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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.
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, a jej skład przedstawia się następująco:
Sławomir Wydymus – Przewodniczący
Katarzyna Kiljańska - Wiceprzewodnicząca
Grzegorz Adamowicz
Barbara Brdak
Agnieszka Chudy
Zdzisław Januszewski
Jacek Jatkiewicz
Bartłomiej Kolasa
Bożena Łochajewska
Beata Piłat
Lech Przegaliński
Arkadiusz Przewłocki
Janina Tyburska
Tomasz Zalewski
Marek Zieliński
Przy Radzie Gminy Jonkowo kadencji 2018-2023 działały w 2021 r. następujące stałe komisje:
▪ Komisja Rewizyjna
▪ Komisja Budżetowa
▪ Komisja Spraw Społecznych
▪ 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 2021 r. strategiczne dla gminy decyzje.
W 2021 roku funkcjonowała również Komisja Statutowa, będąca komisją doraźną utworzoną w celu
zaktualizowania Statutu Gminy.

1.2.2.Jednostki Organizacyjne Gminy
W gminie w 2021 r. funkcjonowały następujące jednostki budżetowe:
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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
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1.4.

Mieszkańcy Gminy

Na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba stałych mieszkańców Gminy Jonkowo wynosiła 7318 osoby, a
czasowo zameldowanych 79, co daje łączną liczbę mieszkańców gminy 7397 osób.
Wśród stałych mieszkańców liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 1565.
Wśród stałych mieszkańców liczba osób w wieku produkcyjnym: kobiety 2156, mężczyźni 2479.
Wśród stałych mieszkańców liczba osób w wieku poprodukcyjnym: kobiety 733, mężczyźni 385.
W 2021 roku narodziło się w gminie 62 dzieci, w tym 28 dziewczynek i 34 chłopców, a zmarło 65 osób, w
tym 30 kobiety i 35 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2021 roku wyniósł 3 osoby.

1.5 Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na koniec 2021 roku na terenie gminy
Jonkowo ogółem: 1019, w tym osoby fizyczne – 815, osoby prawne i jednostki nie mające osobowości
prawnej – 204.
W 2021 roku zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON – 93 nowych przedsiębiorców.
Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było – budownictwo i przemysł oraz
pozostała działalność.
W 2021 roku wyrejestrowano – 57 przedsiębiorców, najczęściej przedmiotem wyrejestrowanych
podmiotów był – przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych włączając

motocykle.

1.6. Infrastruktura:

a) drogi publiczne
Długość dróg gminnych publicznych wynosiła na dzień 31.12.2021r. 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) drogi wewnętrzne
W 2021 roku wybudowany 0,45 km drogi z nawierzchnią twardą bitumiczną.
c) ścieżki rowerowe
Długość ścieżek rowerowych na dzień 31.12.2021r. wynosiła 7,66 km. W roku 2021 wybudowano 0,47
km ścieżki rowerowej.
d)Sieć wodociągowa
Długość sieci wodociągowej w 2021 r. wzrosła o 3,12 km i wynosiła na dzień 31.12.2021r. 92,77 km
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Liczba budynków mieszkalnych przyłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej wynosi 1940.
e)Sieć kanalizacji sanitarnej
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła na dzień 31.12.2021r. 77,28 km Liczba budynków
mieszkalnych przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1264.

2. INFORMACJE FINANSOWE

2.1.

Wykonanie budżetu Gminy Jonkowo

Budżet Gminy Jonkowo na 2021 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jonkowo Nr XXIX/227/2020
z dnia 30 grudnia 2020 roku.
Do dnia 31 grudnia 2021 r. wprowadzono 36 zmiany do budżetu, w tym: Zarządzeniami Wójta Gminy –
23, Uchwałami Rady Gminy – 13.
W wyniku wprowadzenia zmian, budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 9.719.036,09 zł,
z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.790.754,96 zł, natomiast dochody majątkowe
zwiększyły się o kwotę 4.928.281,13 zł. Natomiast po stronie wydatków budżet zwiększył się o kwotę
5.166.048,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.862.209,66 zł, natomiast wydatki
majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.303.839,23 zł.
Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2021r. wynosił 48.470.732,09 zł, w tym:
- dochody bieżące 42.342.450,96 zł,
- dochody majątkowe 6.128.281,13 zł.
Zwiększenie kwoty planowanych dochodów bieżących w 2021 r. spowodowane było między innymi
zmianami w planie dotacji celowych na zadania zlecone oraz własne, otrzymaniem środków z Funduszu
Przewozów Autobusowych, wyższymi wpływami podatku od nieruchomości, podatku od czynności
cywilnoprawnych, wpływami z podatku od osób prawnych, jak również przyznaniem środków w ramach
programu Laboratoria przyszłości oraz wpływem środków w ramach subwencji na uzupełnienie
dochodów gmin. Natomiast zwiększenie planu dochodów majątkowych w stosunku do pierwotnego
planu było głównie wynikiem wprowadzenia do planu dochodów

dotacji na realizację inwestycji

dofinansowywanych środkami UE w ramach Ekomobilnego MOF (etap I i II), Cyfrowego Urzędu oraz
środków z PROW na budowę drogi Wilimowo-Mątki.
Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021r. wyniosło 46.893.759,45 zł (96,7%), w
tym:
- dochody bieżące 43.025.311,49 zł – 101,6%,
- dochody majątkowe 3.868.447,96 zł – 63,1%.
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Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:
L/p Wyszczególnienie
1

Plan na 2021 r.
2

A.

DOCHODY BIEŻĄCE

1.

3

Wykonanie
4

Struktura
wykonania %
5

42 342 450,96

43 025 311,49

101,61%

Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa:

9 898 009,00

10 865 167,67

109,77%

a/.podatek od osób fizycznych (PIT)

9 498 009,00

10 280 955,00

108,24%

b/.podatek od osób prawnych (CIT)

400 000,00

584 212,67

146,05%

Podatki i opłaty

8 974 623,19

8 956 082,83

99,79%

podatek od nieruchomości

6 000 000,00

6 028 373,37

100,47%

podatek rolny

572 000,00

573 672,62

100,29%

podatek leśny

248 000,00

250 979,66

101,20%

podatek od środków transportowych
podatek od działalności gospodarczej os. Fiz. - karta
podatkowa

350 000,00

347 968,67

99,42%

22 000,00

23 340,72

106,09%

24 000,00

23 779,60

99,08%

1 015 000,00

1 098 798,77

108,26%

70 000,00

76 039,78

108,63%

150 000,00

106 290,00

70,86%

80 000,00

62 747,41

78,43%

76 623,19

82 977,31

108,29%

24 000,00

24 300,74

101,25%

343 000,00

256 814,18

74,87%

Subwencje ogólne z budżetu państwa

8 632 841,00

8 632 841,00

100,00%

subwencja oświatowa

5 712 238,00

5 712 238,00

100,00%

subwencja wyrównawcza

1 699 990,00

1 699 990,00

100,00%

środki na uzupełnienie dochodów

1 220 613,00

1 220 613,00

100,00%

4.

Dotacje celowe na cele bieżące

12 985 798,78

12 885 048,36

99,22%

5.

Pozostałe dochody bieżące

2.

podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilno-prawnych
opłata skarbowa
opłata eksploatacyjna
opłaty za trwały zarząd, użytk.wiecz.
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym
opłaty ( adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa
drogowego)
pozostałe wpływy z opłat
3.

1 851 178,99

1 686 171,63

91,09%

z najmu i dzierżawy składników majątkowych

101 000,00

99 048,03

98,07%

wpływy z usług

249 000,00

149 119,20

59,89%

41 700,00

29 982,20

71,90%

środki z funduszy celowych

933 430,00

862 354,00

92,39%

różne dochody

526 048,99

545 668,20

103,73%

6 128 281,13

3 868 447,96

63,12%

720 000,00

718 556,00

99,80%

5 046 135,91

2 385 841,93

47,28%

276,85

276,85

100,00%

0,00

401 904,81

361 868,37

361 868,37

100,00%

48 470 732,09

46 893 759,45

96,75%

Odsetki

B.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1.

Sprzedaż majątku

2.

Dotacje i środki na inwestycje
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz
płatnosci
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte
nieruchomosci pod inwestycje
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków niewygasających

3.
4.
5.

DOCHODY OGÓŁEM:
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Wyższe dochody niż zakładano uzyskano przede wszystkim w udziałach w podatku dochodowym od
osób prawnych i fizycznych 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 oraz w opłacie eksploatacyjnej.
W 2021 r. Gmina Jonkowo uzyskała środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2022 r. w wysokości
1.220.613,00 zł.
W 2021 r. na rachunek Gminy wpłynęły środki z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod
inwestycje celu publicznego w wysokości 401.904,81 zł. Wpływy te nie zostały przyjęte do planu
dochodów w 2021 r. z uwagi na spodziewany na 2022 rok termin zakończenia procedury odwoławczej.
Niższe niż zakładano wykonanie dochodów majątkowych (63,12% planu) spowodowane było przede
wszystkim przesunięciem terminów rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków UE na 2022 r.
Kształtowanie się dochodów na przestrzeni ostatnich 6 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

2021

46 893 759,45

43 025 311,49

3 868 447,96

Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 48.367.809,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 38.927.469,37 zł
- wydatki majątkowe – 9.440.340,52 zł
Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 42.469.426,15 zł, tj. 87,81%, w tym:
- wydatki bieżące 35.845.723,06 zł – 92,08%,
- wydatki majątkowe 6.623.703,09 zł – 70,16%
Plan wydatków budżetowych na koniec roku był większy od planu przyjętego w uchwale budżetowej na
2021 r. o kwotę 5.166.048,89 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.862.209,66 zł i spowodowane
to było głównie wzrostem wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych. Zwiększenie planu wydatków
majątkowych o kwotę 3.303.839,23 zł było wynikiem przede wszystkim wprowadzenia do budżetu
środków dotacji dla Powiatu Olsztyńskiego z tytułu realizacji inwestycji w ramach Ekomobilnego MOF
oraz wprowadzeniem do budżetu II etapu realizacji projektu Poprawa ekomobilnosci miejskiej (po
uzyskaniu dofinansowania UE do realizacji projektu).
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W 2021 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 4.424.333,30 zł,
W 2021 r. Gmina dokonała spłaty kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
1.400.000,00 zł oraz do Warmińskiego Banku Spółdzielczego w Jonkowie w wysokości 50.000,00 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 10.723.298,00 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych na koniec 2021 r. został spełniony. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy
Jonkowo na lata 2021-2031 przedstawia informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań
określonego w art. 243 cytowanej ustawy.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych

2.2.

Poziom wydatków majątkowych w latach 2018-2021 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 środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Również w 2021 r. realizowane były inwestycje współfinansowane środkami unijnymi. Zrealizowana
została inwestycja pt: „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo – Etap II –
Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej ul. Biała i Koralowa w Jonkowie, obejmująca budowę drogi
rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
we wsiach Jonkowo, Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty,
Godki”
Kształtowanie się wydatków na przestrzeni ostatnich 6 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

2021

42 469 426,15

6 623 703,09

15,60
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W 2021 r. na inwestycje jednoroczne wydatkowano 511.894,79 zł, w tym wydatki niewygasające
wyniosły 35.000,00 zł. Natomiast w ramach inwestycji wieloletnich wykonanie wydatków wyniosło za
2021 r. 6.111.531,45 zł, w tym wydatki niewygasające to 1.307.551,58 zł.
Wykonanie w 2021 r. inwestycji przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Plan na
31.12.2021 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego

wykonanie na 31.12.2021 r.
w tym wydatki
niewygasające

Inwestycje roczne
1.

Wykup sieci wodociagowych

20 000,00

15 000,00

2.

Budowa chodnika w Nowym Kawkowie

20 000,00

20 000,00

3.

50 000,00

30 480,00

4.

Wykup gruntów
Modernizacja dachu w budynku przy ul. Lipowej w
Jonkowie (projekt)

15 000,00

15 000,00

5.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jonkowo (zestaw )

18 000,00

18 000,00

6.

Budowa placu zabaw przy SP Wrzesina

55 000,00

54 043,42

7.

Zakup pieca konwekcyjnego

23 600,00

23 529,90

8.

Budowa ogrodzenia przy SP Jonkowo
Oświetlenie uliczne

36 996,00

32 187,36

121 173,38

120 425,61

11 127,00

11 125,14

11. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem

150 000,00

136 530,00

12. Zakup wiaty/blaszaka (FS Warkały)

15 800,00

15 800,00

13. Budowa boiska w Giedajtach

19 773,36

19 773,36

556 469,74

511 894,79

35 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1 130 000,00

1 116 113,99

98 278,00
2 041 243,94

98 278,00
500 000,00

98 278,00
500 000,00

131 232,65

131 232,65

49 898,86

242 720,33

17 423,63

380 000,00

380 000,00

5 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3 300 000,00
66 000,00

3 283 215,61
65 957,45

38 500,00

10 000,00

4 646,00

25 000,00

25 000,00

250 000,00

249 989,41

9.

10. Budowa chodnika w Pupkach

Razem :

20 000,00

15 000,00

Inwestycje wieloletnie
1.

2.
3.
4.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Gutkowie
„Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy
Jonkowo – Etap II – Przebudowa drogi wewnętrznej
gminnej ul. Biała i Koralowa w Jonkowie, obejmująca
budowę drogi rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej
nawierzchni drogi”

6.

Modernizacja ulicy Ogrodowej w Jonkowie
Modernizacja dróg na osiedlu Leśnym w Jonkowie
Modernizacja dróg osiedlowych na terenie Gminy
Jonkowo
Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy
Jonkowo*

7.

Modernizacja centralnego ogrzewania i instalacji
elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Jonkowie

8.

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

9.

Wykonanie sieci zaopatrzenia w wode gospodarstw
pozbawionych ujęć publ. (wodociąg Pupki)

5.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Jonkowo,
Węgajty, Godki oraz budowa sieci wodociągowej w
10. miejscowościach Węgajty, Godki
11. Budowa parkingu za targowiskiem w Jonkowie
Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączeniami w miejscowości
12. Jonkowo (oś. Leśne 2)
13. kanalizacja Gutkowo (projekt)
Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w
14. Gutkowie
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378 500,00

25 000,00

15. Budowa świetlicy wiejskiej w Giedajtach

25 374,72

25 374,72

4 300,00

4 299,99

10 000,00

0,00

Razem :

7 929 149,64

6 111 531,45

1 307 551,58

OGÓŁEM:

8 485 619,38

6 623 426,24

1 342 551,58

16. Rozbudowa placu zabaw w Wołownie
Budowa zaplecza sportowego na boiskach gminnych w
17. miejscowości Wrzesina i Jonkowo

7 374,72

W 2021 r. w ramach inwestycji jednorocznych zamontowano oświetlenie solarne (33 szt). W ramach
środków sołeckich ponadto zakupiono materiały na budowę chodnika w Pupkach oraz na wykonanie
boiska w Giedajtach. Ponadto zakupiony został blaszak/wiata z funduszu sołeckiego Warkały.
W 2021 r. wykupiona została sieć wodociągowa w Mątkach oraz grunt w Jonkowie oraz w Warkałach.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jonkowie wyposażona została w sprzęt do wyważania drzwi i cięcia metalu.
Zakup ten został sfinansowany z dotacji z Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości
15.000,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy 3.000,00 zł.
W 2021 r. poczynione zostały również inwestycje w placówkach oświatowych: zakupiono piec
konwekcyjny do kuchni w szkole podstawowej w Jonkowie, wybudowano plac zabaw przy SP Wrzesina
oraz ogrodzenie przy SP Jonkowo.
W grudniu 2021 r. zakupiony został ciągnik wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 136.530,00 zł. Sprzęt ten
wykorzystywany jest do utrzymania terenów komunalnych.

Ciągnik wraz z oprzyrządowaniem
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W 2021 r. w ramach inwestycji wieloletnich wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej we wsiach
Jonkowo, Węgajty, Godki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w miejscowościach Węgajty, Godki.
Inwestycja współfinansowana jest środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota
dofinansowania wynosi 1.202.435,00 zł.

W 2021 r. wykonana została nawierzchnia ulicy Białej i Koralowej w Jonkowie oraz droga rowerowa.
Inwestycja zrealizowana została za kwotę ogółem 1.157.853,99 zł przy dofinansowaniu środków
unijnych w wysokości 549.219,36 zł.
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Pozostałe zrealizowane w 2021 roku inwestycje to:
- rozbudowa kanalizacji deszczowej ulicy Pliszki w Gutkowie – wartość inwestycji ogółem 260.198,41 zł,
- zakończenie I etapu budowy świetlicy w Giedajtach, tj. fundamentów oraz wykonanie przyłącza
wodociągowo-kanalizacyjnego,
- wykonanie dokumentacji modernizacji dróg osiedlowych,
- rozbudowa placu zabaw w Bałągu z Funduszu Sołeckiego Wołowno .

Fundamenty pod budowę świetlicy w Giedajtach:

13

W 2021 roku rozpoczęła się również istotna dla rozwoju Gminy Jonkowo modernizacja drogi nr DW 527
na odcinku granica Miasta Olsztyna – Łukta, która realizowana jest ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków unijnych. Koszt realizacji to
około 100 mln złotych.
Pod budowę drogi wojewódzkiej nr 527 Gmina Jonkowo przekazała grunty o łącznej powierzchni 0,5580
ha. Z tytułu przejęcia ww nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Gmina Jonkowo otrzymała
odszkodowanie w wysokości 401.904,81 zł.
Modernizacja drogi 527, która jest podstawową osią komunikacyjną Gminy przyczyni się w sposób
istotny do wzrostu atrakcyjności Gminy Jonkowo.

2.3.

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy Jonkowo na 2021 r. ujęte zostały środki na realizację zadań w ramach funduszy
sołeckich w wysokości 481.443,47 zł. Wydatkowano 476.898,82 zł, co stanowiło 99,06%
Kwota wyodrębnionego w budżecie
Gminy Jonkowo funduszu
sołeckiego na rok 2021

Kwota wydatków
wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego
w 2021 r.

481.443,47

476.898,82

z tego na zadania:
bieżące

majątkowe

288.006,88

188.891,94

Środki wydatkowano głównie na utrzymanie i urządzanie terenów komunalnych. Ze środków funduszy
sołeckich zakupiono lampy solarne do sołectw: Gamerki, Giedajty, Godki, Gutkowo, Jonkowo, Kajny,
Łomy, Mątki, Nowe Kawkowo, Porbady, Szałstry, Wołowno, Wrzesina. W ramach środków sołeckich
ponadto zakupiono materiały na budowę chodnika w Pupkach oraz na wykonanie boiska w Giedajtach.
Zakupiony został również blaszak/wiata z funduszu sołeckiego Warkały.
Wydatkowanie środków przez poszczególne sołectwa przedstawiono w poniższej tabeli:
Sołectwo

L.p.

Wydatkowanie funduszu sołeckiego (przedsięwzięcie)

Wykonanie

Gamerki Wielkie

14 359,16
1

estetyka wsi

1 912,62

2

festyn rodzinny

1 499,50

3

przedłużenie wiaty

7 247,16

4

3 200,00

5

oświetlenie solarne
stojak do rowerów

1

estetyka wsi

2 994,06

2

utrzymanie terenów zielonych

3

dokończenie altanki

499,88

Garzewko

14 497,60
874,73
10 628,81

Giedajty

39 464,79
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1

oświetlenie solarne

2

budowa boisk sportowych

3

festyn wiejski

4

utrzymanie terenów zielonych

5

rozbudowa placu zabaw

1

utrzymanie terenów komunalnych

2

festyn wiejski

3 440,31
24 773,31
7 076,70
734,47
3 440,00

Godki

18 386,57
17 043,41
1 343,16

Gutkowo

43 176,17
1

oświetlenie solarne

2

zakup tablic informacyjnych kierunkowych

1 434,67

3

estetyka wsi

2 965,11

4

wykonanie donic

1 277,04

5

prace ziemne

3 499,35

1

budowa parkingu

23 957,45

2

oświetlenie solarne

10 000,00

3

dofinansowanie OSP Jonkowo

4

organizacja festynu

5

zagospodarowanie terenów komunalnych

6

zakup lustra drogowego

1

utrzymanie terenów komunalnych

1 550,83

2

utrzymanie bieżące świetlicy

2 462,99

3

organizacja imprez festyn

1 199,48

4

remont świetlicy wiejskiej

5

oświetlenie solarne

6

zagospodarowanie linii brzegowej

3 000,00

1

utrzymanie terenów zielonych

1 288,72

2

oświetlenie solarne

3

remont świetlicy

4

dokończenie boiska sportowego

5

impreza plenerowa

1

wykonanie parkingu placu manewrowego

11 040,00

2

zagospodarowanie terenów komunalnych

5 519,48

3

oświetlenie solarne

6 400,00

1

organizacja zajęć zabawy dla dzieci

1 844,64

2

zagospodarowanie gminnych terenów

3

estetyka wsi

4

zakup kostki chodnika

5

estetyka świetlicy doposażenie

1 079,98

1

konserwacja taranu wodnego

5 509,54

2

wykonanie tablic kierunkowych

1 947,09

34 000,00

Jonkowo

48 791,39

2 000,00
11 000,00
1 000,00
833,94

Łomy

23 061,52

4 648,22
10 200,00

Mątki

30 139,70
12 800,00
4 073,27
10 590,03
1 387,68

Nowe Kawkowo

22 959,48

Pupki

17 549,17
499,41
3 000,00
11 125,14

Kajny

12 706,36

15

3

oświetlenie solarne

3 300,00

4

utrzymanie terenów komunalnych

1 949,73

1

remont drogi gminnej

1

utrzymanie terenów komunalnych

8 356,56

2

oświetlenie solarne

6 880,62

3

bieżące utrzymanie świetlicy

1 100,00

1

pielęgnacja zieleni i poprawa estetyki terenów

2

funkcjonowanie świetlicy wiejskiej

3

drogi chodniki

Polejki

10 891,65
10 891,65

Porbady

16 337,18

Stare Kawkowo

16 165,47
10 980,82
264,65
4 920,00

Stękiny

21 389,82
1

utrzymanie terenów komunalnych

2

warsztaty kulinarne

1

wynajem toi-toi

2

konserwacja i przegląd sprzętu

3

pielęgnacja zieleni komunalnej i terenów użyteczności
publicznej

4

oświetlenie solarne

17 999,82
3 390,00

Szałstry

19 326,00
594,00
80,00
8 320,00
10 332,00

Warkały

34 238,14
1

zakup wiaty magazynowej

15 800,00

2

koszenie traw

3

estetyka świetlicy doposażenie

4

modernizacja placu zabaw

5

utrzymanie terenów komunalnych

6

plac zabaw

11 236,05

1

utrzymanie terenów komunalnych użyteczności publicznej

18 790,07

3 500,00
500,00
2 800,00
402,09

Węgajty

18 790,07

Wołowno

25 958,56
1

bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów
komunalnych

2

wyposażenie placu zabaw Bałąg

4 699,99

3

oświetlenie solarne

3 440,31

1

dofinansowanie osp Wrzesina

12 916,00

2

utrzymanie terenów zielonych modernizacja boiska placu
rekreacyjnego

10 737,26

3

organizacja wydarzenia sołeckiego

4

oświetlenie solarne

3 342,76

5

zakup luster drogowych

1 244,00

17 818,26

Wrzesina

28 710,02

Razem

470,00

476 898,82
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3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zgodnie z ewidencją, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku Gmina Jonkowo posiadała następujący
majątek:
- grunty o łącznej wartości 19.326.309,19 zł,
- budynki i lokale o łącznej wartości (netto) 6.257.108,77 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości (netto) 50.603.808,32 zł,
- maszyny i urządzenia o łącznej wartości (netto) 367.657,79 zł,
- środki transportu o łącznej wartości (netto) 1.081.478,78 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych o łącznej wartości
(netto) 134.946,37 zł.
Wykreślenie z zasobu nieruchomości gminnych gruntów i lokali, budynków (sprzedaże, zamiany,
darowizny, uwłaszczenia):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

działka niezabudowana nr 40/4 o pow. 433 m2 obręb Godki;
działka niezabudowana nr 72 o pow. 2436 m2 obręb Gutkowo;
działka niezabudowana nr 74 o pow. 460 m2 obręb Mątki;
działka niezabudowana nr 24 o pow. 68 m2 obręb Garzewko;
działka niezabudowana nr 24/52 o pow. 1052 m2 obręb Giedajty;
działka zabudowana nr 294 o pow. 355 m2 obręb Mątki;
działka niezabudowana nr 201/37 o pow. 600 m2 obręb Gutkowo;
lokal mieszkalny w budynku nr 3B w Stękinach wraz z udziałem 50/100 części w gruncie
stanowiącym działkę o numerze ewidencyjnym 102;

Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność - brak transakcji
Przyjęcie nieruchomości i budynków do zasobu gminy (nieodpłatne przejęcia, przejęcia za zobowiązania
z tytułu podatków, zamiany, wykupy, nabycie z mocy prawa, komunalizacja):
1) działka niezabudowana nr 317/109 o pow. 439 m2 obręb Jonkowo – przejęcie z mocy
prawa za odszkodowaniem;
2) działka niezabudowana nr 77/37 o pow. 3653 m2 obręb Mątki – nieodpłatnie;
3) działka niezabudowana nr 64/86 o pow. 356 m2 obręb Giedajty- nieodpłatne;
4) działka niezabudowana nr 64/87 o pow. 79 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
5) działka niezabudowana nr 64/85 o pow. 778 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
6) działka niezabudowana nr 64/78 o pow. 456 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
7) działka niezabudowana nr 64/77 o pow. 399 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
8) działka niezabudowana nr 64/76 o pow. 87 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
9) działka niezabudowana nr 64/73 o pow. 1248 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
10) działka niezabudowana nr 64/67 o pow. 948 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
11) działka niezabudowana nr 166/5 o pow. 600 m2 obręb Jonkowo- wykup;
12) działka niezabudowana nr 156/24 o pow. 102 m2 obręb Łomy- nieodpłatnie;
13) działka niezabudowana nr 64/88 o pow. 339 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
14) działka niezabudowana nr 64/94 o pow. 692 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
15) działka niezabudowana nr 64/95 o pow. 454 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
16) działka niezabudowana nr 64/96 o pow. 65 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
17) działka niezabudowana nr 299/4 o pow. 440 m2 obręb Jonkowo- nieodpłatnie;
18) działka niezabudowana nr 298/1 o pow. 518 m2 obręb Jonkowo- nieodpłatnie;
19) działka niezabudowana nr 298/14 o pow. 2484 m2 obręb Jonkowo- nieodpłatnie;
20) działka niezabudowana nr 298/12 o pow. 712 m2 obręb Jonkowo- nieodpłatnie;
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21) działka niezabudowana nr 298/8 o pow. 367 m2 obręb Jonkowo- nieodpłatnie;
22) działka niezabudowana nr 72/17 o pow. 582 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
23) działka niezabudowana nr 72/16 o pow. 1440 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
24) działka niezabudowana nr 72/6 o pow. 277 m2 obręb Giedajty- nieodpłatnie;
25) działka niezabudowana nr 91/61 o pow. 1100 m2 obręb Warkały- wykup;
26) działka niezabudowana nr 91/64 o pow. 289 m2 obręb Warkały- wykup;
27) działka niezabudowana nr 91/63 o pow. 988 m2 obręb Warkały- wykup;
Na koniec roku 2021 Gmina Jonkowo posiadała grunty w zasobach o ogólnej powierzchni 366 ha,
w tym: oddane w użytkowanie wieczyste 10,15 ha
Gmina Jonkowo w 2021 r. uzyskała dochody z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 62.747,41 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 99.048,03 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 718.556,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 401.904,81 zł (pod budowę
drogi wojewódzkiej nr 527 Gmina Jonkowo przekazała grunty o łącznej powierzchni 0,5580 ha)

4. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

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.
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.

18

Realizacja celów Strategii w 2021 r. odbywała się między innymi poprzez realizację projektów tj:

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.
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 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 pozwoliła na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie, podniesie
standardu sanitarnego mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego, jakim są cieki wodne.
Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie ok. 6km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz
grawitacyjnej.
Inwestycja została zrealizowana w 2021r.
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Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo – Etap II
Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Jonkowo w miejskim obszarze funkcjonalnym
Olsztyna po roku 2022 poprzez przebudowę drogi wewnętrznej gminnej, ul. Biała i Koralowa w
Jonkowie, obejmująca budowę drogi rowerowej wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni drogi.
Projekt realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Projekt obejmował przebudowę drogi wewnętrznej gminnej, ul. Białej i Koralowej w Jonkowie, budowę
ciągu pieszo – rowerowego wraz z wykonaniem asfaltowej nawierzchni ulic, wymianą oświetlenia na
energooszczędne.
Inwestycja została zrealizowana w 2021r.

Pomoc społeczna
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zadaniem pomocy jest zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc społeczna
wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im
życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie w roku budżetowym 2021 na realizację zadań
własnych i zleconych wydatkował łączną kwotę 14.384,420,53 z czego:
-wydatki ze środków własnych: 2.379.886,78 zł.;
-wydatki z dotacji do zadań własnych: 808.722,89 zł.;
-wydatki z dotacji na zadania zlecone: 11.195.810,86 zł.
W Gminie Jonkowo w 2021 r. liczba mieszkańców wynosiła 7318 osoby. Wsparciem systemu
pomocy społecznej objęto 164 rodzin, w tym 334 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie wydał 587
decyzji dotyczących 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 4,58 % ogółu ludności gminy.
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Notujemy tendencję spadkową liczby osób korzystających z pomocy społecznej ( w 2020 r.
wsparciem objętych było 6,20 % ludności). Ponadto należy wskazać, że w 2021 roku doszło 24 nowe
rodziny, które przynajmniej raz skorzystały z wsparcia, a 45 rodzin korzystających z pomocy w 2020 r.
odeszły z systemu wsparcia GOPS Jonkowo i przez cały 2021 rok nie były im udzielane świadczenia z
pomocy społecznej.
Najczęstszymi powodami rodzin korzystających z pomocy społecznej było: długotrwała choroba,
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Inne
powody występują w pojedynczych przypadkach
Struktura wydatków GOPS w 2021 roku w podziale na zadania
Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

1.

Zasiłki stałe

33

42

2.

Zasiłki okresowe

65

3.

Dożywianie
w tym w formie
posiłku
w tym w formie zasiłku

Lp.

Rodzaj świadczenia

4.

Zasiłki celowe (leki,
leczenie, opał,
pokrycie lub
częściowe pokrycie
rachunków za
energię, zakup
odzieży, obuwia,
żywności, środków
czystości), na
pokrycie zdarzeń
losowych
w tym specjalny
zasiłek celowy dla
osób lub rodzin
przekraczających
kryterium dochodowe

W tym
z budżetu Gminy

w tym
z
dotacji zewnętrznej

191.346 zł

0,00

191.346 zł

148

164.569 zł

0,00

164.569 zł

3

286
5

275.000 zł
5.513 zł

110.000 zł
2.205 zł

165.000 zł
3.308 zł

145

366

269.487 zł

107.795 zł

161.692 zł

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

Kwota
wypłaconych
świadczeń

W tym
z budżetu Gminy

w tym
z
dotacji zewnętrznej

24

33
świadczenia

21.145 zł

21.145 zł

126

Kwota
wypłaconych
świadczeń
Zadania własne

XXXXX

13

14

4.912 zł.

4.912zł.

XXXXX

w tym zasiłek celowy
na pokrycie zdarzeń
losowych

1

2

8.000zł.

5.000zł.

3.000 zł.

Schronienia

6

6

65.429 zł.

65.429 zł.

XXXXX

5.
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6.

Opłata gminy za pobyt
w DPS

7.

Pomoc w formie usług
opiekuńczych i
specjalistycznych
usług opiekuńczych
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne od osób
pobierających zasiłki
stałe

8.

9.

Wynagrodzenie dla
opiekuna prawnego

32

32

966.856 zł.

966.856 zł.

XXXXX

6

6

121.046 zł.

121.046 zł.

XXXXX

29

29

16.532 zł.

0,00 zł.

16.532 zł

0,00 zł.

3.000 zł.

1
opiekun

Zadania zlecone
2 osoby, za
które jest
wypłacane
wynagrodze
3.000 zł.
nie

Źródło: opracowanie własne

W 2021 roku 12 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 15.921,36 zł.
Działając z upoważnienia Wójta Gminy Jonkowo Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w 2021 wydał 15 decyzji administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres 90 dni na kwotę 450,00 zł (dotacja z
budżetu państwa).
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. Bywa tak, że rodzice z różnych
przyczyn nie radzą sobie z wychowywaniem potomstwa i zapewnieniem mu niezbędnych warunków do
prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i psychicznego. Wtedy właśnie wkracza do akcji
asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem,
bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi odebranie dzieci.
W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny było objętych 16 rodzin, w których wychowywało się 46
małoletnich dzieci. Z pośród 16 rodzin objętych wsparciem asystenta, 6 rodzin było zobowiązanych do
pracy z asystentem rodziny przez Sąd Rodzinny.
Główne problemy rodzin, z którymi pracował asystent w 2021 roku:
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-Niskie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,
-Bezrobocie dorosłych członków rodziny,
-Stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
-Nadużywanie alkoholu przez członków rodziny,
-Trudna sytuacja materialno-bytowa.
W 2021 roku asystenci rodziny zakończyli współpracę z 7 rodzinami. W 1 rodzinie 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 2021 r. GOPS Jonkowo ponosił koszty
pobytu 20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych oraz placówkach
opiekuńczo – wychowawczych.
Wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Jonkowo w pieczy zastępczej w latach 2019-2021.

RODZINY ZASTĘPCZE
2019
2020
10
11
54 540,17 zł.
57.816,14

Liczba dzieci
Kwota wydatków

2021
16
77.574,58

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
2019
2020
Liczba dzieci
Kwota wydatków

6
104 520,98 zł.

5
136 357,64 zł.

2021
4
94.938,14

Źródło: opracowanie własne
Ogółem koszty pobytu dzieci, których miejscem pochodzenia jest gmina Jonkowo, w różnych formach
pieczy zastępczej w 2021 r. wynosiły 172.512,72 zł.
W

ramach

działań

interwencyjnych

mających

na

celu

niwelowanie

nieprawidłowości

występujących w rodzinie, pracownicy socjalni podejmują adekwatne działania do występującej sytuacji
w rodzinie. W 2021 roku pracownicy socjalni skierowali 3 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o podjęcie działań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego. Pracownicy socjalni uczestniczą też w spotkaniach Grup
Roboczych w związku z prowadzoną procedurą ,,Niebieska Karta” dotyczy to również rodzin i osób
niebędących beneficencjami Ośrodka.

W 2021 roku pracownicy socjalni brali udział łącznie w 13

Grupach Roboczych, z tego 5 GR utworzonych w 2021 roku. Łącznie w 2021 roku odbyło się 13
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
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pieczy zastępczej, skierowanie osoby bez jej zgody do szpitala lub DPS. W 2021 roku pracownicy
socjalni złożyli

2 takie wnioski.

W sytuacjach wyjątkowych takich jak pożar to pracownicy socjalni uczestniczą w organizowaniu i
przekazywaniu odzieży oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Na co dzień, każdy z
pracowników mając wiedzę o różnych potrzebach rodzin lub osób ze swojego rejonu otrzymując
informację o możliwości otrzymania nieodpłatnie odzieży, mebli lub sprzętu AGD i RTV, sprzętu
rehabilitacyjnego niezwłocznie kontaktuje się ze wskazaną przez siebie osobą lub rodziną i informuje o
możliwości otrzymania takiego wsparcia. W przypadku trudności z odbiorem otrzymanych rzeczy
pracownik socjalny pomaga rodzinie w uruchomieniu wsparcia ze strony społeczeństwa lokalnego. Nie
rzadko się zdarza, że to sami pracownicy socjalni z własnej inicjatywy mając wiedzę o rodzinach
organizują sieć wsparcia dla tych rodzin.
W trakcie trwania programu FEAD 2021 r. pracownicy socjalni wyszukiwali osoby, które można byłoby
objąć wsparciem. Łącznie wydali 518 skierowań. Następnie w kolejnych etapach wskazywali i zapraszali
na szkolenia w ramach działań towarzyszących min. na ,,Warsztaty kulinarne”, w których udział łącznie
wzięło 10 osób.

W ramach swoich obowiązków zawodowych pracownicy socjalni stale wspierają

asystentów rodziny i koordynują pracę opiekunek domowych.

Ponadto w ramach pracy socjalnej

pozostają w stałym kontakcie z pedagogami, dzielnicowymi, psychologiem, prawnikiem oraz kuratorami.
W miarę potrzeb pracownicy socjalni wspomagają osoby i rodziny w pozyskiwaniu różnych świadczeń i
dokumentów (nie tylko z pomocy społecznej) poprzez pomoc w uzyskaniu m.in. orzeczeń o
niepełnosprawności, dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z NFZ oraz PEFRON.
Z uwagi na fakt, iż w 2021 roku Ośrodek nie realizował dodatkowych projektów aktywizacyjnych,
pracownicy socjalni na bieżąco przekazywali informacje i zachęcali do udziału w projektach
realizowanych przez instytucje zewnętrzne, które mają na celu przywrócenie na rynek pracy lub
ułatwienie podjęcia zatrudnienia.
W okresie wakacyjnym tutejszy Ośrodek pośredniczył w realizacji kolonii dla dzieci organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w których wzięło udział 11 dzieci z terenu Gminy Jonkowo. W
okresach przedświątecznych pośredniczył w przekazywaniu paczek od prywatnych darczyńców oraz
organizacji dla najbardziej potrzebujących.
WSPARCIE RODZIN –ZADANIA ZLECONE
Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2021
Rodzaj świadczenia

l.p.

Liczba rodzin
Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek rodzinny z dodatkami do zasiłku rodzinnego
177
406.654,26

1.

Zasiłek rodzinny

2.
3.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie
korzystania
z
urlopu
wychowawczego
Dodatek
z
tytułu
samotnego
wychowywania dziecka

4.

11
14

10.158,06
36.272,00

12

25.280,26
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
29
dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
123
szkolnego
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka
54
w rodzinie wielodzietnej
Dodatek
na
pokrycie
kosztów
71
wynikających z dojazdu do szkoły po za
miejscem zamieszkania
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny
149
Świadczenie pielęgnacyjne
42
Specjalny zasiłek opiekuńczy
4
Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa
zapomoga
z
tytułu
29
urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie
19
Świadczenie rodzicielskie

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna
1

20.538,03
67.518,49
40.151,74

356.567,68
897.004,30
22.940,00
29.000,00

111.630,80

4.960,00

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe
za
osoby
pobierające
30
świadczenie pielęgnacyjne

Składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe za osoby pobierające specjalny
zasiłek opiekuńczy
Składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe za osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna

28.211,20

159.796,75

4

7.336,66

2

1706,20

Źródło: opracowanie własne

Świadczenia wychowawcze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie w 2021 roku przyjął 1010 wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego. Wypłacono łączna kwotę 8.702.866,80 zł. świadczeń
wychowawczych.
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Od 1 stycznia 2017 roku z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo
nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości
4000,00 zł przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem”. Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. W gminie Jonkowo w
2021 roku nie wnioskowano o wypłatę takich świadczeń.

Fundusz alimentacyjny
Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w latach 2019-2021
2019

25

2020

2021

Liczba rodzin
Liczba dzieci objętych FA
Kwota wypłaconych świadczeń

35
49
189 150,00 zł.

26
47
146.613,94 zł.

27
32
122.309,24

Źródło: opracowanie własne

Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny uzyskali wszyscy rodzice, którzy
kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili
składania wniosku. W 2021 roku łącznie wydano 131 Kart Dużej Rodziny, w tym 131 elektronicznych
i 131 tradycyjnych.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

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 518 osób. Pracownicy
GOPS rozdysponowali łącznie 28.469 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.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Na podstawie ustawy o oświacie realizował w 2021 roku stypendia socjalne, z których skorzystało 56
uczniów na kwotę 40.661,59 zł (z tego środki własne 20% - 8.132,32 zł, środki z dotacji
32.529,27 zł),

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Struktura wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2019-2021
Liczba rodzin- ogółem
Kwota wypłaconych świadczeń

2019
5

2020
5

2021
3

5.743,12 zł.

5.802,48 zł.

4.050,25

W 2021r oku nie wpłyną żaden wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

26

80 % -

Program „Czyste powietrze”
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie wydał 30 zaświadczeń o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.

REALIZACJA GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ROKU 2021
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Jonkowo na lata 2021-2028 (w
skrócie GSRPS) została przyjęta Uchwałą nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego
2021 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 główny Strategii: poprawa jakości funkcjonowania mieszkańców Gminy Jonkowo w
środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym:
Cel szczegółowy Strategii:
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poprawa jakości życia osób starszych,
niepełnosprawnych i przewlekle chorujących
Cele operacyjne Strategii:
REALIZACJA
Stworzenie warunków wszechstronnej aktywizacji
organizacja usług opiekuńczych, współpraca z ŚDS
osób starszych, niepełnosprawnych i chorujących
BARKA, organizacja transportu do ŚDS BARKA,
zamieszczanie na stronie internetowej ofert
Wzrost partycypacji społecznej i obywatelskiej osób
przesyłanych przez inne instytucje w zakresie realizacji
starszych, niepełnosprawnych i chorujących
projektów skierowanych do osób starszych,
Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej
niepełnosprawnych i chorujących, wizyty w miejscu
oraz różnych form opieki i wsparcia dla osób
zamieszkania pracowników socjalnych, wsparcie
ograniczonej samodzielności
finansowe, kierowanie do DPS i RDO. Organizowanie
pomocy sąsiedzkiej.
1.

1.1
1.2
1.3

Zwiększenie dostępności zakresie dostępności pomocy
psychologicznej dla osób starszych, niepełnosprawnych
i chorujących po przez przeniesienie miejsca
świadczenia usług na niski parter, gdzie zniesione są
bariery architektoniczne
Cel szczegółowy Strategii:

2.1

2. Ograniczenie zasięgu ubóstwa, bierności zawodowej i bezrobocia wśród mieszkańców gminy.
Cele operacyjne Strategii:
REALIZACJA
Poprawa warunków socjalno-bytowych osób i rodzi Wsparcie finansowe realizowane przez GOPS,
mieszkających w gminie.
dystrybucja żywności przekazywanej przez Bank
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2.2

2.3

3.1
3.2
3.3

Żywności, przyznawanie pomocy niepieniężnej,
prowadzenie magazynu odzieży, przekazywanie rzeczy:
zabawek, gier, sprzętów, poradnictwo w zakresie
możliwości pozyskania wsparcia .
Poprawa kompetencji sprzyjających samodzielności praca asystenta rodziny i pracownika socjalnego nad
i zaradności życiowej
racjonalnym gospodarowaniem budżetem, organizacja
warsztatów, pomoc prawna dla osób i rodzi
doświadczających trudności finansowych związanych z
zobowiązaniami bieżącymi lub z przeszłości, praca
socjalna
Ograniczenie barier utrudniających dostęp do
Poradnictwo psychologiczne, praca socjalna,
aktywizacji zawodowej, w tym osób w szczególnie
przekazywanie: ofert pracy, informacji o kursach i
trudnej sytuacji na rynku pracy.
szkoleniach, stażach, współpraca z PUP.
Cel szczegółowy Strategii:
3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków wychowywania i rozwoju w stabilnym środowisku
rodzinnym.
Cele operacyjne Strategii:
REALIZACJA
Wzmacnianie rodziców i opiekunów w zakresie
Przydzielanie wsparcia AR , rodzinom gdzie występują
opieki i wychowania
trudności we właściwym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, zapewnienie możliwości
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju
korzystania w zakresie wsparcia psychologa i
dzieci i młodzieży
socjoterapeuty, prawnika, organizowanie warsztatów
Zapewnienie rodzinom doświadczającym trudności
dla rodziców za pośrednictwem szkół, organizowanie
dostępu do specjalistycznego kompleksowego
wsparcia socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży,
wsparcia
organizowanie działań profilaktycznych : konkurs
plastyczny, namiot profilaktyczny, warsztaty dla
uczniów, szkolenia dla rodziców i nauczycieli
.
Cel szczegółowy Strategii:

4. Zmniejszenie częstości występowania dysfunkcji społecznych, w tym przemocy w rodzinach i uzależnień
Cele operacyjne Strategii:
REALIZACJA
4.1
Zwiększenie
świadomości
w
obszarze Pracownicy socjalni prowadzą stały monitoring i
dysfunkcyjnych.
edukację rodzin, w rodzinach gdzie występują trudności
4.2
Wzmacnianie
oddziaływań
profilaktycznych, we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczoprewencyjnych i kompensacyjnych w obszarze wychowawczej przydzielany jest AR, zapewnienie
możliwości korzystania w zakresie wsparcia psychologa
dysfunkcji społecznych.
4.3
Poprawa dostępu osób i rodzin do pomocy i socjoterapeuty, prawnika, organizowanie warsztatów
specjalistycznej w zakresie przemocy w rodzinie i dla rodziców za pośrednictwem szkół, organizowanie
wsparcia socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży,
uzależnień.
organizowanie działań profilaktycznych, w sytuacji
podejrzenia stosowania przemocy stosowana jest
procedura ,,NK” oraz powoływane są GR . Ośrodek na
bieżąco też udostępnia posiadane materiały
profilaktyczne.
Cel szczegółowy Strategii:
5. Zwiększenie efektywności działań w zakresie planowania, realizacji i oceny gminnej polityki społecznej.
Cele operacyjne Strategii:
REALIZACJA
5.1
Wzmocnienie kompetencji osób zaangażowanych w Stałe szkolenia
realizację Strategii
5.2
Tworzenie warunków sprzyjających partycypacji
Konsultacje społeczne, warsztaty dla rodziców,
obywatelskiej, integracji i aktywności mieszkańców.
5.3
Rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej oraz
Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli
współpracy z mieszkańcami i ich organizacjami na
wszystkich kluczowych instytucji oraz przedstawiciela
rzecz dobra wspólnego
stowarzyszenia, stała współpraca z:
PCPR,PUP,szkołami, policją, kuratorami
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DZIAŁANIA DODATKOWE
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie bardzo mocno zaangażował się w
koordynację działań profilaktycznych, które zostały sfinansowane

ze środków pochodzących na

realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W ramach podjętych
działań i inicjatyw oraz współpracy z instytucjami zostało zrealizowane:
1. Konkurs plastyczny dla uczniów SP ,,Jestem aktywny-Jestem bezpieczny” .
2. Szkolenie połączone z warsztatami dla rodziców ,, Jak chronić dziecko przed nałogowymi
zachowaniami” .
3. Szkolenie dla rodziców ,,Dlaczego smart fon jest ważny dla mojego dziecka”.
4. Szkolenie dla dzieci i młodzieży ,, Metoda Porozumiewania się bez przemocy w profilaktyce
uzależnień”.
5. Warsztaty dla uczniów ,,Nie zmarnuj swojego życia”.
6. Namiot profilaktyczny ,,Zdrowy styl życia”.
7. Koncert profilaktyczny.
8. Udział w kampanii profilaktycznej- pozyskanie materiałów profilaktycznych do punktów
sprzedaży alkoholu ,,Ograniczyć dostępność alkoholu dla nieletnich”.
9. Spektakl – przedstawienie muzyczne ,,Opowieść wigilijna po Warmińsku”,
10. Dni otwarte dla mieszkańców Jonkowo –OSP ,,Dzień bezpieczeństwa”.
11. Projekt skierowany do uczniów ,,Świat dziecka- niemów nikomu co się dzieje w ….”.
12. Warsztaty profilaktyczne ,,Dbaj o zdrowie”.
13. Działania wychowawczo-profilaktyczne ,,Działamy nie uzależniamy się”,
14. Obóz szkoleniowo- wychowawczy OSP- PROFILAKTYKA.
15. Paczki świąteczne dla uczestników zajęć socjoterapeutycznych.
16. Warsztaty kierowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Jonkowo
,,Jestem świadomy użytkownikiem Internetu” Warsztaty profilaktyczne skierowane do wszystkich
klas 7 i 8 ze szkół z terenu gminy Jonkowo. Łącznie warsztatami zostało objętych 5 klas 7 i 4
klasy 8, co stanowiło łącznie 158 uczniów. Warsztaty miały na celu uświadomienie konsekwencji
zagrożeń płynących z sieci oraz posiadania i zażywania substancji odurzających (alkohol,
narkotyki). Z uwagi na sytuację epidemiczną i co z tym się wiąże dużą ilość czasu spędzanego
przez młodzież w sieci, prowadząca warsztaty dużą uwagę poświęciła na konsekwencje
zamieszczania zdjęć oraz komentarzy na portalach społecznościowych, jak również poruszyła
wątki odpowiedzialności karnej.
W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie przeprowadził remont i
zagospodarowanie pomieszczeń na niskim parterze. Pomieszczenia zostały wykorzystane do
prowadzenia magazynu żywności i prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Ponadto celem
zwiększenia dostępności zostały przeniesione tam usługi psychologa i socjoterapeuty, co umożliwienia
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korzystanie z tego rodzaju wsparcia osobom z niepełnosprawnością ruchową i starszym. W
zagospodarowanych pomieszczeniach utworzony jest również magazyn odzieży. Od 2022 r. raz w
tygodniu spotykają się tam, również emeryci i renciści.
Szczegółowa realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie znajduje się w
Sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie za rok 2021 dostępne
na stronie https://www.jonkowo.naszops.pl/bip/sprawozdania-opisowe-gops/z-dzialalnosci-gops .
5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykaz lokali i pomieszczeń mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy przedstawia poniższa
tabela:
Położenie budynku mieszkalnego

Lp
.

adres

Przedmiot użytkowania

nr. działki
udział własn. gminy
w nieruchomości

Powierzchnia
użytkowa
lokalu/pomieszcz
enia
mieszkalnego

Bałąg
1. lokal mieszkalny

53,33 m2

2. lokal mieszkalny

37,82 m2

1. lokal mieszkalny

66,38 m2

1. lokal mieszkalny

57,62 m2

2. lokal mieszkalny

15,05m2

3. lokal mieszkalny

90,06 m2

dz. 68/5 udz. 50/100

1. lokal mieszkalny

69,50 m2

dz. 161/4 udz. 20/100

1. lokal mieszkalny

38,63 m2

1. Łomy 58

dz. 174/1 udz. 11/100

1. lokal mieszkalny

18,00 m2

2. Łomy 41

dz. 92/2 udz. 302/1000

1. lokal mieszkalny

34,1 m2

1 lokal mieszkalny

13,74 m2

2 lokal mieszkalny

23,21 m2

1. lokal mieszkalny

48,00 m2

2. lokal mieszkalny

48,00 m2

dz. 28/5 udz. 50/100

1. lokal mieszkalny

31,98 m²

dz. 104/11 udz. 60/100

1. lokal mieszkalny

50,30 m2

1 Bałąg 4
Garzewko
1. Garzewko 9

dz. 8/1

dz. 87

Godki
1. Godki 17

2. Godki 18

dz. 57/4

Jonkowo
1. ul. Ogrodowa 1/4
Łomy

Mątki
1.

Mątki 36

dz. 104 udz. 51/100

Nowe Kawkowo
1

Nowe Kawkowo 25 – budynek
dz. 45/1
szkoły podstaw.

Polejki
1. Polejki 6 a
Szałstry
1. Szałstry 40
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2. Szałstry 15

dz. 139/2

1. budynek mieszkalny

63,00 m²

3. Szałstry 22/1

dz. 3012/3
udz. 25/100

1. lokal mieszkalny

50,70 m²

dz. 19/15 udz. 30/100

1. lokal mieszkalny

45,80 m²

1. lokal mieszkalny

33,60 m2

2. lokal mieszkalny

83,08 m2

1. lokal mieszkalny

29,1 m2

Węgajty
1. Węgajty 2/1
Wołowno
1. Wołowno 10

dz. 180

2. Wołowno 10a

dz. 179/1

6. REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ GMINY
1. Uchwała nr XXX/232/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033
2. Uchwała nr XXX/233/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok
3. Uchwała nr XXX/234/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 129/1 obręb Wrzesina) - Podpisano umowę
dzierżawy w przedmiotowej sprawie .
4. Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 129/1 obręb Wrzesina) - Podpisano umowę
dzierżawy w przedmiotowej sprawie .
5. Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 475/33 obręb Jonkowo) - Podpisano
umowę dzierżawy w przedmiotowej sprawie .
6. Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo) - Podpisano umowę najmu w
przedmiotowej sprawie.
7. Uchwała nr XXX/238/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 161/8 ,obręb Jonkowo)
8. Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Mątki - Dnia 29 września 2021 roku podjęta została uchwała XXXVIII/312/2021
Rady Gminy Jonkowo w sprawie MPZP.
9. Uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia
międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo częściowej realizacji zadania

31

publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego
domu pomocy
10. Uchwała nr XXX/241/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028
11. Uchwała nr XXX/242/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również tryb ich pobierania
12. Uchwała nr XXX/243/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji - Nieruchomość nr
ewid 152/5 o pow. 600m2 , obręb Jonkowo , stanowiąca własność Powiatu Olsztyńskiego. Działka
skomunalizowana.
13. Uchwała nr XXX/244/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo - Uchwała dotyczy
nabycia przez Gminę Jonkowo prawa własności działki o nr ew. 156/24 o pow. 102 m2, położonej
obrębie Łomy.
14. Uchwała nr XXX/245/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Jonkowo - Uchwała dotyczy obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo
służebnością przesyłu na rzecz Energa Operator S.A..
15. Uchwała nr XXX/246/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości - Nieruchomość nr ewid. 201/31 (obręb Gutkowo) została
sprzedana.
16. Uchwała nr XXX/247/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 39/25 obręb Jonkowo) - Podpisano umowę najmu w
przedmiotowej sprawie.
17. Uchwała nr XXX/248/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 135/7 obręb Mątki) - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej
sprawie.
18. Uchwała nr XXX/249/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 230/11 obręb Łomy) - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej
sprawie .
19. Uchwała nr XXX/250/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest
ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo) - Podpisano umowę najmu w
przedmiotowej sprawie .
20. Uchwała nr XXX/251/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
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najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (zmiana uchwały nr XXVIII/217/2020) Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie .
21. Uchwała nr XXX/252/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (zmiana uchwały nr XXVIII/238/2021) Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie.
22. Uchwała nr XXX/253/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (zmiana uchwały nr XXVIII/218/2020) Podpisano umowę dzierżawy w przedmiotowej sprawie.
23. Uchwała nr XXXI/254/2021 z dnia 25.02.2021 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo Teczka planistyczna została przekazana Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w dniu
5.03.2021r.
24. Uchwała nr XXXI/255/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo - Działka o nr ewid. 166/5 o pow.600m2 (obręb
Jonkowo) została nabyta na rzecz Gminy Jonkowo.
25. Uchwała nr XXXI/256/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
mienia komunalnego Gminy Jonkowo - Działa o nr ewid. 40/4 o pow. 433m2 ( obręb Godki)
została sprzedana.
26. Uchwała nr XXXI/257/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały
27. Uchwała nr XXXI/258/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej
drogi publicznej nr 15700N na terenie Gminy Jonkowo w miejscowości Wrzesina , Porbady
28. Uchwała nr XXXI/259/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033
29. Uchwała nr XXXI/260/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
30. Uchwała nr XXXI/261/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Statusu Gminnego
Ośrodka pomocy Społecznej w Jonkowie
31. Uchwała nr XXXII/262/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
32. Uchwała nr XXXII/263/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
zmiany budżetu na 2021rok
33. Uchwała nr XXXII/264/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony , w trybie bezprzetargowym,
lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Bałąg, gmina Jonkowo (część budynku nr
4 w miejscowości Bałąg, dz. o nr ewid. 8/1, obręb Wołowno) - Podpisano umowę najmu w
przedmiotowej sprawie.
34. Uchwała nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony , w trybie bezprzetargowym ,
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lokalu mieszkalnego , znajdującego się w miejscowości Bałąg , gmina Jonkowo (część budynku
nr 4 w miejscowości Bałąg, dz. o nr ewid. 8/1 obręb Wołowno) - Podpisano umowę najmu w
przedmiotowej sprawie.
35. Uchwała nr XXXII/266/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym ,
lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Szałstry , gmina Jonkowo ( część budynku
nr 40 w miejscowości Szałstry , dz. o nr ewid .104/11 , obręb Szałstry) - Podpisano umowę najmu
w przedmiotowej sprawie.
36. Uchwała nr XXXII/267/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (pomieszczenie gospodarcze ,dz. o nr ewid. 39/26 i 38/1,
obręb Jonkowo) - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie.
37. Uchwała nr XXXII/268/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (pomieszczenie gospodarcze , dz. o nr ewid. 39/25, obręb
Jonkowo) - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie.
38. Uchwała nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy( pomieszczenie gospodarcze, dz. o nr ewid. 230/11, obręb
Łomy) - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie.
39. Uchwała nr XXXII/270/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy ( dz. o nr ewid. 161/4, obręb Stare Kawkowo) - Podpisano
umowę dzierżawy w przedmiotowej sprawie.
40. Uchwała nr XXXII/271/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. o nr ewid. 168/1, obręb Jonkowo) - Podpisano umowę
dzierżawy w przedmiotowej sprawie.
41. Uchwała nr XXXII/272/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy ( dz. o nr ewid 168/1, obręb Jonkowo) - Podpisano umowę
dzierżawy w przedmiotowej sprawie.
42. Uchwała nr XXXII/273/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy ( nr ewid. 4/6, obręb Jonkowo) - Podpisano umowę
dzierżawy w przedmiotowej sprawie.
43. Uchwała nr XXXII/274/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem
rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej (Giedajty) - Uchwała dotyczy przeniesienia
prawa własności działki 63/49 w Giedajtach na rzecz Gminy Jonkowo, w dniu 24 maja dokonana
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została wycena przedmiotowej nieruchomości, po czym ustalono że właściciel dokonał wpłaty za
opłatę adiacencką, w związku z czym, nie było podstaw do przejęcia przez Gminę powyższej
nieruchomości.
44. Uchwała nr XXXII/275/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. o nr ewid. 201/37,
Gutkowo) Nieruchomość o nr ewid. 201/37 ( obręb Gutkowo) została sprzedana.
45. Uchwała nr XXXII/276/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2021r.”
46. Uchwała nr XXXII/277/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo ( dz. o nr ewid.72, obręb
Gutkowo) - Działka o nr ewid. 72 (obręb Gutkowo) została sprzedana.
47. Uchwała nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
48. Uchwała nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie - W
dniu 12 kwietnia 2021r. uchwałę wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem przesłano skarżącemu.
49. Uchwała nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem
rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej - Uchwała została uchylona uchwałą nr
XXXVIII/319/2021 z dnia 29 września 2021 roku.
50. Uchwała nr XXXII/281/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo tytułem
rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej - Uchwała została uchylona uchwałą nr
XXXVIII/319/2021 z dnia 29 września 2021 roku.
51. Uchwała nr XXXIII/282/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
52. Uchwała nr XXXIII/283/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok
53. Uchwała nr XXXIII/284/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
udzielania dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie
54. Uchwała nr XXXIII/285/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia
protokołu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
55. Uchwała nr XXXIII/286/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz
Gminy Jonkowo (dz. o nr ewid. 72/6 o pow.277m2, 72/16 o pow. 1440m2,72/17 o pow.582m2,
obręb Giedajty) - Uchwała dotyczy przejęcia działek drogowych nr 72/6, 72/16, 72/17 w obrębie
Giedajty. Działki zostały przejęte na rzecz Gminy Jonkowo.
56. Uchwała nr XXXIII/287/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny nr 4 o
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pow.37,82m2, dz. nr ewid.161/4 o pow. 900m2, obręb Jonkowo)
57. Uchwała nr XXXIII/288/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny o
pow.37,82m2,dz. o nr ewid.8/1 o pow. 3404m2, obręb Wołowno)
58. Uchwała nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo ( dz. o nr ewid.143 o pow.
3800m2,obręb Wołowno)
59. Uchwała nr XXXIII/290/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie
uchylenia uchwały NR XXXV/136/2005 Rady Gminy Jonkowo z dnia 14 grudnia 2005r., w
sprawie utworzenia placówki opiekuńczo -wychowawczej wsparcia dziennego pod nazwą
świetlica socjoterapeutyczna
60. Uchwała nr XXXIV/291/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 11 czerwca 2021 r., w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
61. Uchwała nr XXXIV/292/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 11 czerwca 2021r., w sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok
62. Uchwała nr XXXIV/293/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 11 czerwca 2021r., w sprawie
wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
wysokości dochodów gospodarstwa domowego - Od 1 lipca 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jonkowie posługuje się przyjętymi wzorami wniosków.
63. Uchwała nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
64. Uchwała nr XXXV/295/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2021rok
65. Uchwała nr XXXV/296/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie nadania
nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Jonkowo . ( dz. nr ew.
141/100 oraz 141/160 obręb Jonkowo )
66. Uchwała nr XXXV/297/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie nadania
nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stękiny gmina Jonkowo ( dz. nr ew. 101/12, obręb
Stękiny)
67. Uchwała nr XXXV/298/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dz. nr ew. 108/7,obręb Nowe Kawkowo) Wnioskodawca po zapoznaniu się z operatem szacunkowym wycofał się z chęci zakupu
przedmiotowej nieruchomości.
68. Uchwała nr XXXV/299/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy (dz. nr ew. 168/1, obręb Jonkowo) - Podpisano umowę
dzierżawy w przedmiotowej sprawie.
69. Uchwała nr XXXV/300/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo - Uchwałę wraz z uzasadnieniem
oraz pouczeniem została przekazana dla skarżącego .
70. Uchwała nr XXXV/301/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
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Jonkowo za 2020 rok.
71. Uchwała nr XXXV/302/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie wotum
zaufania dla Wójta Gminy Jonkowo za 2020 rok
72. Uchwała nr XXXV/303/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Jonkowo za
2020 rok.
73. Uchwała nr XXXVI/304/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
74. Uchwała nr XXXVI/305/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok
75. Uchwała nr XXXVII/306/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
76. Uchwała nr XXXVII/307/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie
zmiany budżetu na 2021 rok
77. Uchwała nr XXXVII/308/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jonkowo
78. Uchwała nr XXXVII/309/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2021/2022
79. Uchwała nr XXXVIII/310/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
80. Uchwała nr XXXVIII/311/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
zmiany budżetu na 2021 rok
81. Uchwała nr XXXVIII/312/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
geodezyjnym Mątki - Dokumentacja planistyczna została przekazana Wojewodzie WarmińskoMazurskiemu w dniu 6.10.2021w. w celu zbadania zgodności procedury planistycznej z
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz publikacji w dzienniku
urzędowym. Publikacja w Dzienniku Urzędowym w dniu 25.10.2021 ( Dz. Urz. poz. 3933 z
25.10.2021r.)
82. Uchwała nr XXXVIII/313/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (dz. nr ew. 180, obręb
Wołowno) - Uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 33,60m2
znajdującego się w budynku nr 10 w Wołownie wraz z udziałem w działce o numerze
ewidencyjnym 180.
83. Uchwała nr XXXVIII/314/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr ew. 74/2, obręb Wilimowo-dz. nr ew. 70/1 ,
obręb Wilimowo) - Uchwała dotyczy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy
Jonkowo o numerze ewidencyjnym 74/2 o pow. 1000 m2 położonej w Wilimowie, na
nieruchomość położoną również w Wilimowie stanowiącą własność prywatną o numerze
ewidencyjnym 70/1 o pow. 1210 m 2 . Procedura została zakończona podpisaniem aktu
notarialnego.
84. Uchwała nr XXXVIII/315/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
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rozpatrzenia petycji (dot. zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko SARSCOV-19- Stowarzyszenie Ocean) - Uchwała została przekazana wnioskodawcy wraz z
uzasadnieniem .
85. Uchwała nr XXXVIII/316/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji (dot. zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko SARSCOV-19) - Uchwała została przekazana wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem .
86. Uchwała nr XXXVIII/317/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji ( ws. Przeprowadzenia Bezpośredniego Referendum Ludowego) - Uchwała
została przekazana wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem .
87. Uchwała nr XXXVIII/318/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia petycji ( Obrona prawdy , godności i wolności człowieka na terytorium Gminy) Uchwała została przekazana wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem .
88. Uchwała nr XXXVIII/319/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na
rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej - Uchwały
dotyczyły przeniesienia na rzecz gminy Jonkowo działek o numerach ewidencyjnych 91/63, 91/64
oraz 91/61 obręb Warkały tytułem rozliczenia przysługującej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości. Konieczna była zmiana podstawy prawnej nabycia przedmiotowych
nieruchomości, dlatego też zostały podjęte dwie uchwały w sprawie zgody na nabycie odpłatne
nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo.
89. Uchwała nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo ( nr ew. 91/61, obręb
Warkały) - Uchwała dotyczy nabycia nieruchomości o numerze ewidencyjnym 91/61 o pow.
1100m2 położonej w Warkałach. Działka została nabyta na rzecz Gminy Jonkowo.
90. Uchwała nr XXXVIII/321/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo ( dz. o nr ew. 91/63 oraz
dz. o nr ew. 91/64, obręb Warkały) - Uchwała dotyczy nabycia nieruchomości o numerach
ewidencyjnych 91/63 i 91/64 o łącznej pow. 1277 m 2 położonej w Warkałach. Działki zostały
nabyte na rzecz Gminy Jonkowo.
91. Uchwała nr XXXVIII/322/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 września 2021 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Wrzesina.
92. Uchwała nr XXXIX/323/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
93. Uchwała nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
zmiany budżetu na 2021rok
94. Uchwała nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
95. Uchwała nr XXXIX/326/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Jonkowo
96. Uchwała nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały
97. Uchwała nr XXXIX/328/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 28 października 2021 roku w sprawie
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zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy Jonkowo
98. Uchwała nr XL/329/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
99. Uchwała nr XL/330/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok
100. Uchwała nr XLI/331/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie uchwal
enia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022.
Dnia 5 stycznia 2022 roku wydano Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo w sprawie ogłoszenia
I Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu
działalności pożytku publicznego w 2022 roku. Na podstawie przedmiotowej uchwały i Zarządzenia
mogą być składane oferty przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych Gminy
Jonkowo. Działania organizacji mogą być prowadzone w ramach 4 kierunków:
 Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców
Gminy Jonkowo,
 Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.
W ramach realizowania zapisów w/w uchwały zostaną zlecone (na podstawie ofert, a następnie
zawartych umów) do wykonania organizacjom pozarządowym zadania gminne, które będą
realizowane dla mieszkańców przez cały 2022 rok.
101. Uchwała nr XLI/332/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jonkowo na lata 2022-2024
102. Uchwała nr XLI/333/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach
wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz schroniskami dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
103. Uchwała nr XLI/334/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo - Uchwała dotyczy wykupu
przez Gminę Jonkowo działki o numerze ewidencyjnym 77/92 o pow. 0,0081 ha obręb Jonkowo.
Działka została nabyta na rzecz Gminy Jonkowo.
104. Uchwała nr XLI/335/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jonkowo
105. Uchwała nr XLI/336/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie
ustalenia wysokości diet i kosztów podróży służbowych radnych Gminy Jonkowo
106. Uchwała nr XLI/337/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie
ustalenia wysokości diet dla sołtysów
107. Uchwała nr XLI/338/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
108. Uchwała nr XLI/339/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok
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109. Uchwała nr XLI/340/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 24 listopada 2021 roku sprawie przyjęcia
„ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na
2022 rok”
110. Uchwała nr XLII/341/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo
111. Uchwała nr XLII/342/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2021rok
112. Uchwała nr XLII/343/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie
bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Szałstry, gmina
Jonkowo - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie.
113. Uchwała nr XLII/344/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym,
lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Godki, gmina Jonkowo - Podpisano
umowę najmu w przedmiotowej sprawie
114. Uchwała nr XLII/345/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo Uchwała dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku nr 3B w Stękinach
wraz z udziałem 50/100 w działce o numerze ewidencyjnym 102. Przedmiotowa nieruchomość
została zbyta 30.12.2021r.
115. Uchwała nr XLII/346/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy - Podpisano umowę dzierżawy w przedmiotowej sprawie
116. Uchwała nr XLII/347/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy - Podpisano umowę najmu w przedmiotowej sprawie
117. Uchwała nr XLII/348/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Przewodniczący Rady Gminy niniejszą uchwałę
przekazał stronie .
118. Uchwała nr XLII/349/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - Przewodniczący Rady Gminy niniejszą uchwałę
przekazał stronie .
119. Uchwała XLII/350/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie skargi
na działanie Wójta oraz powołanej Komisji Mieszkaniowej - Przewodniczący Rady Gminy
niniejszą uchwałę przekazał stronie .
120. Uchwała XLII/351/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie skargi
na działanie Wójta - Przewodniczący Rady Gminy niniejszą uchwałę przekazał stronie .
121. Uchwała XLIII/352/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031
122. Uchwała XLIII/353/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2022 rok
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123. Uchwała XLIII/354/2021 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku

7. SPRAWY OBYWATELSKIE
W 2021 roku, z którego sporządza się przedmiotowe sprawozdanie, do ewidencji ludności wpłynęły 92 wnioski w rozumieniu Kodeksu 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 2021 roku z Gminą Jonkowo współpracowało 9 organizacji pozarządowych, w tym 3 stowarzyszenia,
4 kluby sportowe, 1 fundacja oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. W ramach otwartego
konkursu ofert, skierowanego do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie wykonania
następujących zadań publicznych:
- zadanie 1 Działanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; dotację
z budżetu Gminy uzyskała 1 oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie, opiewającą na kwotę
2.500,00 zł, na realizacje zadania pn. „Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy Jonkowo” —
zadanie zostało zrealizowane,
- zadanie 2 Działanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców Gminy Jonkowo; dotację z budżetu Gminy uzyskały 4 organizacje pozarządowe, zajmujące
się rozpowszechnianiem sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Jonkowo, a
wśród nich oferty złożone przez: Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jonkowie, z ofertą opiewającą na
kwotę 16.850,00 zł, Stowarzyszenie Akademię Sportową „AS” uzyskało dotację opiewającą na kwotę
9.000,00 zł, Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sztuk Walki" z kwotą 6.150,00 zł
oraz Klub Sportowy „2010 Wrzesina” uzyskujący dotację opiewającą n a kwotę 4.000,00 zł zadania zostały zrealizowane,
- zadanie 4 Działanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
patriotycznego; dotację z budżetu Gminy uzyskały 2 stowarzyszenia: oferta Fundacji ”Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej w Olsztynie” na kwotę 1.500,00 zł na zadanie „Fundusz Stypendialny” oraz oferta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonkowie, opiewającą na kwotę 1.500,00 zł, na realizacje zadania pn.
„Obóz szkoleniowo-wychowawczy MDP gminy Jonkowo” — 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 2021 roku". Podczas trwania konsultacji do tut.
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Urzędu nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna od organizacji pozarządowych, co oznacza, że do
projektu Programu, mającego obowiązywać w 2021 roku - nie zgłoszono żadnych uwag.

8. EDUKACJA
Sieć placówek oświatowych
W roku 2021 gmina Jonkowo była organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego i 3 szkół
podstawowych.
Przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie w roku 2021 oddano do użytku nowy plac zabaw. Inwestycja
została podjęta w związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej 3-4 latków, jak również będzie
służył dla starszej grupy 5-6 latków. Plac zabaw w całości jest ogrodzony i zamykany. Posiada wiele
stanowisk z urządzeniami do zabawy dla najmłodszych.
Poniższe zdjęcia przedstawiają nowy plac zabaw.
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W Szkole Podstawowej w Jonkowie w czerwcu 2021 zakupiono piec konwekcyjny. Piec konwekcyjny
pozwala znacznie skrócić czas pieczenia potraw, umożliwia szybka obróbkę termiczną i ułatwia pracę.
Krótszy czas pieczenia zmniejsza rachunki za energię elektryczną. Gwarantuje on doskonałe rezultaty
we wszystkich rodzajach obróbki termicznej. Wykorzystywane w nim gorące powietrze i para wodna
pozwolą na przygotowanie dań o zdecydowanie mniejszej zawartości tłuszczu, lepszym kolorze,
soczystości. Przygotowane warzywa staną się łakomym kąskiem dla niejadków.

Piec konwekcyjny w SP Jonkowo.

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
2020/2021
Wg. stanu
na
dzień
30.09.2021

Rok szkolny
2021/2022
Wg stanu na
dzień
30.09.2021

SP WRZESINA
Rok szkolny
2020/2021
Wg. stanu na
dzień
30.09.2021

43

Rok szkolny
2021/2022
Wg stanu na
dzień
30.09.2021

SP NOWE KAWKOWO
Rok
szkolny
2020/2021
Wg. stanu na
dzień
30.09.2021

Rok
szkolny
2021/2022
Wg
stanu
na
dzień 30.09.2021

Ilość uczniów w
szkole (łącznie z
OP)
dziewcząt
chłopców
Liczba klas
(łącznie z grupami
OP)
średnia liczba
uczniów,
uczęszczających
do jednej klasy
Ilość wszystkich
nauczycieli
średnia ilość
uczniów
przypadających
na nauczyciela
Ilość uczniów
kończących
szkołę

340

353

143

147

67

66

140
200

156
197

67
76

72
75

37
30

32
34

18

18

10

10

8

8

18,89

19,61

14,30

14,70

8,37

8,25

38

37

24

23

24

17

8,95

9,54

5,96

6,39

2,79

3,88

33

33

17

14

7

9

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 2021 roku z
podziałem na placówki. Ilości zakupionych biletów uzależnione były od wprowadzania nauki zdalnej lub
stacjonarnej z powodu panującej pandemii.
SP JONKOWO

SP WRZESINA

NOWE KAWKOWO

96

89

18

Ilość zakupionych biletów w
listopadzie 2021 r.

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, wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Liczba etatów
stażystów
kontraktowych
mianowanych
dyplomowanych
bez stopnia

SP JONKOWO

SP WRZESINA

SP NOWE KAWKOWO

Rok szkolny 2021/2022
34,95
2
7
6,07
19,88
0

Rok szkolny 2021/2022
25,33
1
7
3,33
9
0

Rok szkolny 2021/2022
13,71
0
2,11
4,11
7,12
0,37
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Poziom nauczania – wyniki egzaminu ósmoklasisty – maj 2021
Egzamin ósmoklasistów – Szkoły Podstawowe w Gminie Jonkowo
Liczebność
zdających
55
55
54
1

Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki

Średnia
58%
37%
64%
Brak danych

Egzamin ósmoklasistów – język polski
Średnia zdających
Szkoła Podstawowa w
Jonkowie
Szkoła Podstawowa
we Wrzesinie
Szkoła Podstawowa w
Nowym Kawkowie

JĘZYK POLSKI
Średni
gminie
wynik

33

57%

16

59,56%

7

53%

powiecie

województwie

kraju

57%

56%

60%

58%

Egzamin ósmoklasistów – matematyka
Średnia zdających

MATEMATYKA
Średni wynik

33

39%

16

31,50%

7

37%

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

gminie

powiecie

województwie

kraju

37%

40%

42%

47%

powiecie

województwie

kraju

61%

61%

66%

Egzamin ósmoklasistów – język angielski
JĘZYK ANGIELSKI
Średnia zdających
Średni wynik
gminie
Szkoła Podstawowa w
Jonkowie
Szkoła Podstawowa we
Wrzesinie
Szkoła Podstawowa w
Nowym Kawkowie

32

70%

16

50%

7

62%

64%

Jedna osoba ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie

zdawała egzamin z języka

niemieckiego uzyskując wynik 100%
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 30.09.2020 R.
27
26
21
26
100
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STAN NA 30.09.2021 R.
20
28
29
19
96

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W JONKOWIE
STAN NA 30.09.2020 R.
STAN NA 30.09.2021 R.
Dzieci 3 letnie
5
7
Dzieci 4 letnie
10
8
Dzieci 5 letnie
7
14
Dzieci 6 letnie
10
10
SUMA
32
39

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZESINIE
STAN NA 30.09.2020 R.
STAN NA 30.09.2021 R.
Dzieci 3 letnie
10
9
Dzieci 4 letnie
5
15
Dzieci 5 letnie
10
7
Dzieci 6 letnie
14
14
SUMA
39
45

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KAWKOWIE
STAN NA 30.09.2020 R.
STAN NA 30.09.2021 R.
Dzieci 3 letnie
0
0
Dzieci 4 letnie
0
0
Dzieci 5 letnie
3
6
Dzieci 6 letnie
8
3
SUMA
11
9

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

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

PRZEDSZKOLE EKOLANDIA
STAN NA 30.09.2020 R.
1
12
13
14
10
50

PRZEDSZKOLE PATRYK
STAN NA 30.09.2020 R.
1
5
8
3
4
21

STAN NA 30.09.2021 R.
1
11
12
15
16
55

STAN NA 30.09.2021 R.
2
3
9
6
2
22

Żłobek w Warkałach posiada 22 miejsca dla najmłodszych dzieci. W roku 2021 wszystkie miejsca były
zajęte.

POMOC MATERIALNA UCZNIOM
W 2021 roku stypendia dla uczennic i uczniów były przyznawane w formie pomocy o charakterze
socjalnym oraz posiłek w szkole w ramach rządowego wieloletniego programu „Posiłek w domu
i w szkole”.
Stypendia szkolne w 2021 roku wyniosły w sumie 40.661,59 zł (80% dofinansowania – 32.529,27 zł i
20% środki własne – 8.132,32 zł). Liczba uczniów objętych pomocą – 61 osoby.
Liczba osób korzystająca z pomocy w formie gorącego posiłku (obiad) wyniosła ogółem – 126, w tym,
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dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 46, uczniowie do czasu ukończenia szkoły
ponadpodstawowej – 42 i pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy
społecznej – 2 osoby.
Koszt w 2021 roku wyniósł w sumie 275.000,00 zł

MŁODOCIANI PRACOWNICY
W 2021 roku Gmina Jonkowo dofinansowała czterem pracodawcom koszty kształcenia młodocianych
pracowników, którzy byli mieszkańcem Gminy. Wysokość dofinansowania wynosiła 30 876,16 zł.
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 Unię Europejską. Z dotacji państwowych (które otrzymały placówki
w gminie Jonkowo) finansowane były i są różnego rodzaju programy rządowe m. in. „dotacja
podręcznikowa”. W 2021 r. gmina otrzymała dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 62 150,70 zł.
W ramach dotacji na wychowanie przedszkolne Gmina Jonkowo w 2021 roku otrzymała 266 251,00 zł.

SUBWENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2021 r. na zadania szkolne i pozaszkolne to kwota
5.571.059,00 zł. Ponadto w ramach rządowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum
GovTech „Laboratoria Przyszłości” szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe w łącznej
wysokości 196 200,00 zł na wyposażenie w nowoczesny sprzęt taki jak drukarki 3D, roboty edukacyjne
itp. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie otrzymała kwotę 106 200,00 zł., Szkoła
Podstawowa w Nowym Kawkowie otrzymała kwotę 30 000,00 zł oraz Szkoła Podstawowa we Wrzesinie
otrzymała kwotę 60 000,00 zł.

9. GMINNY OŚRODEK KULTURY - BIBLIOTEKI i Świetlice na terenie Gminy
Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o:
- Ustawę z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z
późniejszymi zmianami
- Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie nadanego uchwałą Rady Gminy Jonkowo.
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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 filią w Łomach, a także świetlice
wiejskie w Jonkowie, Łomach, 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,
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 2021 r. zatrudniał 6 osób zatrudnionych
na etacie, 5 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.
Działalność merytoryczna GOK w 2021 roku
W roku 2021 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:
- Infrastruktura domów kultury – realizowany przez Ministerstwo Kultury – otrzymał dofinansowanie w
kwocie 50 tysięcy złotych, na realizację dokumentacji technicznej budowy nowej siedziby GOK. Środki te
nie zostały jednak wykorzystane ze względu na problemy ze znalezieniem nieruchomości (działki) pod
inwestycję. GOK złożył kolejny projekt, na który otrzymał dofinansowanie 78.000 zł z terminem realizacji
w roku 2022.
- Niepodległa 2021 – na inscenizację wydarzenia historycznego – Napoleoniady.
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Biblioteka i filie
W ramach struktury Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie działa Gminna Biblioteka Publiczna
w Jonkowie z filią 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 odbyło się spotkanie autorskie z Wiolettą Sawicką – autorką
poczytnych powieści obyczajowych. Od początku roku 2021 Biblioteka Publiczna w Jonkowie pracuje na
elektronicznym
elektroniczne

system katalogowania
karty

biblioteczne.

zbiorów

Katalog

MAK+.

biblioteczny

Stopniowo
jest

czytelnikom

dostępny

w

wydawane
formie

są

online.

W kwietniu 2021 nastąpiło zamknięcie i likwidacja filii w miejscowości Wołowno. Nastąpiło to na skutek
rezygnacji z pracy pracownicy (podeszły wiek), która udostępniała swój prywatny lokal na działalność
filii. Cały księgozbiór z likwidowanej placówki został zinwentaryzowany i rozdzielony pomiędzy biblioteki
w Jonkowie i Łomach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie w liczbach (stan na 31.12.2021 r.):
Gromadzenie zbiorów


W 2021 r. pozyskano 2329 woluminów w tym:
- dotacja j.s.t. – 589 woluminy na łączną kwotę 15000 zł,
- księgozbiór przejęty z filii bibliotecznej w Wołownie – 1740 woluminy na łączną kwotę 32770,37 zł.
Księgozbiór (stan na 31.12.2021 r.)
Biblioteka

Ogółem

Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie

10976

Filia w Łomach

6763

Ogółem:

17739

Zarejestrowani czytelnicy (stan na 31.12.2021 r.)
Biblioteka

Czytelnicy zarejestrowani

Czytelnicy do lat 15

GBP Jonkowo

416

137

Filia w Łomach
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6

Ogółem:

463

143

Wypożyczenia (stan na 31.12.2021 r.)
Biblioteka

Ogółem:

GBP Jonkowo

10504

Filia w Łomach

424

Ogółem:

11071
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Odwiedziny (stan na 31.12.2021 r.)
Biblioteka

Ogółem:

GBP Jonkowo

6878

Filia w Łomach

387

Ogółem:

7265

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jonkowie przystąpiła do konsorcjum Empik Go wykupując
zdalny dostęp do zbiorów elektronicznych na kwotę 936 zł.

Wypoczynek zimowy dzieci
W związku z zamknięciem instytucji kultury przed feriami, zorganizowane zostały zajęcia na żywo
przy pomocy sprzętu zakupionego do tych celów przez GOK Jonkowo. Z zajęć tworzone były transmisje
(live) na Facebooku i Youtube.
Świetlice wiejskie
W 2 świetlicach wiejskich (Jonkowo, Łomy) na terenie gminy Jonkowo prowadzona była
działalność edukacyjno – opiekuńczo - kulturalna. W związku z decyzją Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, działalność instytucji kultury została ograniczona w związku z pandemią
Covid19. W związku z tym został zmieniony schemat funkcjonowania świetlic. 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 uczestnicy

wykonywali różnorodne formy pracy obejmujące

malarstwo, rękodzieło, nabywanie takich umiejętności jak szycie, wykonywanie kartek metodą
scrapbooking itp. Po zmianach organizacyjnych pracownice świetlic wykonują także część zadań
administracyjnych i bibliotecznych. Utworzone zostały także grupy zajęciowe dla dorosłych (2 grupy w
Jonkowie i 1 grupa w Łomach).
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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 jajo wielkanocne ze styropianu, dekorację z mchu i palmę wielkanocną.
Dzieci i dorośli mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach "Złap zająca i zaprezentuj go w nowej
odsłonie". Wystarczyło odebrać zająca i we własnym zakresie go udekorować lub wkomponować w
wykonaną przez siebie dekorację. Dwie najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Świetlica

w Jonkowie i w Łomach przygotowała stroiki wielkanocne, które zostały przekazane do Domu
Pomocy Społecznej w Jonkowie.
Działalność edukacyjna, koła zainteresowań, grupy twórcze
Od września 2021 Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął tworzenie nowych grup edukacyjnych
i zajęciowych. Na koniec roku działają następujące grupy warsztatowe:
 Warsztaty gitarowe - zajęcia odbywają się w siedzibie GOK-u i prowadzone są w 2 grupach.
 Warsztaty taneczne - zajęcia dla dzieci z elementami tańców ludowych, towarzyskich
i narodowych. Odbywają się w szkole podstawowej w Jonkowie i Kawkowie i uczestniczy
w nich 20 osób.
 Warsztaty z malarstwa i rysunku - zajęcia przeznaczone dla dorosłych odbywają się
w siedzibie GOK. Powstały 2 grupy uczestników.
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 Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych – prowadzone na bazie świetlic w Łomach (1 grupa)
i Jonkowie (2 grupy)

Warsztaty bożonarodzeniowe
Warsztaty zostały przeprowadzone w formie tradycyjnej. Odbyły się w sołectwach, które wyraziły
taką potrzebę – związane to było z panującymi obostrzeniami (Warkały, Wrzesina, Godki, Garzewko,
Wołowno, Łomy, Jonkowo). Łącznie w warsztatach wzięło udział około 200 osób.
Organizacja imprez okolicznościowych i kulturalnych
W 2021 r. GOK zorganizował imprezy:


Zakończenie karnawału połączone z Walentynkami - Z tej okazji przygotowaliśmy
niespodziankę w klimacie videotekę online. O gorącą atmosferę wieczoru zadbał dj Worek jeden z najbardziej doświadczonych dj-ów polskiej sceny muzycznej. Podczas live streamu
była możliwość przesłania pozdrowień i życzeń walentynkowych.



Koncert z okazji Dnia Kobiet - Z okazji Dnia Kobiet można było posłuchać kameralnego
koncertu on-line w wykonaniu duetu Tomasz Długosz/Paweł Ejzenberg.



Konkurs „Dziecięcym Piórem” - GOK zapewnił obsługę techniczną wydarzenia i streaming
on-line a także patronat nad wydarzeniem.



Kabaret Moralnego Niepokoju - Pierwsza tak duża biletowana impreza w gminie Jonkowo.
Wzięło w niej udział 300 widzów. Jeden z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych
kabaretów w Polsce wystąpił 18 czerwca na hali sportowej SP Jonkowo.
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Powitanie Lata 2021 - impreza plenerowa na rozpoczęcie wakacji

z animacjami,

dmuchawcami dla dzieci, oraz koncertami i zabawą taneczną dla dorosłych.


Festiwal Artystyczny „Koloryt” - Jonkowski Festiwal Artystyczny, to już kolejna odsłona
dobrze znanej imprezy. Piątek to tradycyjnie animacje i street art w jonkowskim parku, wraz
z kameralnymi koncertami. Koncertowa sobota na błoniach połączona z pokazami tańca z
ogniem, warsztatami malarskimi oraz bitwą kolorów Holi.



Koncert Skaldowie – w sierpniową niedzielę, gościliśmy w progach jonkowskiego kościoła legendę polskiej sceny muzycznej - zespół Skaldowie. Koncert na dwa fortepiany i skrzypce
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został bardzo pozytywnie odebrany przez mieszkańców, oraz licznie zgromadzonych
turystów.



Muzyczne Pożegnanie Lata- coroczna impreza plenerowa, w tym roku odbyła się w miniesz
ej formie bez koncertu gwiazdy. Imprezą towarzyszącą był Puchar Polski Strongman.



Koncert Grażyny Łobaszewskiej – jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek
jazzowych w Polsce, odwiedziła Jonkowo w ramach listopadowych Zaduszek muzycznych.
Wokalistce na scenie towarzyszył zespół Ajagore



Zawody Strzeleckie z okazji 11 listopada



Zabawa Andrzejkowa dla Seniorów – wychodząc naprzeciw potrzeby integracji seniorów,
GOK zadbał o oprawę artystyczną, muzyczną oraz animacje.
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Płyta Chóru Cantorum - GOK Jonkowo wsparł wydanie płyty zespołu, którego znaczną
część stanowią mieszkańcy naszej gminy. Pracował on nad realizacją swojej pierwszej płyty
od wakacji. Dzięki ich zaangażowaniu powstało nagranie z najpiękniejszymi polskimi
kolędami. Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie wspomógł realizację tego projektu jako
element promocji Gminy Jonkowo.

10. 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 2,67% terenów gminy Jonkowo objęte jest obowiązującymi
planami. Przeznaczenie terenów gminy Jonkowo w 2021r. określało 47 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczają tereny głównie pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (ok. 44% powierzchni objętej planami).
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów
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zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
W 2021r. wydano 96 decyzji o warunkach zabudowy, w tym ok. 49 decyzji dotyczących realizacji
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 16 decyzje dotyczące realizacji elektrowni fotowoltaicznych.
W 2021r. wydano 34 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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