebudowę dróg w ramach MOF Olsztyna, związanych ze
zrównoważoną mobilnością miejską, w tym:
- Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej,
Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z DK16 –
węzeł Olsztyn Zachód,
Ekomobilny MOF – obejmujący budowę/przebudowę infrastruktury transportu publicznego (P&R,
budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych, sygnalizacja wzbudzana,
drogi rowerowe), w tym:
- Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z droga powiatową 1368N w miejscowości Godki przez
Porbady do miejscowości Wrzesina- skrzyżowanie z drogą wojewódzką 527
-

Budowa drogi powiatowej 1368N od miejscowości Godki do miejscowości Jonkowo, dalej drogą

powiatową 1203N do skrzyżowania z drogą wojewódzką 527
Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1203N do miejscowości Mątki, dalej drogą
powiatową 1368N do miejscowości Barkweda, dalej drogą powiatową 1501N przez miejscowość
Brąswałd, Dywity do DK51
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy

1.2. Program usuwania azbestu

W roku 2020 brak realizacji zadania dotyczącego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektów
będących własnością gminy Jonkowo
1.3. Program Ochrony Środowiska
Wśród zadań związanych z realizacją Programu Ochrony Środowiska w roku 2019 (okres realizacji
2018-2025 rok) znajdowały się:
-

Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (okres realizacji
2018-2025 rok)
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Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i

-

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk
śmieci (okres realizacji 2018-2025 rok)
Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (okres

-

realizacji 2018-2025 rok)
Dofinansowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i indywidualnych

-

ujęć wody w miejscach trudnych do skanalizowania (okres realizacji 2018-2025 rok)
-

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Jonkowo (okres realizacji 2018-2025 rok)

-

Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich na terenie gminy Jonkowo (okres realizacji 20182025 rok)

4.4.

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

w Gminie Jonkowo na lata 2017-2020, Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii w Jonkowie, Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Powyższe programy realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie w roku budżetowym 2020 na realizację zadań
własnych i zleconych wydatkował łączną kwotę 14.408.385,32 zł., z czego:
-wydatki ze środków własnych: 2.247.836,44 zł.;
-wydatki z dotacji do zadań własnych: 701.185,34 zł.;
-wydatki z dotacji na zadania zlecone: 11.459.363,54 zł.
Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa
i udziela pomocy, gdy osoba bądź rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej.
W Gminie Jonkowo w 2020 r. liczba mieszkańców wynosiła 7293 osoby. Wsparciem systemu
pomocy społecznej objęto 209 rodzin, w tym 452 osoby. Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie wydał 663
decyzje dotyczące przyznania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy społecznej. Analizując ilość osób
objętych wsparciem w stosunku do liczby mieszkańców Gminy Jonkowo, można stwierdzić, że pomocą
objęto 6,20 % ogółu ludności gminy.
Mimo wzrostu liczby rodzin notujemy tendencję spadkową liczby osób korzystających z pomocy
społecznej ( w 2019 r. wsparciem objętych było 7,34 % ludności). Ponadto należy wskazać, że w 2020
roku doszło 69 nowych rodzin korzystających z wsparcia, a 42 rodziny korzystające z pomocy w 2019 r.
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odeszły z systemu wsparcia GOPS Jonkowo i przez cały 2020 rok nie były im udzielane świadczenia z
pomocy społecznej. Powody tej zmiany są różne: podjęcie zatrudnienia – ekonomiczne usamodzielnienie, poprawa sytuacji materialnej (przekraczanie kryterium), zmiana miejsca zamieszkania, brak współpracy z pracownikiem socjalnym-rezygnacja z ubiegania się o świadczenia.
Najczęstszymi powodami udzielania świadczeń z pomocy społecznej było: ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Inne powody
występują w pojedynczych przypadkach.
W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie wspierał mieszkańców gminy Jonkowo w
następujących formach:
1) zasiłek stały wypłacono dla 35 osób na kwotę 192.710,15 zł. Uzyskana kwota na wypłatę zasiłków
stałych w całości finansowana była z budżetu Wojewody.
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano dla 32 osób pobierających zasiłek stały na łączną
kwotę 16.768,00 zł., która w całości finansowana była z budżetu Wojewody.
3) Zasiłek okresowy wypłacono dla 69 osób/rodzin na kwotę 149 913,98 zł. Kwota uzyskana na wypłatę
zasiłków okresowych w całości finansowana była z budżetu Wojewody.
4) Program "Posiłek w szkole i w domu" z pomocy w ramach całego programu wsparcie otrzymało 382
osób, dla których udzielono łącznie w różnych formach 5.260 świadczeń. Całkowity koszt programu
wyniósł 275.000,00 zł. z tego z budżetu gminy 110.000 zł. i 165.000 zł. dotacja wojewody.
5) Wypłata zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na
pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, sprawienie pogrzebu - tą
formą pomocy zostało objętych 27 rodzin, w tym 9 rodzin uzyskały pomoc w ramach zasiłków celowych
specjalnych. Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydatkowano kwotę 14.588,52 zł., z czego kwotę
4759,28 zł. stanowiły zasiłki celowe specjalne, przyznane osobom lub rodzinom przekraczającym
kryterium dochodowe uprawniające do pomocy, lecz znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej. Ponadto w ramach zasiłków celowych dla 3 rodzin wypłacono zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 5000,00 zł.
6) Schronienie dla osób bezdomnych - z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby na łączną kwotę
46.068,54 zł.
7) W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał pobyt w Domach Pomocy Społecznej i
Rodzinnych Domach Pomocy dla łącznie 29 osób, dla których udzielono 323 świadczeń na łączną kwotę
844 492,96 zł .-budżet gminy.
W toku dochodzenia zwrotu poniesionych wydatków za pobyt w DPS od osób, o których mowa w art.
103 ustawy o pomocy społecznej (zobowiązanych do alimentacji) do budżetu Gminy wpłynęła kwota
126.339,62 zł.
8) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone w 8 środowiskach,
całkowity koszt związany z realizacją, w tym utrzymaniem 2 pracowników realizujących usługi
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opiekuńcze to kwota 120.997,27 zł.
9)

W 2020 roku 13 osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało ze specjalistycznych usług

opiekuńczych realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy “Barka” w Olsztynie w ramach
porozumienia pomiędzy miastem Olsztyn, a Gminą Jonkowo. Koszt realizacji tej formy pomocy wyniósł
30.295,29 zł. Przy czym z usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowych Domach Samopomocy
znajdujących się na terenie miasta Olsztyn korzystało łącznie 19 osób.
10) Działając z upoważnienia Wójta Gminy Jonkowo Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w 2020 wydał 20 decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni na kwotę 600,00 zł.-dotacja wojewody.
11) W gminie Jonkowo w 2020 r. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacano 1 osobie,
sprawującej opiekę nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi. Łączny koszt wyniósł: 1.500,00 zł. Kwota w
całości została pokryta z dotacji wojewody.

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady
Gminy Jonkowo Nr VIII/56/2019 z dnia 20 maja 2019 r. W ramach realizacji ww. Programu Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie zatrudnia 2 asystentów rodziny. Ich zadaniem jest
wspomaganie rodzin, w których pojawiają się problemy wychowawcze. W 2020 roku wsparciem
asystenta rodziny było objętych 15 rodzin, w których wychowywało się 50 małoletnich dzieci.
Główne problemy rodzin, z którymi pracował asystent w 2020 roku:
-Bezradność w prawach opiekuńczo-wychowawczych,
-Bezrobocie dorosłych członków rodziny,
-Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
-Nadużywanie alkoholu przez członków rodziny,
-Trudna sytuacja materialno-bytowa.
W 2020 roku asystenci rodziny zakończyli współpracę z 5 rodzinami. W 2 rodzinach nie udało się
utrzymać dzieci w rodzinie biologicznej i Sąd Rodzinny wydał postanowienie o umieszczeniu ich w
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek
współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w 2020 r. GOPS Jonkowo ponosił koszty
pobytu 16 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych oraz placówkach
opiekuńczo – wychowawczych. Ogółem koszty pobytu dzieci, których miejscem pochodzenia jest gmina
Jonkowo, w różnych formach pieczy zastępczej w 2020 r. wynosiły 168.998,28 zł.
W

ramach

działań

interwencyjnych

mających

na

celu

niwelowanie

nieprawidłowości

występujących w rodzinie, pracownicy socjalni podejmowali adekwatne działania do występującej
sytuacji w rodzinie. W

2020 roku pracownicy socjalni skierowali 2 wnioski do Gminnej Komisji
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań w sprawie zastosowania obowiązku
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2020 roku pracownicy socjalni brali
udział łącznie w 18 Grupach Roboczych, z tego 9 GR utworzonych w 2020 roku. Łącznie w 2020 roku
odbyło się 78

posiedzeń

Grup Roboczych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

występujących w funkcjonowaniu rodziny lub osoby w rodzinie pracownicy socjalni kierują wnioski do
Sądu Rodzinnego o podjęcie stosownych działań tj. adekwatnie do sytuacji

ograniczenie lub

pozbawienie praw rodzicielskich, objęcie rodziny dozorem kuratora, zabezpieczeniem dzieci poprzez
umieszczenie w pieczy zastępczej, skierowanie osoby bez jej zgody do szpitala lub DPS. W 2020 roku
pracownicy socjalni złożyli 2 takie wnioski.
Świadczenia rodzinne
Tabela Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2020
Rodzaj świadczenia

l.p.

Liczba rodzin

Kwota wypłaconych świadczeń

Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego
1.

Zasiłek rodzinny

2.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

3.

213

497.279,23 zł.

11

11.000,00 zł.

14

37.683,30 zł.

16

33.049.,64 zł.

25

27.092,61 zł.

153

25.920,83 zł.

53

79.711,74 zł.

82

50.942,20 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

4.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

5.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

6.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego

7.

Dodatek

z

tytułu

wychowywania

dziecka w rodzinie wielodzietnej
8.

Dodatek na pokrycie kosztów wynikających z dojazdu do szkoły po za
miejscem zamieszkania
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny

158

367.146,72 zł.

10. Świadczenie pielęgnacyjne

34

686.351,00 zł.

11. Specjalny zasiłek opiekuńczy

5

27.900,00 zł.

9.

Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
12. Jednorazowa

zapomoga

urodzenia się dziecka

z

tytułu
36

38.000,0 zł.
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Świadczenie rodzicielskie
13.
Świadczenie rodzicielskie

21

132.123,80 zł.

Zasiłek dla opiekuna
14. Zasiłek dla opiekuna
3

16.120,00 zł.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
15. Składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osoby pobierające

23

105.271,88 zł.

świadczenie pielęgnacyjne
16. Składki na ubezpieczenie emerytalne

5

i rentowe za osoby pobierające spe-

4.336,66 zł.

cjalny zasiłek opiekuńczy
17. Składki na ubezpieczenie emerytalne

3

i rentowe za osoby pobierające zasi-

4606,74 zł.

łek dla opiekuna
Źródło: opracowanie własne GOPS

Wszystkie rodziny z terenu gminy Jonkowo, które posiadają dzieci do 18 roku życia mogą
wnioskować o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.W 2020 roku wypłacono świadczeń na
łączną kwotę 8.667.050,00 zł. dla 1.450 dzieci.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym
na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne,
uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia 24 roku życia. W 2020 roku świadczenie
przyznano dla 1.035 dzieci, na łączną kwotę 310.500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, skierowany do rodzin,
których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione z powodu
bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca osobom
uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż
500zł na dziecko. W 2020 świadczenia przyznano na 47 dzieci na kwotę 146.613,94 zł.
Rządowy program Karty Dużej Rodziny prowadzony jest od czerwca 2014r. Karta Dużej Rodziny
to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w
firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z
branży spożywczej, paliwowej, bankowej, transportowej, edukacyjnej czy rekreacyjnej. Od 1 stycznia
2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny uzyskali wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali
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na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W 2020
roku łącznie wydano 138 Kart Dużej Rodziny, w tym 57 elektronicznych i 81 tradycyjnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie (dysponent
żywności) realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach, którego, pomocą objęto 527
osób. Pracownicy GOPS rozdysponowali łącznie 29.193 ton żywności. Rodziny otrzymały nieodpłatnie
artykuły spożywcze – wsparcie w formie paczek żywnościowych, w których skład wchodziły m.in.
makaron, cukier, ryż, kasza, sery, dżemy, mleko, olej, soki, produkty w konserwach.
W ramach realizacji programu Pomorski Bank Żywności przeprowadził również warsztaty dietetyczne dla
beneficjentów POPŻ prowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie.
Na podstawie ustawy o oświacie realizował w 2020 roku stypendia socjalne, z których skorzystało 104
uczniów na kwotę 50.331,89 zł (z tego środki własne 20% - 10.066,38 zł, środki z dotacji

80 % -

40.265,51 zł),
Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie opłacać czynszu (bądź innych
kosztów utrzymania mieszkania) mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej
w formie dodatku mieszkaniowego. W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 5 rodzin na łączną
kwotę 5.802,48 zł.
W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie wydał 2 zaświadczenia
o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.
Poza udzielaną pomocą materialną, pracą socjalną, pomocą w rozwiązywaniu różnorodnych
spraw podopiecznych, Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na
terenie gminy i poza nią, m.in.:
1) ze szkołami w zakresie dożywiania uczniów. Współpraca dotyczy również zaopatrzenia uczniów
w przybory szkolne, organizacji wypoczynku oraz w miarę możliwości i potrzeb w innych sprawach
wychowawczych (w sprawach dotyczących problemów wychowawczych pracownicy socjalni i asystenci
rodzin współpracują z pedagogami szkolnymi lub wychowawcami poszczególnych uczniów oraz
psychologiem i socjoterapeutką),
2) Od 24 sierpnia 2006 roku w Ośrodku Pomocy funkcjonuje Zespół Monitorujący Rodziny z terenu
gminy Jonkowo, w tym szczególnie rodziny z problemem alkoholowym. W skład tego Zespołu wchodzi
kierownik

Ośrodka

Pomocy,

pracownicy

socjalni

GOPS-u,

przewodniczący

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy ze wszystkich szkół na terenie gminy, policjanci
z Posterunku Policji w Jonkowie, psycholog oraz jako goście systematycznie uczestniczą w spotkaniach:
kurator

zawodowy

Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Olsztynie.

Do czasu

ogłoszenia pandemii Zespół spotykał się systematycznie jeden raz w miesiącu, jednakże przez ostatni
rok od marca konsultacje odbywały się wyłącznie telefonicznie, w trakcie, których były omawiane
najbardziej problemowe rodziny z terenu gminy.
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3) Od grudnia 2007 roku pracownicy socjalni na bieżąco współpracują również z psychologiem,
zajmującym się sukcesywnie najtrudniejszymi, najbardziej problemowymi rodzinami oraz od 2010 roku
z prawnikiem a od 2016r. z socjoterapeutą. Psycholog w 2020 roku udzielił pomocy 24 osobom, prawnik
24 osobom i socjoterapeuta 24 osobom.
4) Ośrodek Pomocy wspólnie z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jonkowie, pedagogami ze wszystkich szkół na terenie gminy, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
pomagał w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy. Łącznie w różnych formach
wypoczynku skorzystało 13 dzieci.
5) Ośrodek Pomocy współpracuje z Posterunkiem Policji w Jonkowie głównie w zakresie interwencji
w rodzinach spowodowanych różnymi przyczynami, np. alkoholizmem rodziców, przemocą domową,
czasami w bardzo nietypowych sytuacjach, np. kontroli czy nie są marnotrawione środki przekazywane
rodzinom na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych a nawet poszukiwania rodzin na pełnienie
funkcji rodziny zastępczej,
6) ze służbą zdrowia, szczególnie z Ośrodkiem Zdrowia w Jonkowie, Zakładem Usług Pielęgniarskich w
Jonkowie, głównie w zakresie organizowania usług opiekuńczych w domu podopiecznego, bieżącego
szkolenia opiekunek w zakresie usług wykonywanych w domu podopiecznego, kierowania osób na
komisje lekarskie do ZUS i KRUS, oraz na zespoły orzekające o niepełnosprawności. Kierowanie osób
do domów pomocy społecznej, hospicjów, zakładów opiekuńczo – leczniczych i w innych sytuacjach
dotyczących potrzeb socjalno – zdrowotnych podopiecznych,
7) z Sądem – szczególnie z kuratorami zawodowymi i społecznymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych nad dziećmi, w sprawach alimentacyjnych, leczenia
odwykowego osób uzależnionych i innych,
8) z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jonkowie, w zakresie kierowania
osób uzależnionych na leczenie odwykowe,
9) z Bankiem Żywności w Olsztynie w zakresie zaopatrzenia podopiecznych w żywność,
10) z Domem Pomocy Społecznej w Jonkowie w sprawach podopiecznych z terenu gminy
przebywających w domu pomocy oraz ubiegających się o skierowanie,
11) z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w zakresie opieki nad dziećmi
przebywającymi w placówkach opiekuńczych, w rodzinach zastępczych, wyszukiwanie chętnych rodzin
do pełnienia takich funkcji, oraz w zakresie pomocy specjalistycznej (prawnik, psycholog, pedagog,
terapeuta) przez rodziny borykające się z różnorodnymi problemami wynikającymi albo z problemów
alkoholowych w rodzinach, albo związanych z przemocą w rodzinach,
12) W strukturach Ośrodka Pomocy przez cały rok 2020 funkcjonowała również Świetlica
Socjoterapeutyczna w Szałstrach..
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jonkowie funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. Cele
Klubu to:
1) zaktywizowanie środowiska bezrobotnych w kierunku podejmowania samodzielnych działań na rzecz
poprawy swojej sytuacji życiowej oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,
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2) nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów życiowych
oraz wsparcie działań służących podnoszeniu statusu społecznego i materialnego,
3) podnoszenie poziomu samooceny i dowartościowanie poprzez realizację cyklu zajęć oraz
uświadomienie możliwości podejmowania działań służących zarówno zdobywaniu nowych zawodów, jak
też rozpoczynania własnej działalności gospodarczej,
4) zbieranie i przekazywanie informacji dotyczących możliwości podejmowania pracy,
5) pomoc doradcza i informacyjna umożliwiająca rozwiązywanie codziennych życiowych problemów,
6) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia,
7) wzmocnienie integracji uczestników ze środowiskiem,
8) krzewienie trzeźwości i abstynencji, pozytywne oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu.
Osoby po przeszkoleniu w Klubie Integracji Społecznej w zakresie podstaw prawa pracy,
przepisów BHP i przeciwpożarowych pracowały w pracach społecznie-użytecznycznych organizowanych
przez Ośrodek Pomocy wspólnie z Gminą. W 2020 roku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy
Starostą Olsztyńskim a Gminą Jonkowo zatrudnionych było łącznie 2 osoby.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykaz lokali i pomieszczeń mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy przedstawia poniższa
tabela:
LP

NAZWA

DZIAŁKA

OBRĘB

PRZEDMIOT
UŻYTKOWANIA

POWIERZCHNIA

1

budynek
mieszkalny

87

Garzewko 9

lokal mieszkalny

81,00 m2

2

budynek
mieszkalny

57/4

Godki 17

lokale mieszkalne

162,73 m2

budynek
mieszkalny

68/5

Godki 18

lokal mieszkalny

69,50 m2

4

budynek
mieszkalny

161/4

Jonkowo
Ogrodowa 1

lokal mieszkalny

36,65 m2

5

cz. budynku
mieszkalnego

92/2

Łomy 41

lokal mieszkalny

174 m2

6

budynek
mieszkalny

174/1

Łomy 58

pomieszczenie mieszkalne

18,07 m2

7

budynek
mieszkalny

104

Mątki 36

lokale mieszkalne

36,95 m2

8

budynek szkoły
podst.

45/1

Nowe Kawkowo
25

lokale mieszkalne

80,50 m2

budynek
mieszkalny

28/5

Polejki 6

lokal mieszkalny

32,50 m2

3

9

34

10

budynek
mieszkalny

102

Stękiny 3B

lokal mieszkalny

53,70 m2

11

kaplica, świetlica,
cz. mieszkalna

139/2

Szałstry 15

budynek mieszkalny

63,00 m2

12

budynek
mieszkalny

3012/3

Szałstry 22/1

lokal mieszkalny

49,76 m2

13

budynek
mieszkalny

104/11

Szałstry 40

lokal mieszkalny

28,39 m2

14

cz. budynku
mieszkalnego

19/15

Węgajty 2/1

lokal mieszkalny

45,61 m2

15

budynek
mieszkalny

8/1

Wołowno (Bałąg
4)

lokale mieszkalne

100,42 m2

budynek
mieszkalny

180

Wołowno 10

lokale mieszkalne

56,96 m2

lokal mieszkalny

179/1

Wołowno 10a

lokal mieszkalny

37,00 m2

16

17

6. SPRAWY OBYWATELSKIE
W sprawozdawczym 2020 roku wpłynęło 70 wnioski w rozumieniu K odeksu postępowania
administracyjnego. Uwzględniono wszystkie wnioski. Przedmiotem wniosków było najczęściej udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL oraz udostępnienie dokumentów związanych z dowodami osobistymi.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W 2020 roku z Gminą Jonkowo współpracowało 11 organizacji pozarządowych, w tym 5 stowarzyszeń,
4 kluby sportowe, 1 fundacja oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. W ramach otwartych
konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:
- zadanie 1 Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wpłynęła
1 oferta organizacji Koło Gospodyń Wiejskich „SAMI SWOI” w Garzewku, opiewającą na kwotę 500,00
zł, na realizacje zadania pn. „Witaj wiosno w Garzewku” — zadanie zostało zrealizowane
- zadanie 2 Działania mające na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy Jonkowo; wpłynęły 4 oferty, z których wybrano oferty organizacji: Stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sztuk Walki" opiewającą na kwotę 14.600,00 zł. - Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jonkowie, opiewającą na kwotę 8.400,00 zł, Warmińskiej Szkółki Piłkarskiej „Młody Piłkarz" opiewająca na kwotę 7.000,00 zł oraz Klubu Sportowego 2010
Wrzesina opiewającą na kwotę 6.000,00 zł – w/w zadania zostały zrealizowane.
W 2020 roku przeprowadzono konsultacje dotyczące „Rocznego Programu Współpracy Gminy
Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021". Do udziału w konsultacjach, mimo zorganizowanego spotkania w Urzędzie Gminy, nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa, co oznacza,
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że do projektu Programu, mającego obowiązywać w 2021 roku - nie zgłoszono żadnych uwag.

7. EDUKACJA

I.

Sieć placówek oświatowych

W roku 2020 gmina Jonkowo była organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego
i 3 szkół podstawowych. Z dniem 01 września 2020 roku w budynku Szkoły Podstawowej we Wrzesinie,
została utworzona dodatkowa grupa oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich.
Poniższe zdjęcia przedstawiają wyremontowaną, dostosowaną dla najmłodszych dzieci nową salę
oddziału.
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W Warkałach funkcjonuje Żłobek Publiczny, w którym zorganizowana jest opieka dla
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Ponadto w gminie funkcjonują 2 przedszkola, które są placówkami niepublicznymi.
SZKOŁY
 UCZNIOWIE
Poniższa tabela zawiera zestawienie szkół z terenu Gminy Jonkowo i ogólnych informacji o ilości
uczniów wg podziałów na różne kryteria.
SP JONKOWO
Rok szkolny Rok
szkolny
2019/2020
2020/2021
Wg. stanu Wg stanu na
na
dzień dzień
30.03.2020
30.09.2020

SP WRZESINA
Rok szkolny Rok szkolny
2019/2020
2020/2021
Wg. stanu Wg stanu na
na
dzień dzień
30.03.2020
30.09.2020

SP NOWE KAWKOWO
Rok
szkolny Rok szkolny
2019/2020
2020/2021
Wg. stanu na dzień Wg stanu na
30.03.2020
dzień
30.09.2020

Ilość uczniów
w szkole
(łącznie z OP)

dziewcząt
chłopców
Liczba klas
(łącznie z
grupami OP)
średnia liczba
uczniów,
uczęszczający
ch do jednej
klasy
Ilość
wszystkich
nauczycieli
średnia ilość
uczniów
przypadającyc
h na
nauczyciela
Ilość uczniów
kończących
szkołę

349

340

113

143

71

67

144
205

140
200

45
68

67
76

40
31

37
30

18

18

9

10

8

8

19,39

18,89

12,55

14,30

8,87

8,37

42

38

23

24

32

24

8,31

8,95

4,91

5,96

2,22

2,79

41

33

13

17

7

7

 DOWOŻENIE
Od września 2020 roku transport uczniów do szkół odbywa się z wykorzystaniem gminnego
zbiorowego transportu publicznego. Gmina kupuje bilety miesięczne dzieciom, których droga z domu do
szkoły przekracza (w zależności od wieku) 3 lub 4 kilometry. Uczniowie z miejscowości gdzie nie
dojeżdża autobus publiczny dowożeni są do szkoły Gminnym autobusem (trasa: Szałstry, Wołowno,
Bałąg).
Poniższa tabela przedstawia ilość zakupionych biletów dla dzieci w listopadzie 2020 roku z
podziałem na placówki. Ilości zakupionych biletów uzależnione były od wprowadzania nauki zdalnej lub
stacjonarnej z powodu panującej pandemii.
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SP JONKOWO

SP WRZESINA

NOWE KAWKOWO

83

87

17

Ilość
zakupionych
biletów

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych w Olsztynie realizowany jest przy
pomocy odpowiednio dostosowanego gminnego busika. Do dowozu zgłoszonych zostało 8 dzieci.
 NAUCZYCIELE
SP JONKOWO

SP WRZESINA

SP NOWE KAWKOWO

Rok szkolny 2020/2021
Wg stanu na dzień 30.09.2020

Rok szkolny 2020/2021
Wg
stanu
na
dzień
30.09.2020

Rok szkolny 2020/2021
Wg stanu na dzień 30.09.2020

Liczba etatów

42,213

25,71

16,303

stażystów

4,616

2,3

1,981

kontraktowych

4,485

7,162

3,374

mianowanych

10,41

2,767

3,647

dyplomowanych

22,591

13,481

7,301

0,111

0

0

bez stopnia

Poziom nauczania – wyniki egzaminu ósmoklasisty – czerwiec 2020
Egzamin ósmoklasistów – Szkoły Podstawowe w Gminie Jonkowo
GMINA JONKOWO
Liczba szkół z wynikiem

Liczebność
zdających

Średnia

Niskim

Średnim

Wysokim

Język polski

58

56%

1

2

0

Matematyka

58

41%

2

1

0

Język angielski

57

48%

2

1

0

Język niemiecki

1

40%

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Egzamin ósmoklasistów – język polski
Średnia zdających

JĘZYK POLSKI
Średni wynik
gminie

Szkoła
Podstawowa w
Jonkowie

38

59%

Szkoła
Podstawowa
we Wrzesinie

13

54%

Szkoła
Podstawowa w
Nowym
Kawkowie

7

45%

56%

powiecie

województwie

kraju

54%

55%

59%
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Egzamin ósmoklasistów – matematyka
MATEMATYKA

Szkoła
Podstawowa w
Jonkowie
Szkoła
Podstawowa we
Wrzesinie
Szkoła
Podstawowa w
Nowym
Kawkowie

Średnia zdających

Średni wynik

38

45%

13

36%

7

31%

gminie

powiecie

województwie

kraju

41%

40%

42%

46%

gminie

powiecie

województwie

kraju

48%

48%

50%

54%

Egzamin ósmoklasistów – język angielski
JĘZYK ANGIELSKI
Średnia zdających

Średni wynik

Szkoła
Podstawowa w
Jonkowie

37

56%

Szkoła
Podstawowa we
Wrzesinie

13

36%

Szkoła
Podstawowa w
Nowym
Kawkowie

7

32%

Jedna osoba ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie
niemieckiego uzyskując wynik 40%

zdawała egzamin z języka

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK
Poniższe zestawienie zawiera informacje na temat ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych
publicznych i niepublicznych placówek

Dzieci 3 letnie
Dzieci 4 letnie
Dzieci 5 letnie
Dzieci 6 letnie
SUMA

PRZEDSZKOLE W JONKOWIE
STAN NA 30.09.2019 R.
19
27
30
24
100

STAN NA 30.09.2020 R.
27
26
21
26
100

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W JONKOWIE
STAN NA 30.09.2019 R.
STAN NA 30.09.2020 R.
Dzieci 3 letnie
11
5
Dzieci 4 letnie
4
10
Dzieci 5 letnie
3
7
Dzieci 6 letnie
8
10
SUMA
26
32

39

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZESINIE
STAN NA 30.09.2019 R.
STAN NA 30.09.2020 R.
Dzieci 3 letnie
0
10
Dzieci 4 letnie
0
5
Dzieci 5 letnie
5
10
Dzieci 6 letnie
5
14
SUMA
10
39

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WNOWYM KAWKOWIE
STAN NA 30.09.2019 R.
STAN NA 30.09.2020 R.
Dzieci 3 letnie
0
0
Dzieci 4 letnie
0
0
Dzieci 5 letnie
7
3
Dzieci 6 letnie
5
8
SUMA
12
11

Dzieci od 2,5 do 3 lat
Dzieci 3 letnie
Dzieci 4 letnie
Dzieci 5 letnie
Dzieci 6 letnie
SUMA

PRZEDSZKOLE EKOLANDIA
STAN NA 30.09.2019 R.
3
10
12
10
3
38

Dzieci od 2,5 do 3 lat
Dzieci 3 letnie
Dzieci 4 letnie
Dzieci 5 letnie
Dzieci 6 letnie
SUMA

PRZEDSZKOLE PATRYK
STAN NA 30.09.2019 R.
4
12
7
13
4
40

STAN NA 30.09.2020 R.
1
12
13
14
10
50

STAN NA 30.09.2020 R.
1
5
8
3
4
21

Żłobek w Warkałach posiada 22 miejsca dla najmłodszych dzieci. W roku 2020 wszystkie miejsca były
zajęte.

II.

POMOC MATERIALNA UCZNIOM
Wójt przyznał w 2020 roku następujące stypendia dla uczennic i uczniów:

– pomoc o charakterze socjalnym
– posiłek w szkole w ramach rządowego wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole”.
Stypendia szkolne w 2020 roku wyniosły w sumie 50 331,89 zł (80% dofinansowania – 40 265,51 zł i
20% środki własne – 10 066,38 zł). W tym 4 osoby otrzymały zasiłek szkolny na sumę 2 480,00 zł.
Liczba uczniów objętych pomocą – 104 osoby.
Liczba osób korzystająca z pomocy w formie gorącego posiłku (obiad) wyniosła ogółem – 86, w tym,
dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 18, uczniowie do czasu ukończenia szkoły
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ponadpodstawowej – 66 i pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy
społecznej – 2 osoby.
Koszt w 2020 roku wyniósł w sumie 10 127,94 zł
Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (20%) – liczba
dzieci 8, koszt posiłków ogółem 445,00 zł.
III.

MŁODOCIANI PRACOWNICY

W 2020 roku Gmina dofinansowała jednemu pracodawcy koszty kształcenia młodocianego
pracownika, który był mieszkańcem Gminy Jonkowo. Wysokość dofinansowania wynosiła 8081,00 zł.
Pracodawca spełnił wszystkie formalne wymagania i młodociany pozytywnie zdał egzamin w zawodzie:
sprzedawca.

IV.

FINANSOWANIE OŚWIATY
Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu niemal każdej jednostki samorządu

terytorialnego. Środki te pochodzą z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy.
Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym
elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa.
Oprócz subwencji oświatowej i dochodów własnych zadania oświatowe finansowane są również
z dotacji budżetu państwa oraz pozyskiwane są z różnego rodzaju źródeł zewnętrznych np. w ramach
projektów dofinansowywanych przez Unie Europejską. Z dotacji państwowych (które otrzymały placówki
w gminie Jonkowo) finansowane były i są różnego rodzaju programy rządowe m. in. „Dotacja
podręcznikowa”.
W 2020 r. gmina otrzymała dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 50 703,44 zł.
Na wychowanie przedszkolne Gmina Jonkowo w 2020 roku otrzymała dotacje w wysokości
253 921,00 zł.
Projekty unijne

7 maja 2020 r. Wójt Gmina Jonkowo podpisał umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W wyniku programu
uzyskano 60 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup m.in. laptopów z dostępem do Internetu
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dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Zakupiony
sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania w okresie pandemii.
Poza tym 16 lipca 2020 r. po raz kolejny skorzystano z możliwości zakupu 100% finansowanego
sprzętu w ramach programu „Zdalna szkoła +”. Tym razem Gmina Jonkowo mogła ubiegać się o 55 tys.
zł. Zakupiony sprzęt ma być wypożyczony przede wszystkim dzieciom z rodzin wielodzietnych i
nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Subwencja
Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2020 r. na zadania szkolne i pozaszkolne to
kwota 5 274 065 zł. Dodatkowo Gmina Jonkowo otrzymała rządowe wsparcie dla nauczycieli na sprzęt
do nauki zdalnej w wysokości 29 500 zł. Wnioskiem do Ministerstwa zwrócono się również o wypłatę
środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych i otrzymano 71 533 zł. Ponadto na
doposażenie w pomoce dydaktyczne sali geograficznej, biologicznej, chemicznej i fizycznej Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie Gmina otrzymała 66 972 zł.

8. GMINNY OŚRODEK KULTURY - BIBLIOTEKI i Świetlice na terenie Gminy
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie jest samorządową instytucją kultury. Ośrodek jest wpisany do
rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną. W skład
Ośrodka wchodzi także Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie z filiami w Łomach i Wołownie, a także
świetlice wiejskie w Jonkowie, Łomach i Porbadach, w których prowadzona jest działalność statutowa.
Szczegółowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury, to:
• rozbudzanie,

upowszechnianie

i zaspokajanie zainteresowań

i

potrzeb kulturalnych

społeczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
• kultywowanie tradycji oraz tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego i
ludowego,
• tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
• koordynowanie, inspirowanie, organizowanie działalności kulturalno - wychowawczej,
• organizowanie różnego typu uroczystości, festynów, konkursów, spotkań, przeglądów,
• rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć tj. kołach,
klubach zainteresowań, kursach, warsztatach.
• współpraca z władzami gminy, szkołami, placówkami kultury, organizacjami lokalnymi.
Realizowane

zadania

mają

na

celu

stworzenie

jak

najlepszych

warunków

do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez upowszechnianie kultury,
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zapewnianie dostępu do wydarzeń na wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym, ustawiczną
edukację kulturalną społeczeństwa. Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie
wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz
upowszechnianie i promocja kultury w gminie i poza nią.
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudniał 7 osób zatrudnionych
na etacie, 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GOK w 2020 roku
W roku 2020 działalność była prowadzona w oparciu o roczny plan pracy. Plan na bieżąco
był dostosowywany do zmieniających się ustaw i zarządzeń Ministra Kultury związanych z pandemią
Covid 19.
Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie starał się pozyskać środki zewnętrzne na działalność
statutową. Złożone zostały trzy projekty do następujących programów:
-

Dom

Kultury+

Inicjatywy

lokalne

–

realizowany

przez

Narodowe

Centrum

Kultury

– otrzymał dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych, na realizację projektu Jonkowo – Warmia –
Lokalnie, obejmującego wykonanie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Jonkowo oraz
realizację pięciu inicjatyw społeczności lokalnej.
- Infrastruktura domów kultury – realizowany przez Ministerstwo Kultury – otrzymał dofinansowanie w
kwocie
50 tysięcy złotych, na realizację dokumentacji technicznej budowy nowej siedziby GOK (realizacja
zadania w 2021 roku).
- Kultura w sieci – realizowany przez NCK, na zajęcia i wydarzenia on – line – projekt nie uzyskał
dofinansowania.

Biblioteka i filie
W ramach struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie działa Gminna Biblioteka Publiczna
w Jonkowie z filiami w Wołownie i w Łomach. Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek
należy: gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie księgozbioru i czasopism, porządkowanie i
ubytkowanie książek, umożliwienie dostępu do Internetu, prowadzenie działalności informacyjnej.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jonkowie oraz w filii w Łomach odbyło się spotkanie autorskie
z ks. Karolem Misiewiczem, który jest autorem m.in. tomiku poezji "Poczekalnia". Od grudnia 2019 r
Biblioteka Publiczna w Jonkowie przechodzi na elektroniczny system katalogowania zbiorów MAK+.
Każdy użytkownik będzie wyposażony w kartę biblioteczną i będzie miał możliwość wypożyczania i
zamawiania książek online.
W związku z epidemią Covid 19 biblioteka została zamknięta dla użytkowników w dniu 12 marca.
W tym czasie pracownicy pracowali rotacyjnie i zdalnie. Odbierali także zaległe urlopy wypoczynkowe.
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Biblioteka ponownie otworzyła się dla użytkowników 14 maja. W listopadzie 2020 roku, pracownica filii w
Wołownie,
w związku z podeszłym wiekiem, złożyła wypowiedzenie. Wiąże się to z likwidacją punktu filialnego w
Wołownie, gdyż mieści się on w prywatnym pomieszczeniu udostępnionym przez pracownicę. W grudniu
rozpoczęły się prace związane z inwentaryzacją księgozbioru i przygotowaniem do przenosin punktu
bibliotecznego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie w liczbach (stan na 31.12.2020 r.):
Księgozbiór
Gminna Biblioteka
Publiczna w
Jonkowie

9950

Filia w Wołownie

5018

Filia w Łomach

6324

Ogółem:

21292

Zarejestrowani czytelnicy

Biblioteka

Czytelnicy

Czytelnicy do

zarejestrowani

lat 15

GBP Jonkowo

392

168

Filia w
Wołownie

83

20

Filia w Łomach

41

12

Ogółem:

516

200

Wypożyczenia

Biblioteka

Odwiedziny
GBP Jonkowo

4999

Filia w Wołownie

232

Filia w Łomach

306

Ogółem:

5537

Ogółem:

GBP Jonkowo

7852

Filia w Wołownie

1796

Filia w Łomach

550

Ogółem:

10198
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Wypoczynek zimowy dzieci
Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież mogły skorzystać z wielu zorganizowanych form zajęć.
Ferie rozpoczęły się od zajęć w bibliotece gminnej, w których przy użyciu maszynki do scrapbookingu i
wykrojników wykonane zostały kartki okolicznościowe oraz zakładki do książek. Podczas pozostałych
zajęć powstawały przeróżne dzieła: kolorowe kule dekoracyjne z kordonków, ciasteczka owsiane, maski
karnawałowe i białe, zaśnieżone gałązki, prace z masy porcelanowej, notesy na kółku, cementowe
poduszeczki na świeczki, bransoletki – celebrytki. Dzieci z całej gminy miały możliwość skorzystania z
wyjazdu do kina w Łukcie. Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy "Kraina Lodu". W świetlicy w
Mątkach, Garzewku i Wołownie odbyły się warsztaty kuglarskie, podczas których dzieci poznały tajniki
sztuki cyrkowej i spróbowały swoich sił m.in. jeżdżąc na monocyklu i żonglując.
Świetlice wiejskie
W 3 świetlicach wiejskich (Jonkowo, Łomy, Porbady) na terenie gminy Jonkowo prowadzona była
działalność edukacyjno – opiekuńczo - kulturalna. W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego od 12 marca została zawieszona działalność instytucji kultury w związku z
zarażeniami koronawirusem w Polsce. W związku z tym został zmieniony schemat funkcjonowania
świetlic. W Porbadach zawieszono funkcjonowanie świetlicy, w Łomach i Jonkowie, zmieniono zakres
obowiązków pracownic, a także formę pracy. Świetlica w Jonkowie nie funkcjonuje już w budynku szkoły.
Wszelkie zajęcia prowadzone są w budynku GOK. Do celów komunikacji z uczestnikami zajęć i
wydarzeń został utworzony nowy kanał na Youtube, na którym są prezentowane warsztaty i działania.
Podczas zajęć dzieci utworzyły świetlicowy kalendarz na 2020 rok, w którym umieszczone zostały ich
kolorowe prace nawiązujące bezpośrednio do poszczególnych miesięcy. Dzieci sklejały i malowały
lampiony z lasagne, zrobiły poduszeczki na podgrzewacze, lusterka z folii lustrzanej oraz kule
dekoracyjne cotton balls z kolorowych kordonków Przed zbliżającymi się Walentynkami wykonały kartki
Walentynkowe,

podstawki

na

kubki

oraz

serca

z

odlewów

gipsowych.

Podczas

pobytu

w świetlicach dzieci oprócz uczestnictwa w zajęciach, odrabiały również lekcje, grały w gry planszowe
i uczestniczyły we wspólnych zabawach. Po zmianach organizacyjnych pracownice świetlic wykonują
także część zadań administracyjnych i bibliotecznych.
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Warsztaty wielkanocne
W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zawieszeniu działalności
instytucji kultury, warsztaty wielkanocne zostały przeprowadzone on-line. Podczas transmisji live można
było przygotować dekorację na stół wielkanocny, były to koszyki wielkanocne.
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Warsztaty bożonarodzeniowe
W związku z panującą sytuacją epidemiczną w tym

roku warsztaty świąteczne zostały

przeprowadzone
w formule online. Chętni mieli możliwość obejrzenia naszych propozycji i samodzielnego wykonania
ozdób bożonarodzeniowych. Stałe sekcje dziecięca i młodzieżowa (około 20 osób), otrzymały boxy z
materiałami
do samodzielnego przygotowania proponowanych form.

Organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych
* Koncert Świąteczno - Noworoczny 12.01.2020 – w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Jonkowie
wystąpił Chór Cantores Varmienses pod batutą maestro Benedykta Błońskiego wraz z towarzyszeniem
skrzypków Agnieszki i Pawła Panasiuk.

* Nauka gry na gitarze – nowa forma zajęć, utworzono 3 grupy (2 dziecięce i młodzież/dorośli), którzy
uczestniczą w zajęciach cyklicznych, prowadzonych w GOK pod okiem instruktora. Zajęcia zostały
zawieszone w kwietniu, ze względu na ograniczenia działalności.
* Koncert Walentynkowy - z okazji Walentynek odbył się koncert Federowicz Stroynowski Duo. Anna
Federowicz (wokal) oraz pianista Tomasz Stroynowski

wystąpili z repertuarem "Wielkie Damy Polskiej
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Piosenki". Koncert odbył się w sali stołówki SP Jonkowo. Zgromadził ok. 120 osób publiczności, był to
pierwszy koncert biletowany, który wyprzedał się w kilka dni.

*Koncert z okazji Dnia Kobiet - W związku z wykryciem pierwszych przypadków Covid 19 w gminie,
koncert został odwołany.
*Kultura on-line – prezentacje artystyczne jonkowskich artystów. Chętni artyści mieli możliwość
zaprezentować swój talent, zagrać koncert czy zrobić spotkanie autorskie. Koncert Jonkowo On - Line
był pierwszym przekazem wideo, który odbiorcy mogli śledzić na żywo na facebooku i youtubie. Koncert
obejrzało około 1500 indywidualnych użytkowników.

‘

* Wakacyjne imprezy i wydarzenia jak Koloryt nie odbyły się ze względu na zakaz organizacji imprez
i gromadzenia się ludzi.
*

Koncert

kameralny

zespołu

Pro

Musica

Antiqua

–

koncert

współorganizowany

z Gminą Jonkowo, finansowany ze środków Związku Gmin oraz Gminy Jonkowo.
* Impreza plenerowa w Giedajtach – w ramach środków pozyskanych z projektu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne, wspólnie z grupą inicjatorów została zorganizowana impreza integracyjna kilku
sołectw, której główną atrakcją był pokaz kina plenerowego oraz warsztaty z recyklingu (zero waste).We
wrześniu GOK wsparł również finansowo i organizacyjnie imprezę sołecką organizowaną w Gamerkach.
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* Muzyczne Pożegnanie Lata – coroczna impreza plenerowa, została zorganizowana w ścisłym reżimie
sanitarnym. Wydarzenie organizowane na zlecenie Gminy Jonkowo. Przygotowano rejestrację
uczestników, specjalne sektory, punkty dezynfekcji i regulaminy. Na scenie wystąpiła gwiazda muzyki
disco polo zespół Jorguss. Poza imprezą muzyczną przygotowano również nową imprezę – zawody
siłaczy. Miłośnicy zmagań strongmanów mogli zobaczyć w akcji plejadę polskich siłaczy zaproszonych
do Jonkowa przez siłownię Hulk Gym. Zawody strong Man mogły się odbyć przy znacznym wkładzie
organizacyjnym GOK – udostępniono wydzielone sektory, namioty, nagłośnienie i ochronę.
* Koncert Jubileuszowy - z okazji 15-lecia działalności artystycznej chóru Cantorum. Wydarzenie
dofinansowane było ze środków GOK Jonkowoi Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu
Jonkowo - Warmia - Lokalnie. Cykl trzech koncertów z których dwa odbyły się w kościołach we
Wrzesinie i Kawkowie, trzeci w formule on –line – w święto narodowe 11 listopada, obejrzany został
przez około 800 indywidualnych użytkowników.

* Rajd Harcerski Kiedyś to było – GOK był głównym finansującym coroczny rajd harcerski. Dzięki
środkom
z NCK młodzież miała możliwość organizacji rajdu, a także sfinansowania wyżywienia i nagród.
* Kolory Kultury – impreza plenerowa podsumowująca projekt Jonkowo – Warmia – Lokalnie w ramach
środków pozyskanych z programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Wystąpiły zespoły Tripulacion
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Cubana i An Dreo e Karina. Oprócz tego zaprezentowano lokalne rękodzieło i produkty żywnościowe.
Uczestnicy mogli smakować kuchni włoskiej, hiszpańskiej i kubańskiej, a także wziąć udział w lekcji
salsy.

* Promocja filmu Gmina Jonkowo Piękna Warmińska Kraina – w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne, GOK zrealizował film promujący historię i turystykę Gminy Jonkowo. Premierę filmu
poprzedziła prelekcja – wywiad z autorem scenariusza Rafałem Zasańskim. Film obejrzało około 15 tys.
indywidualnych użytkowników.
* Koncert Świąteczny - W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia odbyła się premiera koncertu online. Koncert został nagrany w kościele we Wrzesinie. Wystąpili artyści z naszej gminy, jak również
goście.
Była to okazja do poznania zwyczajów i tradycji związanych ze świętami. Koncert obejrzało 2000
indywidualnych użytkowników.
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Wypoczynek letni
Tegoroczne zajęcia wakacyjne w związku z restrykcjami nałożonymi przez Ministra Kultury
odbywały się na powietrzu, na Błoniach w Jonkowie. Były to zajęcie dedykowane zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych. Na spotkaniach młodsi uczestnicy brali udział w grach i zabawach integracyjnych z
zachowaniem bezpiecznej odległości i innych zasad bezpieczeństwa. Wykonane zostały szkice węglem.
Odbyły się zajęcia z linorytu, podopieczni poznali starą metodę graficzną uzyskując znaki graficzne
poprzez dłutowanie w linoleum. Przeprowadzone zostały warsztaty garncarskie oraz tkackie, podczas
których dzieci tkały na kanwie. Odbyły się zajęcia, na których dzieci bawiły się robiąc slimy
fluorescencyjne oraz wykonywały zadania sportowe w ciągu jednej minuty. Zbudowały też samodzielnie
namiot tipi.
Podczas wakacji starsze dzieci (od 10 lat) i młodzież uczestniczyły w warsztatach filmowych, na których
miały możliwość latać dronami i zaznajomić się z techniką montażu filmów np. na Youtuba.
W ramach pracy z dorosłymi, została utworzona grupa rękodzieła dla Dorosłych. Na cotygodniowych
spotkaniach uczestnicy wykonali decoupage na gąskach ze sklejki, odnawiali bibeloty różnymi
sposobami rękodzielniczymi, ozdabiali chusteczniki masą super lekką oraz farbami akrylowymi. Dzięki
motywacji i dobrej organizacji pracy powstały dwie grupy twórcze, które kontynuowały zajęcia
rękodzielnicze w GOK Jonkowo, aż do zamknięcia instytucji.
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9. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jonkowo uchwalone
zostało Uchwalą Rady Gminy Nr XXXIX/214/2009 z dnia 28 grudnia 2009r. i jest dokumentem
planistyczny o charakterze ogólnym, obejmującym obszar całej gminy. Głównym celem studium jest
ustalenie kierunków rozwoju oraz zasad polityki przestrzennej gminy na podstawie rozpoznanych
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Realizacją w/w polityki są obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Około 2,5% terenów gminy Jonkowo objęte jest obowiązującymi
planami. Przeznaczenie terenów gminy Jonkowo w 2020r. określało 45 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczają tereny głównie pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (ok. 45% powierzchni objętej planami).
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
W 2020r. wydano 100 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 39 decyzji dotyczących realizacji zabudowy
mieszkaniowej

jednorodzinnej

i

22

decyzje

dotyczące

realizacji

elektrowni

fotowoltaicznych.

W 2020r. wydano 25 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły
głównie budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, linii
elektroenergetycznej nN i SN.
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