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Szanowni Państwo, 

Mieszkańcy Gminy Wierzbinek!

Raport o stanie Gminy Wierzbinek za 2018 rok 

jest opisem podjętych przez samorząd działań 

administracyjnych i gospodarczych, służących 

utrzymaniu zasobów gminy oraz działaniom na rzecz jej 

rozwoju, w tym zmianom kształtującym przestrzeń 

publiczną. 

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe 

dane przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania 

instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy 

Wierzbinek i stanowiące źródło oceny możliwości 

dalszego rozwoju Gminy. Raport zawiera analizę 

następujących obszarów działalności Gminy:

realizacja programów, finanse gminy, mieszkańcy gminy, 

ochrona zdrowia, pomoc społeczna, drogi i sieć 

wodociągowa, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, 

przestępczość w gminie, sprawy obywatelskie,edukacja, 

przedszkola i oddziały przedszkolne, biblioteki, ośrodek 

kultury i świetlice, przedsiębiorcy, ochrona środowiska, 

planowanie przestrzenne, sprawy administracyjne 

Ochotnicze Straże Pożarne.

Jestem przekonany, że dane zawarte w tym 

dokumencie przekonają Państwa, iż Gmina Wierzbinek 

staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla 

wszystkich jej mieszkańców. 

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz
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RAPORT O STANIE GMINY WIERZBINEK

 W ROKU 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z

2019, poz 506) Wójt Gminy Wierzbinek przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w

roku 2018. 

Realizacja programów 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- Wieloletnia prognoza finansowa,

- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

w  sferze  działalności  pożytku  publicznego  Uchwała  Nr  XXIX/259/17  Rady  Gminy

Wierzbinek z dnia 18 grudnia 2017 roku.

Cele szczegółowe programu:

1. stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz

społeczności lokalnej Gminy;

2. wykorzystanie  potencjału  społeczeństwa  obywatelskiego  w  poszerzaniu  oferty

świadczonych usług oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców gminy;

3. poprawa  jakości  życia  mieszkańców,  poprzez  pełniejsze  zaspokojenie  potrzeb

społecznych, integrację przedmiotów polityki  lokalnej,  otwarcie  na innowacyjność,

konkurencyjność;

4. wypracowanie  rocznego  modelu  lokalnej  współpracy  pomiędzy  organizacjami

pozarządowymi a Gminą.

Zakładane cele zostały osiągnięte. 

1  stycznia  2018  funkcjonowały  w  gminie  2  kluby  sportowe,  3  stowarzyszenia  i  3  koła

gospodyń wiejskich. 

Na koniec roku 2018 funkcjonowały w gminie 2 kluby sportowe, 3 stowarzyszenia i 3 koła

gospodyń wiejskich. 

W ramach otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji pozarządowych zlecono
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wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:

-  Organizacje zbiórek żywności wpłynęła 1 oferta Banku Żywności w Koninie ul.

Przemysłowa 124D, 62-510 Konin opiewająca na kwotę 5000,00 zł którą wybrano. 

- Konkurs na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2018 r.

opiewający na kotę 60000,00 zł.  Kwota ta  została  rozdysponowana w następujący

sposób: Kub Piłkarski ”Górnik Wierzbinek” 55000,00 zł oraz „WKS Boguszyczki ”

kwotę 5000,00 zł. 

W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przewidziano,  że  relacja  dochodów  bieżących

powiększona  o  dochody ze  sprzedaży  majątku  oraz  pomniejszona  o  wydatki  bieżące  do

dochodów  budżetu  wyniesie  4,31%  wyniosła  5,91%,  ponieważ  dochody  bieżące  zostały

wykonane w wysokości > 100%, natomiast wykonanie wydatków bieżących oscylowało w

granicach 98%.

Na początku roku 2018 po stronie planu wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 

1 353 349,00 zł na 31 grudnia 2018 roku planowany deficyt budżetowy wynosił 

1 571 000,00 zł, natomiast wynik budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżkę w kwocie

361 447,22 zł.

Zadłużenie Gminy Wierzbinek na dzień 1 styczeń 2018 roku wynosiło

 7 770 000,00zł

w trakcie  roku budżetowego uległo  zwiększeniu  o  zaciągnięty kredyt  długoterminowy w

wysokości 2 000 000,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 

1 774 000,00 zł / spłaty rat kredytów. Na koniec 2018 roku zadłużenie Gminy Wierzbinek

wynosiło 7 996 000,00 zł. 

Strategią rozwiązywania problemów alkoholowych jest profilaktyka szkolna i środowiskowa,

przeciwdziałanie  przemocy  w  rodzinie,  leczenie  uzależnienia  od  alkoholu  oraz  edukacja

publiczna. W tym zakresie komisja zorganizowała szkolenia dla nauczycieli i dzieci z zakresu

profilaktyki narkomanii i uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Ponad 20 osób korzystało z

pomocy psychologa, który świadczy usługi 3 razy w miesiącu w naszej gminie. Jest również

utworzony punkt konsultacyjny, który swoje działania opiera na profilaktyce i poradach dla

osób dorosłych i dzieci, wiąże się to z kierowaniem do poradni specjalistycznych i leczenia

uzależnień. Z poradnictwa i dojazdów do poradni skorzystało 16 osób, za które to komisja

sfinansowała ponad 11 000,00 zł z ogólnego budżetu komisji, który stanowił 66 362,00 zł. 

Na realizację zadania współpracy z innymi instytucjami wynikające z gminnego programu
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przeznaczono 3 143,00 zł. Na dofinansowanie zadań w szkołach przeznaczono 21 347,00 zł. 

Wskaźniki celu zostały osiągnięte. 

Finanse gminy

W roku 2018 dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie 52 138

370,04 zł co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 53 258 767,76 zł. 

Plan dochodów budżetu od 1 stycznia 2018 roku został zwiększony o kwotę 

20 527 260,76 zł. 

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 33 438 838,76 zł wykonano 33 805 012,87 zł tj.

101,09%, a dochody majątkowe na plan 19 819 929,00 zł wykonano w kwocie 18 333 357,17

zł tj. 92,50%. 

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowano na kwotę 54

829 767,76 zł, wykonano w wysokości 51 776 922,82 zł, co stanowi 94,43 % planu z tego:

wydatki bieżące na plan 32 027 631,64 zł wykonano 

31 476 283,03 zł tj. 98,28%, a wydatki majątkowe na plan 22 802 136,12 zł wykonano 20

300 639,79 zł tj. 89,03 %. 

Wynik operacyjny z wykonania budżetu 2018 roku stanowiący różnicę między dochodami

bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowi kwotę dodatnią w wysokości 2 328 729,84 zł

przy planowanej 1 411 207,12 zł. 

Na dzień  31  grudnia  2018 dochody bieżące  w przeliczeniu  na  1 mieszkańca  wynosiły  4

641,63 zł, natomiast wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły: 4 321,88 zł.

Na promocję w 2018 r.  wydano 35 715,70 zł,  które przeznaczono na audycje radiowe w

Radio Euro Zet, Wielkopolską Telewizję Internetową, emisję życzeń w środkach masowego

przekazu, artykuły promocyjne: okładki, teczki, kalendarze. Ogłoszenia w prasie oraz innych

środkach masowego przekazu zlecone przez gminę wiązały się z kosztami w kwocie:

 6 150,00 zł. 

W gminie Wierzbinek zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

• Budowa  Kanalizacji  sanitarnej  w  Sadlnie,  przebudowa  sieci  wodociągowej  w

Wierzbinku  oraz  zakup  agregatu  prądotwórczego  do  stacji  uzdatniania  wody  w

Wierzbinku wraz z przebudową budynku – kwota zewnętrznego finansowania – 1 124

650,95 zł, zaś wkład własny - 644 034,45 zł,

• Budowa  drogi  Tomisławice  –  Kryszkowice  –  Zielonka  –  kwota  zewnętrznego

finansowania – 16 467 664,71 zł,
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• Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek kwota zewnętrznego

finansowania 108 577,00 zł, zaś wkład własny 65 861,45zł.

• Budowa  ogólnodostępnego  placu  zabaw  w  miejscowości  Wierzbinek  –  kwota

zewnętrznego finansowania – 30 000,00zł, zaś wkład własny 

54 706,11 zł,

•  Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola – kwota zewnętrznego finansowania – 169

289,36 zł, zaś wkład własny 27 900,00zł,

• Zakup  sprzętu  ratowniczego  dla  OSP  z  terenu  gminy  Wierzbinek  z  Funduszu

Sprawiedliwości – kwota zewnętrznego dofinansowania 

59 592,83 zł, zaś wkład własny 601,94 zł,

• Wyposażenie Sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej

w Zaryniu – kwota zewnętrznego dofinansowania 

20 776,56 zł, zaś wkład własny 2 308,51 zł,

• Zakup  motopompy  szlamowej  oraz  termowentylatora  oddymiającego  dla  OSP w

Boguszycach – kwota zewnętrznego finansowania 8 795,00 zł,

• Lokalne Usługi Społeczne – kwota zewnętrznego finansowania

73 899,00 zł, w tym środki krajowe – 7 778,84zł,

• Budowa drogi Synogać – Boguszyce – kwota zewnętrznego finansowania 118 500,00

zł, zaś wkład własny 121 716,00 zł,

• Budowa drogi gminnej Obory – Głębockie – kwota zewnętrznego finansowania 86

600,00zł, zaś  wkład własny 24 244,88 zł,

• Zakup lip miododajnych – kwota zewnętrznego finansowania 

10 530,00zł, zaś wkład własny 2 160,00 zł.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, Budowa wodociągu Boguszyce - Synogać
przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku 
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Budowa drogi Zielonka-Krzyszkowice-Tomisławice      Siłownia zewnętrzna w Sadlnie

Mieszkańcy gminy

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. liczba mieszkańców Gminy Wierzbinek nieznacznie

się zmniejszyła. Ubyło 76 osób i na dzień 31 grudnia liczba ta wynosiła 7 283 osoby, w tym 3

680 mężczyzn i 3 603 kobiet. W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych:

- dzieci do 3 roku życia 290, z tego 146 chłopców i 144 dziewczynki, 

- w wieku od 4 do 6 lat łącznie 263 dzieci, z tego 135 chłopców i 128 dziewczynek,

- dzieci i młodzież szkolna w przedziale wiekowym od 7 do 15 lat to 778 osób, z tego

426 chłopców i 352 dziewczynki,

- młodzieży w wieku od 16 do 18 lat było na terenie naszej gminy łącznie 280, z tego

153 mężczyzn i 127 kobiet,

- panów w przedziale wiekowym od 19 do 65 było 2 479, a kobiet w przedziale od  

19-60 było 2044,

- seniorów w naszej gminie było łącznie 1 149 w tym kobiet powyżej 60 roku 808, a

mężczyzn powyżej 65 roku życia 341.

Migracje  przebiegały  w  szczególności  w  kierunku  dużych  miast  i  nieznaczna  liczba

mieszkańców wyemigrowała poza granice kraju. 

W 2018 roku odnotowano na terenie naszej gminy 73 urodzenia, w tym 38 chłopców i 35

dziewczynek. Zmarło 77 osób, w tym 46 mężczyzn i 31 kobiet. Podsumowując powyższe

wynika, że mieliśmy w 2018 r. znikomą tendencję spadkową. 
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Ochrona zdrowia

Na  terenie  Gminy  w  2018r.  Działały  dwa  ośrodki  zdrowia  i  dwa  punkty  apteczne.

Zrealizowano na terenie Gminy następujące programy zdrowotne;

- profilaktyka raka piersi – z badań mammograficznych skorzystało ok. 240 kobiet,

- profilaktyka raka jelita grubego – badaniami objęto ok. 120 osób,

- profilaktyka raka prostaty – z badań skorzystało ok. 60 mężczyzn,

- przeprowadzone były badania wzroku – z badań tych skorzystało ponad 160 osób. 

Pomoc społeczna

Ogólnie z pomocy społecznej w   2018 roku  w  ramach zadań zleconych i własnych, bez

względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało  257  rodzin, liczba

osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji: 384, w tym : w wieku od

0-17 lat 181 osób, w wieku produkcyjnym 151 osób, w wieku poprodukcyjnym 52 osoby.

Długotrwale korzystających z pomocy -213 osób,  ze świadczeń pieniężnych 180 osób, ze

świadczeń niepieniężnych 210 osób. Główne powody udzielania pomocy rodzinom w 2018r.

to:  długotrwała choroba-  129 rodzin,  bezrobocie -  108,  niepełnosprawność -77,  potrzeba

ochrony macierzyństwa- 58,  bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych – 51 rodzin.

Zagrożonych ubóstwem  na końcu roku szacowano 24 rodziny.  Wydatki w dziale Pomoc

Społeczna  zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych gminy  w  2018 roku

wyniosły  1 669 447,08   finansując z tego :

a) domy pomocy społecznej 9 osób, 97 świadczeń, koszt 249 290,60zł 

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  183,50zł 

c) składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre

świadczenia  z  pomocy  społecznej  –  394  świadczenia,  niektóre  świadczenia

rodzinne -418 świadczeń  47 010,18zł, 

d)  zasiłki  celowe,  okresowe i  pomoc  w naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia

emerytalne i rentowe – 626 świadczeń  na kwotę 265 398,38zł,

e) dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 20 rodzin, 285 świadczeń za kwotę 29

833,81zł,  najniższe  świadczenie  dodatku  mieszkaniowego  wyniosło

36,47zł,najwyższe 288,04 zł,

f) zasiłki  stałe – 407 świadczeń dla 41 osób na kwotę  196 407,78zł, 

g)  Ośrodki  pomocy  społecznej  741  275,25zł,   –  wynagrodzenia  i  utrzymanie
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bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, w tym usługi opiekuńcze – 23 rodziny,

8168 świadczeń na kwotę 221.731,99 zł.   

h)  pomoc w zakresie dożywiania 140 047,58 zł. w tym: - posiłek dla 184 dzieci na

kwotę 123 523,58 zł, zakup art. spożywczych 55 świadczeń na kwotę 16 524zł. 

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych gminy w 2018 roku

wyniosły  10 378 887,24  finansując z tego zrealizowane wydatki :

i) świadczenia wychowawcze ( tzw.500+)  wykonanie 6 055 294,80zł,   średnio

miesięcznie korzystały 594 rodziny, 11 984 świadczenia,

j) świadczenia rodzinne – średnio miesięcznie 440 rodzin, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego-  średnio miesięcznie 62 osoby oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 956 653,21zł ,      

k) karta dużej rodziny  - 90,00zł, przesłanych wniosków 9, przyznanych kart 40,

elektronicznych 16,      

l)  wspieranie rodziny 366 849,23zł  

w tym: 47 239,23zł  , 12 rodzin objętych asystenturą, 32 dzieci

-  Program  DOBRY START 300+  -  1031  świadczeń  na  kwotę  309  300,00zł,

koszty obsługi 10.310 zł. 

Na  realizację  Projektu  Partnerskiego  „LUS”  wydatkowano  73  899,00zł  (wynagrodzenia

pracowników  wraz  z  pochodnymi  ,  umowy  zlecenie,  zakupy  materiałów  i  wyposażenia

,ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu – 40 beneficjentów , zajęcia).

Drogi i sieć wodociągowa

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia i koniec roku 2018 - 127 km

dróg. Drogi asfaltowe stanowiły w roku 2018  - 109,1 km wszystkich dróg. Długość ścieżek

rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 3,73 km, natomiast na koniec 31 grudnia

2018 r. - 5,79 km. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2018 r. wynosiła 227,51 km, a na koniec

roku 227,79 km. 

W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco:

3,61 km na początku oraz 7,31 km na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie

posiada  94%  mieszkań.  W  przypadku  sieci  kanalizacyjnej,  dane  przedstawiają  się

następująco: 5% , łącznie z indywidualnymi oczyszczalniami 15 %. 

Na dzień  1 stycznia  2018 r.  istniało  57 przyłączy do sieci  kanalizacyjnej,  a  na dzień 31
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grudnia 2018 r. 91 przyłączy i 130 indywidualnych oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania na dzień 31.12.2018r.:

Miejscowość położenia lokalu Powierzchnia lokalu w m2 Opis położenia budynku

Wierzbinek - Lokal Nr 5 52,75  Blok Wielorodzinny

Wierzbinek Blok  - Lokal Nr 1 52,73  Blok Wielorodzinny

Wierzbinek 29,42 Agronomówka 

Wierzbinek - Lokal Nr 1 48,00 Budynek po Komisariacie Policji

Wierzbinek - Lokal Nr 2 56,68 Budynek po Komisariacie Policji

Mąkoszyn  – Lokal Nr 1 49,30 Ośrodek Zdrowia

Mąkoszyn – Lokal Nr 2 47,00 Ośrodek Zdrowia

Morzyczyn -  Lokal Nr 4A/1 58,40 Dom Nauczyciela

Morzyczyn - Lokal Nr 4A/2 78,20 Dom Nauczyciela

Kalina - Lokal Nr 1 58,38 Budynek Świetlicy

Wilcza Kłoda 42,18 Budynek wolno-stojący

Sadlno Lokal Nr 1 67,73 Ośrodek Zdrowia

Sadlno Lokal Nr 2 37,31 Ośrodek Zdrowia

Sadlno Lokal Nr 3 68,21 Ośrodek Zdrowia

Sadlno Lokal Nr 4 70,00 Ośrodek Zdrowia

Sadlno Lokal Nr 5 68,21 Ośrodek Zdrowia

Sadlno Lokal Nr 6 86,00 Ośrodek Zdrowia

Sadlno Lokal Nr 7 29,56 Ośrodek Zdrowia

Sadlno 34,00 Szkoła Podstawowa

Słomkowo 54,42 Budynek Świetlicy

Razem 1088,48

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018r.  20  mieszkań, a na dzień

31 grudnia 2018r. również 20 mieszkań z tym że:

– lokal  położony  w  miejscowości  Kryszkowice  32,00m2   nie  spełniał  wymogów

formalnych  lokalu  mieszkalnego  (brak  bieżącej  wody i  łazienki).  Po  wygaśnięciu

umowy  najmu  (śmierć  najemcy)  lokal  wydzierżawiony  jako  użytkowy

współwłaścicielce budynku.

– Lokal użytkowy po aptece w Ośrodku Zdrowia w Sadlnie został przekształcony na

lokal  mieszkalny  (najemca  we  własnym  zakresie  dostosował  lokal  do  wymogów
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spełniających lokalu mieszkalnego) .

W 2018 roku oddano  1 mieszkanie do użytkowania znajdujące się w zasobie gminy.  Lokal

został  wynajęty  osobie,  która  zadeklarowała,  że  we  własnym  zakresie  przekształci  lokal

użytkowy na mieszkalny. Gmina nie podjęła Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali

wchodzących  w skład  mieszkaniowego zasobu  Gminy.  W związku z  tym,  decyzje  w tej

sprawie zostały  podjęte przez Wójta Gminy. 

Gmina w zasobie  posiada  dwa niewykorzystane  lokale  mieszkalne   z  uwagi,  że  ich  stan

techniczny nie pozwala na zamieszkanie bez przeprowadzenia gruntownego remontu.

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości w opłatach za mieszkanie wynosiły łącznie 1 471,74 zł

plus  odsetki,  a  płatności  dotyczyły  jednego  lokalu  mieszkalnego  w stosunku  do  którego

prowadzona jest procedura ściągnięcia ww. należności. 

W zasobie gminy  w 2018 roku  znajdowały się budynki i lokale niemieszkalne w ilości 7,

które wykorzystano w następujący sposób:

Miejscowość  położenia

budynku/lokalu

Powierzchnia lokalu w m2 Opis działalności

Mąkoszyn 104,39 Ośrodek Zdrowia

Mąkoszyn 46,65 Budynek  po  Szkole

Podstawowej - Apteka

Sadlno 189,62 Ośrodek Zdrowia 

Sadlno 66,66 Ośrodek  Zdrowia  -  Gabinet

Stomatologiczny

Sadlno 68,25 Ośrodek  Zdrowia  Gabinet

Ginekologiczny 

Wierzbinek 84,60 Budynek  wolno-stojący  -

Weterynaria

Wierzbinek 72,00 Garaże – Dystrybucja Pasz

Razem 632,17

W ciągu roku 2018 na wynajem mieszkania z zasobu gminy wpłynęły 3 podania. W trzecim

kwartale 2018 rok z jedną z osób oczekujący została podpisana umowa najmu.

W 2018r.  dokonano  remontu budynków:

> budynku mieszkalnego w miejscowości Wilcza Kłoda, którego przedmiotem było naprawa
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komina – kwota. 3 439,35 zł;

>  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Mąkoszynie,  którego  przedmiotem  było  malowanie

pomieszczeń kotłowni oraz demontaż pieca  - kwota 1 307,24 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego:

1. Działki przejęte na podstawie decyzji Starosty Konińskiego zgodnie z art. 11a ust. 1,

art. 11d, art. 11f ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 j.t.) 

- 172/2 pow. 0,0725 ha obręb Nykiel
- 177/3 o pow. 0,0327 ha obręb Nykiel
- 255/1 o pow. 0,0169 ha obręb Nykiel

            - 174/3 o pow. 0,0357 ha obręb Nykiel
- 168/2 o pow. 0,1213 ha obręb Nykiel
- 161/5 o pow. 0,0399 ha obręb Nykiel
- 161/8 o pow. 0,0394 ha obręb Nykiel
 -161/10 o pow. 0,1377 ha obręb Nykiel
- 179/1 o pow. 0,0761 ha obręb Nykiel
- 159/4 o pow. 0,0610 ha obręb Nykiel
- 160/4 o pow. 0,0255 ha obręb Nykiel
- 175/1 o pow. 0,0133 ha obręb Nykiel
- 176/1 o pow. 0,0016 ha obręb Nykiel
- 170/1 o pow. 0,0360 ha obręb Nykiel
- 171/1 o pow. 0,0033 ha obręb Nykiel
- 174/1 o pow. 0,0289 ha obręb Nykiel
- 177/1 o pow. 0,0269 ha obręb Nykiel
- 160/1 o pow. 0,0209 obręb Chlebowo

2. Sprzedaż działek:
- 157 o pow. 0,0700 ha obręb Kazubek

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w bloku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek:
- lokal nr 9 o pow. użytkowej  44,59m2

- lokal nr 2 o pow. użytkowej 57,64 m2

4. Dochody:
- z tytułu dzierżaw gruntów rolnych i obwodów łowieckich wynosiły - 11 505,53 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego – 2 154,96 zł

Przestępczość w gminie

W 2018 roku  w rejonie  działania  Komisariatu  Policji  w Sompolnie  obejmującym tereny

gminy Sompolno i gminy Wierzbinek wszczęto łącznie 164 postępowań przygotowawczych

przy dynamice wynoszącej 105,12 %. 

W 2018 r. z tej liczby 103 przestępstw miało charakter kryminalny przy dynamice 127,16 %,

w tym 35 z tzw. „7 kategorii" tj. przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, 23

przestępstw o charakterze gospodarczym i dynamice 164,28 %
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Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w przestępczości ogólnej

mają przestępstwa o charakterze kryminalnym. Wskaźnik wykrywalności  ogólnej  w 2018

roku to 84,46% i jest wyższy niż w 2017r. kiedy to wyniósł 82,4%. 

Wyższy jest również wskaźnik wykrywalności przestępstw kryminalnych, który w 2018 r.

wyniósł 80,23 % w porównaniu do 72,22 % w 2017 r. 

KP  Sompolno  na  koniec  2018  r.  osiągnęło  współczynnik  zaległości  postępowań
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przygotowawczych na poziomie 0,71%. 

W rozbiciu na poszczególne kategorie w KP Sompolno odnotowano następujące wyniki: 

– w kategorii uszczerbek na zdrowiu — 6 postępowań przygotowawczych — dynamika

200% - wykrywalność 100%; 

– w kategorii bójka lub pobicie — 4 postępowania przygotowawcze - dynamika 400% -

wykrywalność 100 %;

– w kategorii kradzież cudzej rzeczy — 7 postępowań przygotowawczych - dynamika

36,8 % - wykrywalność 50 % ;

– w kategorii kradzież z włamaniem — 13 postępowań przygotowawczych - dynamika

108,3 % - wykrywalność 46,15 

– w kategorii kradzież i kradzież z włamaniem samochodu — nie odnotowano

– w kategorii przestępstwa rozbójnicze — nie odnotowano 

– w kategorii uszkodzenie rzeczy — 5 postępowań przygotowawczych - dynamika 55,5

% - wykrywalność 40 % 

Nieletni sprawcy czynów karalnych w 2018 r: 

Ogółem 6 czynów karalnych, w tym: 

Kradzież z włamaniem - 1 

Kradzież - 1 

Uszkodzenie mienia - 1 

Uszkodzenia ciała -1  

Bójka i pobicie -1 

Inne-1 

Prognozując  zagrożenia  przestępstwami  należy  stwierdzić,  że  największym  zagrożeniem

będzie nadal szeroko pojęta przestępczość kryminalna, szczególnie w kategorii przestępstw

przeciwko  mieniu:  kradzieży  cudzej  rzeczy  i  kradzieży  z  włamaniem  oraz  uszkodzenia

rzeczy.  Jest  to  przestępczość  pospolita,  najbardziej  uciążliwa  dla  społeczności  lokalnej.

Dużym zagrożeniem jest również przestępczość w ruchu drogowym. Dużym problemem są

nadal osoby kierujące pojazdami w stanie nietrzeźwości, a co za tym idzie przyczyniające się

do wzrostu zagrożenia wypadkami drogowymi. Dlatego w dalszym ciągu należy dążyć do

ograniczenia  skali  tego  zjawiska,  z  jednej  strony  poprzez  właściwe  i  dostosowane  do

zagrożeń planowanie służb prewencyjnych, które mogą ograniczyć liczbę tych przestępstw i

przyczynić się do zatrzymywania sprawców przestępstw drogowych na gorącym o uczynku.

Jednocześnie szybkie i skuteczne wykrywanie zaistniałych przestępstw będzie miało wpływ
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prewencyjny zarówno na sprawców jak i potencjalnych sprawców i może przyczynić się do

ograniczenia przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Zgodnie  z  posiadanymi   danymi,  w  2018r.  na  terenie  gminy  Wierzbinek  doszło  do  3

wypadków drogowych i 38 kolizji w których były 3 osoby ranne.

Sprawy obywatelskie

Zestawienie  wydanych  przez  pracowników  Urzędu  Gminy  decyzji,  postanowień,

zaświadczeń oraz innych dokumentów w 2018 r. 

Wydanych decyzji i postanowień 207

Decyzje o przyznanych zasiłkach szkolnych PIT 8C 258

Zaświadczenia, odpisy/wypisy 534

Upoważnienia, pełnomocnictwa 2

Zarządzenia 44

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwo rolne w

2018 r. 

978 wniosków na

łączną kwotę 

684 767,86 zł

Wnioski o informację publiczną, udzielono odpowiedzi 19

Edukacja

W gminie w 2018 r. funkcjonowało sześć publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez  jednostkę  samorządu.  W gminie  funkcjonowała  również  jedna  prywatna  szkoła  dla

dorosłych.  Ponadto  rozpoczął  działalność  Ośrodek  Rehabilitacyjno  –  Edukacyjno-

Wychowawczy w Sadlnie prowadzony przez stowarzyszenie.

2 uczniów korzystało z nauczania indywidualnego.

W przeliczeniu  na  jednego  uczennicę/ucznia,  wydatki  na  poszczególne  szkoły  z  budżetu

gminy kształtowały się następująco:

– Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie – 10162,05 zł

– Szkoła Podstawowa w Tomisławicach – 14352,01 zł

– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku – 10694,99 zł

– Szkoła Podstawowa w Zaryniu – 15582,19 zł
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– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach – 17986,46 zł

– Szkoła  Podstawowa  im.  Biskupa  Romana  Andrzejewskiego  w  Morzyczynie  -

12469,82 zł

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 8 842 177,21 zł, z czego 6 347 217,00 zł (71,78%)

zostało pokryte z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach rozpoczęło, odpowiednio 683 uczniów i uczennic w

tym 608 w szkołach podstawowych i 75 w klasach gimnazjalnych szkół podstawowych. 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka

niemieckiego w pięciu szkołach uczyło się 116 uczniów i francuskiego w dwóch szkołach

uczyło się 161 uczniów. 

Do jednej  klasy (oddziału)  uczęszczało  w 2018 r.  średnio  13  osób.  Najwięcej  w Szkole

Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie i Szkole Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie – 15 a najmniej w Szkole Podstawowej w Tomisławicach

– 10 uczniów w klasie.

W poszczególnych szkołach zatrudniono 105,81 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu

na  pełne  etaty),  w  tym  2,16  etatów  nauczycielek/nauczycieli  stażystów,  11,33  etatów

nauczycielek/nauczycieli  kontraktowych,  30,95  etatów  nauczycielek/nauczycieli

mianowanych,  61,36  etatów  nauczycielek/nauczycieli  dyplomowanych.  Na  jedną

nauczycielkę/nauczyciela przypada średnio 6,45 uczennic i uczniów.

Z kolei w 2018 r. szkoły ukończyło 89 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół:

– w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie 

- 37 osób

– w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach – 52 osoby.

Do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła

II w Boguszycach z powodu oceny niedostatecznej więcej niż jednego przedmiotu.

Gimnazja z gminy Wierzbinek w egzaminie gimnazjalnym w roku 2018 dla poszczególnych

przedmiotów osiągnęły następujące wyniki: 

1) historia, WOS - średni wynik gminy wynosi 47,22 %. Wynik ten jest niższy o 7,02 p.

p. od wyniku powiatu i niższy o 10,83 p. p. od wyniku województwa. Średni wynik

gimnazjalistów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach jest wyższy o
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8,79  p.  p.  od  Szkoły  Podstawowej  im.  Biskupa  Romana  Andrzejewskiego  w

Morzyczynie.

2) język polski - średni wynik gminy wynosi 57,31 %. Wynik ten jest niższy o 5,61 p. p.

od  wyniku powiatu  i  niższy o 8,56 p.  p.  od wyniku województwa.  Średni  wynik

gimnazjalistów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach jest wyższy o

6,60  p.  p.  od  Szkoły  Podstawowej  im.  Biskupa  Romana  Andrzejewskiego  w

Morzyczynie.

3) przedmioty przyrodnicze - średni wynik gminy wynosi 49,41 %. Wynik ten jest niższy

o 1,92 p. p. od wyniku powiatu i niższy o 5,65 p. p. od wyniku województwa. Średni

wynik gimnazjalistów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Boguszycach jest

wyższy o 4,57 p. p. od Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w

Morzyczynie.

4) matematyka - średni wynik gminy wynosi 44,86 %. Wynik ten jest niższy o 2,76 p. p.

od  wyniku powiatu  i  niższy o 5,62 p.  p.  od wyniku województwa.  Średni  wynik

gimnazjalistów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach jest wyższy o

14,67  p.  p.  od  Szkoły  Podstawowej  im.  Biskupa  Romana  Andrzejewskiego  w

Morzyczynie, a także wyższy o 2,76 p. p. od wyniku powiatu i zaledwie niższy o 0,10

p. .p województwa.  

5) język angielski-podstawowy - średni wynik gminy wynosi 48,71 %. Wynik ten jest

niższy o 8,72 p. p. od wyniku powiatu i niższy o 17,76 p. p. od wyniku województwa.

Średnie wyniki gimnazjalistów naszych szkół z tego przedmiotu są zbliżone.

6) język angielski-rozszerzony - średni wynik gminy wynosi 29,34 %. Wynik ten jest

niższy o 9,76 p. p. od wyniku powiatu i niższy o 21,09 p. p. od wyniku województwa.

Średni wynik gimnazjalistów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach

jest niższy o 1,88 p. p. od Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego

w Morzyczynie.

W ramach tego programu w roku 2018 nagrody otrzymało 12 uczniów z klas I-III, w tym:

- SP im. Jana Pawła II w Boguszycach 1 uczeń,

- SP im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie 6 uczniów,

- SP im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku 2 uczniów,

- SP w Zaryniu 3 uczniów.

   Jednorazowe stypendium I stopnia wynoszące 700,00 zł otrzymało 8 uczniów z klas IV-VII

oraz z klas gimnazjalnych, w tym:
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- SP im. Jana Pawła II w Boguszycach 2 uczniów,

- SP im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie 2 uczniów,

- SP w Tomisławicach  4 uczniów.

  Jednorazowe stypendium II stopnia wynoszące 560,00 zł otrzymało 5 uczniów z klas IV-VII

oraz z klas gimnazjalnych, w tym:

- SP im. Jana Pawła II w Boguszycach 2 uczniów,

- SP im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie 2 uczniów,

- SP im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku 1 uczniów.

  Jednorazowe stypendium III stopnia wynoszące 420,00 zł otrzymało 63 uczniów z klas IV-

VII oraz z klas gimnazjalnych, w tym:

- SP im. Jana Pawła II w Boguszycach 9 uczniów,

- SP im. Biskupa Romana Andrzejewskiego 21 uczniów,

- SP im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie 15 uczniów,

- SP w Tomisławicach 2 uczniów,

- SP im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku 4 uczniów,

- SP w Zaryniu 12 uczniów.

Stypendia w postaci finansowej wyniosły łącznie: 34 860,00 zł

Przedszkola i oddziały przedszkolne – wychowanie przedszkolne

W gminie w 2018 roku funkcjonowało jedno przedszkole samorządowe Gminne Przedszkole

w Wierzbinku „Żabka”  oraz oddziały przedszkolne przy pięciu szkołach podstawowych.

W przeliczeniu Wydatki na wychowanie przedszkolne

W przeliczeniu na jednego wychowanka oddziału przedszkolnego/przedszkola, wydatki na

poszczególne jednostki z budżetu gminy kształtowały się następująco:

– Oddział przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie – 5796,12 zł

– Oddział przy Szkole Podstawowej w Tomisławicach – 8345,38 zł

– Oddział przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku – 4707,71 zł

– Oddział przy Szkole Podstawowej w Zaryniu – 6677,15 zł

– Oddział  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Biskupa  Romana  Andrzejewskiego  w

Morzyczynie - 2044,28 zł
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– Gminne Przedszkole w Wierzbinku „Żabka” - 7355,31 zł 

Wydatki  na  wychowanie  przedszkolne  wyniosły 1 196 152,40 zł,  z  czego 462 774,00 zł

(38,69%) zostało pokryte z dotacji i subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

Do przedszkoli i oddziałów uczęszczały dzieci z następujących roczników:

– rocznik 2015 – 20 dzieci, w tym dziewcząt 10 i chłopców 10

– rocznik 2014 – 40 dzieci, w tym dziewcząt 12 i chłopców 28

– rocznik 2013 – 67 dzieci, w tym dziewcząt 37 i chłopców 30

– rocznik 2012 – 71 dzieci, w tym dziewcząt 37 i chłopców 34

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych odbywały się zajęcia języka obcego – języka

angielskiego, w których udział brało 191 dzieci. 

Do jednego oddziału uczęszczało w 2018 r. średnio 20 dzieci. 

W poszczególnych oddziałach zatrudniano 14,25 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu

na  pełne  etaty),  w  tym  2,76  etatów  nauczycielek/nauczycieli  stażystów,  2,57  etatów

nauczycielek/nauczycieli  kontraktowych,  2,15  etatów  nauczycielek/nauczycieli

mianowanych,  6,77  etatów  nauczycielek/nauczycieli  dyplomowanych.  Na  jedną

nauczycielkę/nauczyciela przypada średnio 13,89 wychowanków.

Gminne Przedszkole w Wierzbinku „ŻABKA”
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Biblioteki 

W gminie w 2018 roku funkcjonowały 4 biblioteki. Główna biblioteka w Wierzbinku oraz

Filie  w  Morzyczynie,  Sadlnie  i  Zaryniu.   Na  potrzeby osób  niepełnosprawnych  nie  jest

przystosowana żadna z bibliotek.

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 55 781 woluminów, zaś na koniec roku – 50

770 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła

7,65  na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r.  - 6,97. 

Biblioteki  nie  dysponują  wypożyczalnią  płyt  CD  i  DVD  oraz  nie  posiadają  zbiorów

audiowizualnych.

 Na początku roku stan czytelników wynosił 670, na koniec roku wynosił 735 czytelników. W

ciągu roku wypożyczono łącznie ze wszystkich  z bibliotek 13 191 woluminów i zanotowano

5 672 fizycznych odwiedzin czytelników.

W 2018 roku zakupiono 751 woluminów. W tym :

- literatury pięknej dla dorosłych    386 książek

- dla dzieci i młodzieży                   339 książek

- literatury niebeletrystycznej           26 książek    

Wzbogacono zbiory biblioteki m.in. o pozycje takich autorów jak: R. Mróz, K. Puzyńska, K.

Michalak,  K.  Mirek,  S.  Young,  M. Sheridan,   oraz książki  dla  dzieci  i  młodzieży takich

autorów jak G. Kasdepka, R. Piątkowska, J.K. Rowling.

W bibliotekach zatrudnione było 5 pracownice na pełen etat – dyrektor i 3 pracownice w

filiach oraz 1 pracownica na 0,25 etatu - księgowa. Ponadto 1 stażystka i 1 wolontariuszka.

W  bibliotekach użytkowano  10 komputerów :

– Wierzbinek - 2

– Morzyczyn  - 2

– Sadlno – 2

– Zaryń – 4

Żadna z bibliotek nie posiadała w roku 2018 szerokopasmowego internetu. Katalog on-line

zapewniała biblioteka główna w Wierzbinku bez możliwości zdalnego składania zamówień. 

W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia promujące czytelników:

– 4 spotkania autorskie,

– warsztaty,

– Dzień Matki

– rajd rowerowy,
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– Narodowe Czytanie,

– Mirabelka – kiełkująca historia w 100 - licy,

W wydarzeniach łącznie wzięło udział  739 mieszkańców. 

Biblioteki poniosły na ten cel kwotę 1750 zł.

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa  gmina wydała kwotę

283346,58 zł. 

Kreatywne wtorki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku

Ośrodek Kultury i świetlice

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  jest  samorządową  instytucję  kultury  gminy

Wierzbinek, który został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 2000 mieszkanek i mieszkańców. 

Wydatki te wiązały się z poniesieniem kosztów  w wysokości 140 000 zł   

Wydarzenia zorganizowane w 2018 roku:

1. Gminny finał WOŚP, Wilcza Kłoda, Zaryń 14 stycznia  

2. Spotkanie noworoczne, Boguszyce,2 lutego

3. Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, Zaryń (świetlica), styczeń  

4. Gminny Dzień Kobiet - koncert Andrzeja Rosiewicza, Boguszyce, 9 marca 

5.  Warsztaty  wielkanocne  –  zajęcia  dla  dzieci  i  młodzieży,  Zaryń  (świetlica),  kwiecień

6.  Konkurs  recytatorski  „Czerwieńcie,  zieleńcie  się  słowa  ...”  (eliminacje  gminne)

Wierzbinek, marzec

7. Konferencja naukowa nt. pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, Wierzbinek, 19 maja 
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8. Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny „Salix”, Dni Wierzbinka, Wierzbinek, 20 maja       

9. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe połączone z Powitaniem Lata, Zakrzewek, 17 czerwca

10. Dożynki Gminne,Wierzbinek, 2 września 

11. Święto Niepodległości, Ruszkowo, Sadlno, Wierzbinek, 11 listopada

Zespoły  działające  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Wierzbinku  tj.  Kalinianki,  Echo

Kujaw i Na swojską nutę oraz Gminna Orkiestra Dęta reprezentowały gminę Wierzbinek  na

imprezach o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Gminna  Orkiestra  Dęta: Koncert  Kolęd  w  kościele  w  Sadlnie  (6  stycznia),  Spotkanie

Noworoczne  w  Boguszycach  (2  lutego),  Msza  Rezurekcyjna  w  kościele  w  Sadlnie  (1

kwietnia), Ogólnopolskie Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja), Boże Ciało

w  parafii  Sadlno  (31  maja),  Konkurs  o  Puchar  Marszałka  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego w Mogilnie  (2 czerwca),  Gminny Florian połączony z obchodami 100-lecia

OSP Sadlno, uroczystość pogrzebowa sp. Marii Gąssowskiej, Piknik Strażacki w Wierzbinku

(8  lipca),  Amatorskie  Zawody  Zaprzęgowe  w  Zakrzewku  (17  czerwca),  uroczystość

pogrzebowa sp. Józefa Grzechowiaka, Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września), Święto

Niepodległości Sadlno - Wierzbinek( 11 listopada), Wieczornica "W hołdzie Niepodległej" SP

im. M. Kopernika w Sadlnie (23 listopada)

Gminna Orkiestra Dęta w Wierzbinku

Echo Kujaw: Koncert Kolęd w kościele w Kozach ( 6 stycznia ), Koncert Kolęd w kościele w

Broniszewie (7 stycznia ),  Gminny Finał WOŚP w Zaryniu (14 stycznia),  Ogólnopolskie,

Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja), Festiwal Kultury w stronę tradycji" w

Kramsku  (17  czerwca),  Amatorskie  Zawody  Zaprzęgowe  w  Zakrzewku  (17  czerwca),

Przegląd  Zespołów  Folklorystycznych  w  Broniszewie  (8  lipca),  Ogólnopolski  Przegląd
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Tradycyjnych  Kapel  Weselnych  w  Osieku  nad  Wisłą  (13  sierpnia),  Dożynki  Gminne  w

Skulsku, Piotrkowie Kuj.(26 sierpnia), Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września)

Zespół „Echo Kujaw”

Na swojską  nutę: Gminny Finał  WOŚP w Zaryniu  (14 stycznia),  Dzień  Kobiet  Ryn gm.

Sompolno (8 marca),  Ogólnopolskie, Targi Wierzy i Wikliny Salix w Wierzbinku (19 maja),

Festiwal  Kultury  w  stronę  tradycji"  w  Kramsku  (17  czerwca),  Amatorskie  Zawody

Zaprzęgowe  w  Zakrzewku  (17  czerwca),  Dożynki  Gminne  w  Wierzbinku  (2  września),

wieczór  poezji  i  pieśni  patriotycznych  w  Zaryniu,  spotkanie  opłatkowe  w  Szkole

Podstawowej w Zaryniu (21 grudnia)    

Zespół „Na swojską nutę”

Kalinianki: Gminny  Finał  WOŚP w Wilczej  Kłodzie  (14  stycznia),  Ogólnopolskie  Targi

Wierzy i  Wikliny Salix  w Wierzbinku (19  maja),  Festiwal  Kultury w stronę  tradycji"  w

Kramsku  (17  czerwca),  Amatorskie  Zawody  Zaprzęgowe  w  Zakrzewku   (17  czerwca),

Dożynki Gminne w Wierzbinku (2 września), śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji 100.

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach akcji "Mirabelka - Kiełkująca w
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Morzyczynie (7 listopada). 

Zespół „Kalinianki”

Działania prowadzone w świetlicy w Zaryniu

Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży a także zebrań sołeckich. Prowadzony jest

także  odpłatny wynajmem pomieszczeń  świetlicy.  Dla  dzieci  i  młodzieży  zorganizowano

zajęcia  podczas  ferii  zimowych (warsztaty kulinarne,  plastyczne),  warsztaty wielkanocne.

Odbył  się  przygotowany  przez  Szkołę  Podstawową  w  Zaryniu  Dzień  Babci.  Dzieci  ze

świetlicy wystąpiły 9 czerwca podczas pikniku charytatywnego "Windą do nieba" w Izbicy

Kujawskiej.  Ponadto  na  hali  sportowej  w  Boguszycach  odbywają  się  zajęcia  taneczne

prowadzone przez instruktora tańca z zespołami Sweet Dance i Sweet Dance Kids.  

 

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wierzbinku  współpracuje  z  organizacjami  i  instytucjami

działającymi  na  terenie  gminy  aktywnie  uczestnicząc  w  organizowanych  przez  nich

uroczystościach m.in Szkołą Muzyczną I Stopnia w Radziejowie Filia Wierzbinek, gminnymi

jednostkami  ochotniczych straży pożarnych,  Gminną Biblioteką  Publiczną  w Wierzbinku,

Parafią  Rzymsko-Katolicką  w  Sadlnie,  Stowarzyszeniem  Anonimowych  Alkoholików

Wierzbinek, a także Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Jedność” z Wierzbinka.
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Przedsiębiorcy 

W  2018  roku   na  terenie  Gminy  Wierzbinek  zarejestrowano  48  nowych  podmiotów

gospodarczych, były to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ze względu na

klasyfikację   wykonywanej  działalności  gospodarczej,  dominują  pozostałe  specjalistyczne

roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz usługi transportowe. 

Z Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej wyrejestrowanych zostało

23 przedsiębiorców.  Od 1  stycznia  do  31 grudnia  2018 zmiany dokonało  68  podmiotów

gospodarczych.  Łączna  liczba  złożonych  wniosków w 2018  roku,  dotycząca  działalności

gospodarczej  to 179 wniosków. Większość zarejestrowanych beneficjentów w poprzednim

roku  to mężczyźni w wieku od 20-40 lat.

Poniżej przedstawia się graficzne odzwierciedlenie złożonych wniosków:

Ochrona środowiska

W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska:

1) Kopalnie Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. – odkrywka Tomisławice,

2) FILAR FIJAŁKOWSCY Spółka Jawna – Zakład Produkcji Papieru Toaletowego,

3) Surgo Papier - Producent Papieru Toaletowego w Zaryniu,

4) Ferma ekologicznych kur niosek w m. Ruszkówek-JM SYSTEM MICHAŁMAŁUSZYŃSKI

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia

wynosił  70%,  zaś  pod  koniec  roku  –  82%.  Zwiększenie  udziału  ma  związek  z  tym,
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że  rozbudowano  system  kanalizacji  w  m.  Sadlno  oraz  zwiększył  się  współczynnik

posiadanych  przez  gospodarstwa  indywidualnych  systemów  oczyszczania  ścieków  –

przydomowe biologiczne oczyszczanie ścieków.

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 7% mieszkańców, zaś

pod koniec – 10%, w tym na wsi – 10 %.

W  2018  r.  na  terenie  gminy  nie  stwierdzono  legalnie  działających  wysypisk  odpadów

komunalnych.  W  przeciągu  trwającego  2018  roku  nie  odnotowano  dzikich  wysypisk

odpadów komunalnych, tym samym nie odnotowano żadnej likwidacji takich składowisk. W

2018 r.  nie stwierdzono żadnych pożarów wysypisk odpadów.

Na  dzień  1  stycznia  2018  r.  na  1  mieszkańca  gminy  przypadało  26,5  kg  selektywnie

zebranych odpadów komunalnych oraz 96,31 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś

pod  koniec  roku  dane  te  przedstawiały  się  następująco:  46,02  selektywnie

zebranych/mieszkaniec  oraz  93,03  kg  zmieszanych  odpadów  komunalnych/mieszkaniec.

Zmiana  proporcji  wynikała  z  tego,  że  w  ciągu  roku  dokonano  zmiany  przepisów

obowiązujących  w  zakresie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych.  Powiększono

strumień  odpadów  komunalnych  zbieranych  selektywnie  o  frakcję  bioodpady.

Przeprowadzono  również  akcję  edukacyjną  zwiększającą  świadomość  mieszkańców  w

zakresie selektywnej zbiórki.

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła

następujące działania:

- wprowadzono mechanizm finansowy pozwalający udzielać mieszkańcom dotacji na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków,

- pobudowano ścieżki rowerowe wzdłuż drogi wojewódzkiej relacji Wierzbinek – Sompolno

oraz drogi powiatowej Wierzbinek – Sadlno,

- modernizacja oraz budowa nowych sieci wodociągowych,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadlno, Wierzbinek,

- budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Morzyczyn, Sadlno, Chlebowo,

- budowa placów zabaw,

- budowa nowych dróg gminnych oraz modernizacja nawierzchni bitumicznych dróg 

istniejących.
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Ścieżka pieszo – rowerowa Sadlno – Wierzbinek           Ścieżka pieszo - rowerowa Wierzbinek - Łysek

Planowanie przestrzenne 

W  2018r.  miejscowymi  planami  zagospodarowania  przestrzennego  objętych  było  16%

powierzchni  gminy.  1% powierzchni  gminy  został  wskazany  w  studium uwarunkowań  i

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego.

W 2018r. wydano 1 zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

przedsięwzięcia  polegającego  na  remoncie  i  budowie  linii  napowietrznej  SN  15kV  na

działkach  oznaczonych  numerem  ewidencji  gruntów  85/1,  7/1,  68/1  i  21  położonych  w

obrębie geodezyjnym Władysławowo.

W  2018r.  wydano  74  decyzje  o  warunkach  zabudowy,  w  tym  43  decyzji  dotyczących

zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  31  pozostałej  zabudowy,  w  tym  zabudowy

usługowej, zagrodowej oraz infrastruktury technicznej (stawy).

Sprawy administracyjne

Wobec  organów  gminy  w  poprzednim roku  zapadł  jeden  wyrok  sądu  administracyjnego

(sygnatura akt II SAB/Po 200/17 z dnia 8 marca 2018r.) oddalający skargę na przewlekłość

postępowania  w  przedmiocie  ustalenia  warunków  zabudowy  dla  przedsięwzięcia

polegającego na budowie fermy zwierząt futerkowych w obrębie Wilcza Kłoda. 

W ocenie  sądu  Wójt  Gminy Wierzbinek  nie  prowadził  przedmiotowego postępowania  w

sposób  przewlekły,  z  naruszeniem  wynikających  z  procedury  administracyjnej  terminów

załatwienia  wniosku.  Sprawa  była  przez  Wójta  rozpatrywana  po  trzykrotnym  uchyleniu

wcześniejszych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie i za każdym

razem  po  tych  uchyleniach  wymagała  przeprowadzenia  postępowania  dowodowego  w
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znacznym  zakresie.  Sąd  uznał,  że  nie  zaistniały  przesłanki  do  stwierdzenia  stanu

przewlekłości postępowania.

Obecnie omawiane postępowanie jest zawieszone (postanowienie Wójta Gminy Wierzbinek z

dnia  25  kwietnia  2018r.)  do  czasu  przedłożenia  przez  wnioskodawców  raportu  o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 6 z nich 

wprowadzonych jest do podziału bojowego tj. Boguszyce, Mąkoszyn, Sadlno, Tomisławice, 

Wierzbinek i Ziemięcin. Natomiast  OSP Wierzbinek  włączona jest  do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.

Bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu gminy jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu, 

wyszkolenia i utrzymania w gotowości bojowej tych jednostek.

Gmina Wierzbinek stara się pozyskać zewnętrzne środki finansowe na doposażenie i 

modernizację jednostek.  W  2018 r. zakupiono w ramach dofinansowania z Funduszu 

Sprawiedliwości sprzęt o wartości  60 194 zł  z czego dofinansowanie  to aż  59 592 zł  - czyli

99%.

W skład zakupów weszły: 1 defibrylator, 1 torba ratownicza PSP R-1, 2 zabezpieczenia 

poduszek powietrznych dla kierowcy i pasażera, 3 pilarki spalinowe, 16 latarek 

akumulatorowych, 1 zbijak do szyb hartowanych, 1 sprzęt do oznakowania terenu akcji,

2 zestawy pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, 1 osłona zabezpieczająca 

poszkodowanego, 2 parawany osłaniające miejsca zdarzenia, 2 detektory prądu 

przemiennego, 5 teleskopowych bosaków dielektrycznych, 2 urządzenia do przecinania szyb, 

2 plandeki wielofunkcyjne do rozłożenia narzędzi, 2  przenośne najaśnice, 2 zestawy 

podkładów i klocków do stabilizacji pojazdu.

Wręczenie specjalistycznego sprzętu ratowniczego w ramach umowy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a

Gminą Wierzbinek
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8 795 zł  pozyskaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Koninie na zakup  dla OSP w 

Boguszycach  motopompy szlamowej i turbowentylatora oddymiającego. 

Nowoczesny sprzęt umożliwi strażakom sprawie udzielać  pierwszej pomocy 

poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez wątpienia przyczyni się też do 

zwiększenia  ich skuteczności  oraz poszerzy możliwości działania  jednostek  OSP. 

W 2018 r. jednostki OSP  zostały zadysponowane do   zdarzeń:

                  OSP      Pożary       wypadki Inne zdarzenia w tym usuwanie 
szerszeni

Boguszyce          8            0               1

Mąkoszyn          4            0               3

Sadlno          0            0                0

Tomisławice           4            1                1

Wierzbinek         33            5 24 w tym 9 wyjazdów do usuwania gniazd 
szerszeni,
oraz jeden fałszywy alarm

Ziemięcin         20            0 12  w tym 7 wyjazdów do usuwania gniazd 
szerszeni

Wydarzenia kulturalne w OSP

Stałym punktem z działalności Związku OSP  przy udziale gminy stały się eliminacje gminne

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział biorą dzieci 

ze wszystkich szkół z terenu gminy.

W roku 2018 OSP  po raz pierwszy zorganizowało  strażacki  piknik rodzinny, który bardzo 

podobał się rodzinom strażackim.

Dużym wydarzeniem  w roku 2018 były obchody  w końcu kwietnia 100-lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej  w Sadlnie.

Uroczystość Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlnie

SPIS TREŚCI 
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