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Wprowadzenie. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co 

roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad 

raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad 

raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne 

zgłoszenie, poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 

została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady 

zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że 

rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi 

wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 

składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest 

równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.  
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I. Informacje ogólne, w tym ogólna charakterystyka gminy. 

Położenie. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe. 

Gmina Zbójno leży w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, utworzonego 1 

stycznia 1999 roku, na historycznej ziemi dobrzyńskiej. Należy do powiatu golubsko-

dobrzyńskiego. To gmina rolnicza o obszarze ok. 8400 hektarów. Siedzibą władz gminy 

Zbójno jest miejscowość Zbójno.  

Do większych miejscowości w gminie Zbójno, oprócz Zbójna należy Działyń. Obecnie 

gminę tworzy 16 sołectw: Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Łukaszewo, Obory, 

Podolina, Rembiocha, Rudusk, Ruże, Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin. 

Liczba miejscowości w gminie wynosi 27, liczba wsi, 17, a sołectw 16. Istnieje też podział 

na części miejscowości, których jest 10, w tym: 5 kolonii, 2 osady oraz 3 części wsi. Są to 

trzy kolonie wsi Działyń – Ciechanówek, Nowy Działyń i Pustki Działyńskie, a także 

Imbirkowo – kolonia wsi Łukaszewo oraz Rembiesznica – kolonia wsi Rembiocha. Dwie 

osady, to Przystań – osada wsi Działyń oraz osada Wielgie – część wsi Wielgie. Trzy 

części wsi, to Rochal – część wsi Obory, Kiełbzak – część wsi Rudusk. Do sołectwa 

Wojnowo należy także Kazimierzewo.  

Obecnie gminę zamieszkują przede wszystkim rodziny rolników. Dominuje produkcja 

typowo rolnicza, która obejmuje głównie uprawy zboża, buraków cukrowych, rzepaku i 

innych. W hodowli dominuje trzoda chlewna, bydło mleczne i mięsne. 

W gminie Zbójno funkcjonuje jedynie transport kołowy. W skład sieci dróg na terenie 

gminy wchodzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

Układ drogowy gminy Zbójno wyznaczają następujące główne szlaki komunikacyjne: 

trasa Lipno – Golub-Dobrzyń, Lipno – Rypin, a także Golub-Dobrzyń – Rypin. Są to drogi 

wojewódzkie krzyżujące się w centrum gminy. Podlegają one pod Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy.   

Gmina Zbójno usytuowana jest na obszarze wysoczyzny dobrzyńskiej zwanej też 

Pojezierzem Dobrzyńskim. Morfologicznie jest to teren ukształtowany w trakcie ostatniego 

zlodowacenia i charakteryzuje się dość zróżnicowaną rzeźbą terenu. Teren gminy to 

falista wysoczyzna morenowa, bardzo urozmaicona przecinającymi ją dnami dolin rzek 

Ruźca i Wilenicy oraz subglacjalnych rynien polodowcowych. Dominuje tu krajobraz 

niewielkich pagórków, kontrastujących z bardzo licznymi rynnowatymi obniżeniami i 

zamkniętymi zaklęsłościami wytopiskowymi. Są to formy terenu charakterystyczne dla 

działalności wód subglacyjnych. Sieć hydrograficzną uzupełniają trzy jeziora oraz szereg 

drobnych cieków i podmokłych zagłębień. Rozdzielają one obszary wysoczyznowe o 

znacznych deniwelacjach w stosunku do dna doliny i ostrych stoków. Pokrywa glebowa 

obszaru to utwory pochodzenia fluwioglacjalnego, wykształcone na paskach i glinach 

polodowcowych, a w miejscach podmokłych gleby pochodzenia wodnego.  
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Na północ i północny – zachód od Zbójna występuje zespół osobliwych form 

zwanych drumlinami. Tworzą one liczne zespoły poprzecinane rynnami i zagłębieniami. 

Wysokości względne pomiędzy dnem obniżeń a wierzchołkami drumlin dochodzą do 20-

30 m, a spadki do 10–15%. Silnie zarysowanymi w krajobrazie gminy formami są również 

rynny. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie z nich: dolina rzeki Ruziec i dolina rzeki 

Lubianki.  

Drumliny zbójeńskie obejmują około 36 km² powierzchni. Dominującym utworem w 

geologicznej budowie obszaru zbójeńskiego jest morena denna. 

Sieć wodną stanowią liczne cieki wodne na czele z piękną formą rynnową rzeki 

Ruziec i duże rynny jeziorne takie jak jezioro Ruduskie, Wielgie, Oborskie, Zbójeńskie czy 

Sicieńskie. Gmina Zbójno jest wyjątkowa pod względem m.in. ilości jezior. Zajmują one w 

sumie obszar ok. 230 ha, co stanowi 2,71% powierzchni całej gminy. Tym samym należy 

do gmin o najwyższym wskaźniku jeziorności w skali całego województwa kujawsko-

pomorskiego. Największym jeziorem w gminie Zbójno jest Jezioro Wielgie o powierzchni 

78,33 ha. Jezioro to jest także najgłębszym jeziorem w województwie - wynosi ona 47 

metrów. Drugą lokatę w gminie pod względem wielkości ma Jezioro Ruduskie – 52,20 ha. 

Trzecie jest Jezioro Działyńskie, które zajmuje 34,91 ha. Kolejne to: Jezioro Sicieńskie – 

24,33 ha, Jezioro Ciepieńskie – 13,15 ha, Jezioro Zbójeńskie – 12,91 ha i Jezioro 

Klonowskie – 10,33 ha.  

Klimat w gminie Zbójno charakteryzuje się przejściowością i dużą zmiennością 

pogody. Nie ma szczególnych różnic w odniesieniu do innych rejonów Polski. Generalnie 

ukształtowany jest przez warunki położenia naszego kraju pomiędzy łagodniejszymi 

klimatycznie obszarami nadmorskimi a obszarami będącymi pod wpływem klimatu 

kontynentalnego.  

Ważnym walorem decydującym o kierunku rozwoju gminy są gleby. Ich geneza 

związana jest z najmłodszymi utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi, reprezentowanymi 

przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz osady organogeniczne. Dominującym typem 

gleb na terenie gminy są gleby płowe. Gleby tego typu posiadają wysokie klasy 

bonitacyjne (II – IVb), co pozwala na prowadzenie na nich intensywnej gospodarki rolnej. 

W niektórych tylko miejscach występują gleby hydromorficzne, powstałe na utworach 

bagiennych.    

Składnikiem systemu ekologicznego gminy Zbójno są lasy. Wprawdzie nie zajmują 

one zbyt dużej powierzchni, bo obecnie to jedynie 166 ha, co stanowi zaledwie 2% 

powierzchni gminy. Świadczy to o znikomym udziale lasów w ogólnej powierzchni gminy.  

Małą powierzchnię lasów uzupełniają sady, które zajmują w sumie 192 ha, co stanowi 

2,28% ogółu powierzchni gminy. Do obszarów uzupełniających brak lasów należą też 
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tereny zadrzewione i zakrzewione, które zajmują obszar ok. 8 ha, co stanowi 0,1% ogólnej 

powierzchni gminy. 

Na terenie gminy Zbójno znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

Jest wśród nich Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej w Działyniu. Wartość zabytkową ma 

również Zespół klasztorny oo. Karmelitów w Oborach, w skład którego wchodzi klasztor 

oraz Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Zabytkiem jest także 

zespół pałacowo-parkowy w Zbójnie. W jego skład wchodzą: pałac, park, oficyna, 

ogrodzenie oraz spichlerz dworski. 

Położenie gminy Zbójno na ziemi dobrzyńskiej łączy się z bogatymi tradycjami 

kulinarnymi tego regionu. Niepisaną tradycją kuchni ziemi dobrzyńskiej było, że jeśli piec i 

gotować, to zawsze mając ziemniaki lub zboże. To na bazie ziemniaków powstawała 

jedna z popularniejszych tu zup – pospółka, a z mąki tzw. sodziaki. Znana i lubiana była tu 

też zupa z dyni oraz owocowa z czereśni. W domach ziemi dobrzyńskiej obowiązywała 

zasada gościnności. 

Podstawowe dane statystyczne. 

W 2021 r. stan ludności w gminie przedstawiał się następująco:  

- liczba osób do 18 roku życia ogółem 1002 - kobiet 483; mężczyzn 519, 

- liczba osób w wieku od 19 do 30 lat ogółem 762 - kobiet 346; mężczyzn 416, 

- liczba osób w wieku od 31 do 45 lat ogółem 985 - kobiet 474; mężczyzn 511, 

- liczba osób w wieku od 46 do 65 lat ogółem 1060 - kobiet 504; mężczyzn 556, 

- liczba osób w wieku powyżej 65 lat ogółem 711 - kobiet 403; mężczyzn 308, 

razem 4520 osób, w tym 2210 kobiet i 2310 mężczyzn, 

- liczba urodzeń – 42 osoby, 

- liczba zgonów – 59 osób. 

 

II. Finanse. 

Uchwałą Nr XXIV/151/2021 Rada Gminy Zbójno w dnia 18 stycznia 2021 r. uchwaliła 

budżet gminy Zbójno na rok 2021 w następującym układzie: 

1. Dochody budżetu w wysokości 27 087 158 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 

23 228 344 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 858 814 zł. 

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 27 625 900 zł, w tym wydatki bieżące w 

kwocie 22 612 020 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 013 880  zł. 

3. Planowany deficyt wynosił 538 742 zł. 

4. Na sfinansowanie planowanego deficytu zaplanowano przychody pochodzące z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i 
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pożyczek zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytu bankowego oraz wolne środki 

na rachunku bankowym. 

Po zmianach w ciągu roku budżetowego, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy 

oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany budżet gminy 

przedstawiał się następująco: 

1. Dochody budżetu w wysokości 33 072 618,61 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 

26 716 671,34 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6 355 947,27 zł. 

2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 31 545 569,61 zł, w tym wydatki bieżące w 

kwocie 25 705 598,61 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 839 971,00 zł. 

3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 527 049,00 zł. Niewykorzystaną 

nadwyżkę w roku 2021 w kwocie 1 330 990 zł przeznaczono na spłaty wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach następnych. 

4. Przychody budżetu stanowiły niewykorzystane środki pozostające na rachunku 

budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

oraz środków z UE na realizację projektów. 

Porównanie planowanego budżetu gminy Zbójno na lata 2020 i 2021. 

  

Uchwała 

budżetowa 2020 r. 

Uchwała 

budżetowa 2021 r. Zmiana w % 

DOCHODY 27 831 140,20 33 072 618,61 118,83 

Dochody bieżące 25 396 017,08 26 716 671,34 105,20 

Dochody majątkowe 2 435 123,12 6 355 947,27 261,01 

WYDATKI 28 552 771,20 31 545 569,61 110,48 

Wydatki bieżące 24 468 251,20 25 705 598,61 105,06 

Wydatki majątkowe 4 084 520,00 5 839 971,00 142,98 

WYNIK  -721 631,00 1 527 049,00 0,00 

PRZYCHODY 1 642 932,00 619 085,00 37,68 

ROZCHODY 921 301,00 815 144,00 88,48 

 

Dochody. 

Wykonanie dochodów budżetu gminy za lata 2020 i 2021 w podziale na źródła. 

Źródła dochodów 2020 r. 2021 r. % 

  DOCHODY OGÓŁEM 27 001 251,77 33 021 864,93 122,30 

I Dochody bieżące 25 450 453,89 26 758 874,56 105,14 

1 Dochody własne 6 919 881,23 7 256 535,10 104,87 

2 Dotacje i środki przeznaczone na 

zadania bieżące 

10 028 776,66 10 253 674,46 102,24 

a Dotacje celowe na zadania zlecone 9 043 678,89 8 873 245,10 98,12 

b Dotacje celowe i środki na zadania 

własne 

767 454,05 1 165 390,44 151,85 
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c w tym środki, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

217 643,72 215 038,92 98,80 

3 Subwencje 8 501 796,00 9 248 665,00 108,78 

a Subwencja oświatowa 4 595 331,00 4 539 967,00 98,80 

b Subwencja wyrównawcza 3 824 952,00 4 151 341,00 108,53 

c Subwencja równoważąca 44 410,00 59 982,00 135,06 

d Uzupełnienie subwencji ogólnej  37 103,00 497 375,00 1340,53 

II Dochody majątkowe 1 550 797,88 6 262 990,37 403,86 

1 Dotacje i środki przeznaczone na 

inwestycje, w tym: 

1 535 723,35 6 239 425,73 406,29 

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 

877 152,70 2 624 890,34 299,25 

Uzupełnienie subwencji ogólnej    1 569 099,00   

2 Dochody ze sprzedaży majątku 15 074,53 23 564,64 156,32 

 

Struktura wykonanych dochodów w latach 2020 i 2021. 

Rok 2020: W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów, bieżące stanowią 94,3 %, 

majątkowe 5,7 %. 

Największą część dochodów stanowią dotacje tj. 11 564 500,01 zł, czyli ok. 42,8 %. 

Subwencje z budżetu państwa w kwocie 8 501 796,00 zł stanowią 31,5 %. Dochody 

własne zrealizowane w kwocie 6 934 955,76 zł stanowią zaledwie 25,7 %. 

Rok 2021: Dochody bieżące stanowiły 81,0 % , a dochody majątkowe 19,0 % 

wykonanych dochodów ogółem. 

Największą część dochodów stanowią dotacje i środki z innych źródeł tj. 

14 924 001,19 zł, czyli ok. 45,2 %. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 10 817 764,00 

zł, stanowią 32,8 %. Dochody własne zrealizowane w kwocie 7 280 099,74 zł stanowią 

zaledwie 22,0 %. 

Dochody bieżące i majątkowe w ujęciu procentowym. 

  2020 2021 

Dochody bieżące, w tym: 100,0 100,0 

Dotacje 39,4 38,3 

Subwencje 33,4 34,6 

Dochody własne 27,2 27,1 

Dochody majątkowe, w tym: 100,0 100,0 

Dotacje i środki na inwestycje 99,0 99,6 

Dochody własne (sprzedaż majątku) 1,0 0,4 

 

Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca ustalony 

dla gminy Zbójno wynosił odpowiednio: 

- dla roku 2020 kwotę 951,10 zł, co stanowi 48,62% wskaźnika dochodów podatkowych w 

kraju, 



 
 

Raport o stanie gminy Zbójno za 2021 rok 

Strona | 8 
 

- dla roku 2021 kwotę 1 006,17 zł, co stanowi 47,95% wskaźnika dochodów podatkowych 

w kraju. 

 

Wydatki. 

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbójno za lata 2020 i 2021 w poszczególnych 

grupach. 

Grupy wydatków 2020 r. 2021 r. % 

  WYDATKI OGÓŁEM 27 561 801,98 30 364 134,52 110,17 

I Wydatki bieżące 23 517 384,04 24 701 658,98 105,04 

1 Wydatki jednostek budżetowych 14 062 149,83 15 414 200,45 109,61 

a Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 930 539,18 9 294 186,11 104,07 

b Wydatki związane z realizacją ich zadań 

statutowych 

5 131 610,65 6 120 014,34 119,26 

2 Dotacje na zadania bieżące 281 291,93 263 237,89 93,58 

3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 825 620,23 8 658 607,27 98,11 

4 Wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art.. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

226 583,90 264 774,49 116,85 

5 Obsługa długu j s t 121 738,15 100 838,88 82,83 

II Wydatki majątkowe 4 044 417,94 5 662 475,54 140,01 

1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 955 517,94 5 530 297,91 139,81 

w tym na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

2 045 744,81 2 827 619,08 138,22 

2 Dotacje na zadania inwestycyjne 88 900,00 132 177,63 148,68 

w tym na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

  11 177,63   

 

Wydatki majątkowe w 2021 r. w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne. Ogólna kwota wydatków inwestycyjnych wyniosła 5 662 475,54 zł, w tym 

dotacje celowe w kwocie 132 177,63 zł. 

Wydatki inwestycyjne stanowią 18,6 % ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w 

2021 r.  

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97 %. 

Na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej wydatkowano kwotę 2 827 619,08 zł, co stanowi 49,9 % wszystkich 

wydatków inwestycyjnych. 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 91 397,85 zł. 
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Poniżej wydatki poniesione w latach 2020 i 2021 w podziale na poszczególne 

rodzaje działalności. 

Zestawienie to wyraźnie wskazuje, iż najwyższy udział w wydatkach gminy Zbójno 

mają dwa obszary, w których realizowane są zadania zlecone oraz własne gminy 

finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa:  

- pomoc społeczna i rodzina, 

- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza.  

 
     działalność bieżąca działalność majątkowa 

Dział /zadania 2020 r. 2021 r. 

Zmiana 

w % 2020 r. 2021 r. 

Rolnictwo i łowiectwo /zwrot podatku 

akcyzowego, infrastruktura wodno-

ściekowa 

643 696,63 629 823,32 97,84 768 518,56 1 168 

557,15 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 455 268,41 413 187,28 90,76   10 062,59 

Transport i łączność /drogi gminne 

533 099,37 959 234,63 179,94 1 441 

023,01 

115 064,15 

Gospodarka mieszkaniowa /budynki i 

grunty stanowiące własność 

samorządu 

104 707,33 155 232,87 148,25   27 060,00 

Działalność usługowa/ studium, 

decyzje o warunkach zabudowy 

61 135,34 75 226,66 123,05     

Informatyka/programy i projekty 

związane z rozpowszechnianiem 

informatyki dla mieszkańców  

26 309,31 5 099,39 19,38 13 447,99 4 306,64 

Administracja publiczna/rada gminy, 

urząd, obsługa jednostek 

2 707 

832,47 

2 759 746,30 101,92 819 163,11 19 133,61 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej/zadania zlecone w 

zakresie wyborów 

40 748,00 899,00 2,21     

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

110 351,81 124 804,95 113,10 20 381,97 241 084,68 

Obsługa długu publicznego 121 738,15 100 838,88 82,83     

Oświata i wychowanie/szkoły, 

przedszkola, dowóz dzieci 

7 234 

983,69 

7 332 865,15 101,35   211 705,00 

Ochrona zdrowia/przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

54 715,55 104 887,54 191,70     

Pomoc społeczne, DPS, GOPS, 

zasiłki 

1 258 

241,89 

1 515 092,18 120,41     

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej/ projekty ze środków 

zewnętrznych  

84 453,11 238 796,88 282,76   121 000,00 
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Edukacyjna opieka 

wychowawcza/świetlice szkolne, 

stypendia 

190 995,79 189 676,34 99,31     

Rodzina/świadczenia wychowawcze, 

rodzinne, fundusz alimentacyjny, 

300+ 

8 280 

543,76 

8 076 906,92 97,54     

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska/ oczyszczanie ścieków, 

gospodarka odpadami, oświetlenie 

uliczne, ochrona środowiska 

1 230 

979,89 

1 569 041,41 127,46 27 690,00 413 475,91 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego/świetlice wiejskie, 

biblioteka 

276 173,40 290 635,09 105,24 689 481,10 3 331 

025,81 

Kultura fizyczna/ obiekty sportowo-

rekreacyjne 

101 410,14 159 664,19 157,44 264 712,20   

OGÓŁEM 

23 517 

384,04 

24 701 658,98 105,04 4 044 

417,94 

5 662 

475,54 

 

Wynik budżetu. 

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 

1 527 049,00 zł.  

Planowaną nadwyżkę przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek, w tym: 

- w roku 2021 w kwocie 196 059,00 zł, 

- w latach następnych w kwocie 1 330 990,00 zł. 

Dochody bieżące budżetu wykonano na poziomie ok. 100 %, natomiast wydatki 

bieżące na poziomie 96 %, zrealizowana nadwyżka budżetu wyniosła 2 657 730,41 zł. 

W takiej sytuacji również nadwyżka operacyjna została zrealizowana w wyższej 

wysokości niż zaplanowano, co pozytywnie wpłynie na wysokość wskaźnika obsługi długu 

w latach kolejnych. 

Wyszczególnienie 2020r. 2021r. 

DOCHODY 27 001 251,77 33 021 864,93 

Dochody bieżące 25 450 453,89 26 758 874,56 

Dochody majątkowe 1 550 797,88 6 262 990,37 

WYDATKI 27 561 801,98 30 364 134,52 

Wydatki bieżące 23 517 384,04 24 701 658,98 

Wydatki majątkowe 4 044 417,94 5 662 475,54 

WYNIK BUDŻETU -560 550,21 2 657 730,41 

Nadwyżka operacyjna 1 933 069,85 2 057 215,58 

PRZYCHODY, w tym: 2 466 814,31 984 963,74 

Pożyczka na wyprzedzające 

finasowanie projektów 

252 430,00 0,00 
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Kredyty i pożyczki 1 311 631,00 0,00 

Niewykorzystane środki (art. 

217 ust 2 pkt 8) 

578 864,53 619 085,15 

Wolne środki 323 888,78 365 878,59 

ROZCHODY 921 300,36 815 143,36 

w tym wyprzedzające 

finasowanie projektów 

252 430,00 0,00 

 

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych. 

W związku z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 

gmina Zbójno podjęła decyzję o realizacji wielu zadań inwestycyjnych. Niestety nie 

wszystkie obszary działalności gminy wpisują się w zakres realizowanych programów. Na 

realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz udział własny w finansowaniu 

realizowanych projektów konieczne było zaciągnięcie w latach poprzednich zobowiązań w 

postaci kredytów bankowych lub pożyczek. 

Z prognozy zadłużenia, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej, wynika iż 

gmina Zbójno spełnia wymagane wskaźniki i jest w stanie spłacać terminowo istniejące 

zadłużenie. 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Kredyty bankowe 5 909 114,00 5 351 114,00 

Pożyczki z WFOŚ 1 107 229,11 850 085,75 

Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 

Razem zobowiązania 7 016 343,11 6 201 199,75 

Udział w % w stosunku do dochodów ogółem 26 19 

Udział w % w stosunku do dochodów własnych 101 85 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca* 1 549 1 389 

*wg danych z ewidencji ludności 
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III. Projekty realizowane/zrealizowane z udziałem środków finansowych 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł. 

 

Lp. Nazwa projektu Charakterystyka projektu Źródła finansowania i ich 

wysokość 

1. Przebudowa świetlicy 

wiejskiej w 

miejscowości Klonowo  

wraz z zakupem 

wyposażenia oraz 

zagospodarowaniem  

terenu przyległego 

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie robót 

rozbiórkowych, wykonanie wieńca oraz 

otworów okiennych i drzwiowych we 

wskazanych miejscach, montaż nadproży, 

postawienie nowych ścian wewnętrznych 

działowych, wzmocnienie fundamentów, 

montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 

docieplenie ścian wełną mineralną, 

wykonanie tynku silikonowego barwionego, 

montaż rynien i daszków na wejściami, 

wykonanie nowej konstrukcji dachu z jego 

deskowaniem i ułożeniem blachy, wykonanie 

podłóg w poszczególnych pomieszczeniach 

wraz z pomalowaniem ścian, 

zagospodarowanie terenu wokół budynku 

poprzez: utwardzenie z kostki brukowej, 

założenie trawnika, nasadzenie drzew i 

montaż małej architektury.  

W ramach inwestycji obiekt został również 

wyposażony. Zakupiono krzesła, stoły, 

telewizor, ekran projekcyjny, rzutnik, 

nagłośnienie, szafki, stół do gry, wyposażenie 

kuchni, podest sceniczny, wieszaki do szatni i 

klimatyzację. 

 

Regionalny program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

Dofinansowanie w 

wysokości 77,93% 

Gmina 22,07% 

2.  Dostawa i montaż 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznych na 

stacjach uzdatniania 

wody w 

miejscowościach 

Zbójno i Działyń oraz 

gminnej oczyszczalni 

ścieków w 

miejscowości Zbójno 

Projekt obejmował: 

- dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp na 

działkach o nr geod. 518,519, 285/3 (gminna 

oczyszczalnia ścieków) obręb ewidencyjny 

Zbójno; 

- dostawę i montaż fabrycznie nowej instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp na 

działkach o nr geod. 268/3, 268/6 (stacja 

uzdatniania wody) obręb ewidencyjny Zbójno; 

- dostawę i montaż nowej instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 39,96 kWp na 

działkach o nr geod. 725/6, 725/9 (stacja 

Regionalny program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

Dofinansowanie w 

wysokości 50% 

Gmina 50% 
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uzdatniania wody) obręb ewidencyjny Działyń. 

 

3.  Modernizacja gminnej 

oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Zbójno 

– etap III 

W ramach inwestycji wykonano prace na 

przepompowniach w miejscowościach 

Zbójno, Wielgie i Działyń, które polegały m.in. 

na: 

- zdemontowaniu istniejącej instalacji 

zasilania i sterowania; 

- zdemontowaniu instalacji wewnętrznej 

przepompowni (studni, pionowych przewodów 

przewietrznikowych, trójników, drabinek, 

konstrukcji wsporczych, prowadnic pomp, 

rozdzielaczy, rurociągów, kształtek, zaworów i 

włazów); 

- zamontowaniu instalacji wewnętrznej 

przepompowni (drabinek, konstrukcji 

wsporczych, prowadnic pomp, rozdzielaczy, 

rurociągów, kształtek, zaworów  i włazów); 

- zamontowaniu instalacji zasilania i 

sterowania; 

- zamontowaniu instalacji odgromowej; 

- wykonaniu badań odbiorczych i 

pomiarowych (instalacji uziemiającej, 

piorunochronnej i odgromowej, instalacji 

elektrycznej); 

- zamontowaniu krat łukowych i koszowych; 

- zamontowaniu oświetlenia przepompowni; 

- wykonaniu prac remontowych w zakresie 

bram wjazdowych, ogrodzeń z siatki. 

Regionalny program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

Dofinansowanie w 

wysokości 85% 

Gmina 15% 

4. Przebudowa i 

termomodernizacja 

budynku świetlicy 

wiejskiej położonej w 

miejscowości Zbójno 

Inwestycja obejmowała przebudowę 

istniejącego budynku oraz wykonanie 

niezbędnych prac modernizacyjnych i 

termomodernizacyjnych w następującym 

zakresie: demontaż istniejącego dachu, 

wyburzenie wybranych ścian, rozebranie 

ścianek kolankowych, wybudowanie czterech 

ścian zewnętrznych, wykonanie wieńca na 

ścianach zewnętrznych, montaż nowej więźby 

dachowej, montaż blachodachówki, montaż 

nowych rynien i rur spustowych, demontaż 

całej stolarki okiennej i drzwiowej 

wewnętrznej i zewnętrznej, zamurowanie 

wybranych otworów okiennych i wykonanie 

nowych otworów okiennych, wstawienie 

prefabrykowanych nadproży okiennych i 

Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

Dofinansowanie w 

wysokości 73,11% 

Gmina 26,89% 
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drzwiowych, montaż nowych okien i drzwi 

wewnętrznych i zewnętrznych, docieplenie 

ścian styropianem, docieplenie ścian 

fundamentowych XPS, docieplenie stropu 

wełną mineralną, wykonanie sufitów z płyt g-k 

- ognioodpornych, wykonanie nowych podłóg 

we wszystkich pomieszczeniach, skucie 

tynków wewnętrznych, odgrzybianie, 

wykonanie nowych tynków, gruntowanie, 

malowanie ścian i sufitów. Instalacja 

grzewcza przewiduje zasilanie obiektu w 

ciepło dla potrzeb ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznej z 

projektowanej w sąsiedztwie budynku pompy 

ciepła pracującej w układzie wodapowietrze, 

poprzez projektowane przyłącze cieplne z rur 

preizolowanych. Projektowana instalacja 

grzewcza zasila w ciepło instalację c.o. w 

części socjalno-bytowej i instalację grzewczą 

zasilającą centrale wentylacyjne. 

Pomieszczenia ogrzewane są poprzez 

grzejniki stalowe płytowe. Zaprojektowano 

również przyłącze wodociągowe w celu 

zasilania budynku w wodę do celów socjalno-

bytowych oraz ppoż. Budynek został również 

podłączony do kanalizacji sanitarnej. Dla sal 

gościnnych zaprojektowana została 

wentylacja nawiewno-wywiewna. Jako źródło 

ciepła zaprojektowano powietrzną pompę 

ciepła pracującą w układzie powietrze-woda. 

W ramach inwestycji wykonana została 

również instalacja oświetleniowa, siłowa i 

gniazda wtykowe oraz instalacja 

podświetlenia elewacji budynku. Wykonana 

została instalacja odgromowa. Wokół 

budynku wykonana została opaska betonowa, 

teren przed budynkiem został częściowo 

utwardzony. 
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5.  Modernizacja 

ogrzewania w budynku 

świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Wielgie 

poprzez wymianę 

grzejników oraz 

montaż mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. 

Zakres projektu obejmował: 

1. Dostawę i montaż mikroinstalacji 

fotowoltaicznej o mocy 9,62 kWp w skład 

której wchodzi: 

- 26 szt. modułów fotowoltaicznych 

monokrystalicznych  370 Wp z antyrefleksyjną 

szybą w  ramie aluminiowej,  

- inwerter,  

- 26 szt. optymalizatorów mocy, 

- system mocowania do posadowienia 

instalacji  na gruncie, 

- zabezpieczenia DC oraz AC, 

- okablowanie. 

2. Dostawę i montaż 15 szt. grzejników 

elektrycznych naściennych                    o 

mocy min. 1,5 kW oraz 3 szt. grzejników 

elektrycznych wolnostojących                          

o mocy 1,5 kW. 

Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla  gmin z 

przeznaczeniem na 

inwestycje realizowane w 

miejscowościach, w których 

funkcjonowały zlikwidowane 

państwowe 

przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej 

Dofinansowanie w 

wysokości 100% 

Gmina 0% 

6. Klub samopomocy w 

gminie Zbójno 

(Klonowo). 

Włączenie społeczne 16 osób starszych 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z Gminy Zbójno poprzez 

utworzenie Klubu Samopomocy i realizowanie 

w nim działań z obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym adekwatnych do 

potrzeb i oczekiwań osób starszych.  Okres 

realizacji 01.04.2021 – 31.07.2022 r. 

Europejski Fundusz 

Społeczny 48 640,0 

Budżet Gminy 2 560,00. 

7. Klub Młodzieżowy w 

gminie Zbójno 

(Klonowo). 

Włączenie społeczne 16 dzieci i młodzieży 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

poprzez realizację aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym w formie klubu 

młodzieżowego na terenie Gminy Zbójno.  

Okres realizacji 01.05.2021 – 31.08.2022 r. 

Europejski Fundusz 

Społeczny 40 308,75. 

Budżet Gminy 2 631,58. 

8. Samopomocowa grupa 

wsparcia (Klonowo). 

Podniesienie poziomu aktywności społecznej, 

integracja oraz  zwiększenie potencjału 

społecznego 16 uczestników/czek 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez realizację aktywnej 

integracji o charakterze środowiskowym w 

formie samopomocowej grupy wsparcia na 

terenie Gminy Zbójno Okres realizacji 

01.05.2021 – 31.03.2022 r. 

Europejski Fundusz 

Społeczny 50 000. 

Budżet Gminy 2 631,58. 

9. Aktywna integracja w 

gminie Zbójno (Ruże). 

Włączenie społeczne 12 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację aktywizacji społecznej, 

Europejski Fundusz 

Społeczny 141 547,79. 

Budżet Gminy 7 449,89. 
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zawodowej, edukacyjnej i działań 

środowiskowych na terenie Gminy Zbójno. 

formy wsparcia, między innymi: 

- zajęcia z doradcą zawodowym i 

psychologiem, 

- trening umiejętności i kompetencji 

społecznych, 

- kursy i szkolenia zawodowe, 

- staże zawodowe, 

- warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu 

cyfrowemu, 

- kurs prawa jazdy kat. B. 

Okres realizacji 01.07.2020 – 31.12.2021 r. 

10. Kujawsko-Pomorska 

Teleopieka. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do 

usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym w postaci pomocy 

sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

takich jak teleopieka (cyfrowe bransoletki 

umożliwiające łączność w kryzysowych 

sytuacjach z centrum teleopieki) dla 3000 (10 

Gmina Zbójno) potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu mieszkańców 

województwa kujawsko-pomorskiego w 

okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 

Europejski Fundusz 

Społeczny 8 117. 

Budżet Gminy 10 500. 

11. Aktywna integracja w 

gminie Zbójno 

(Klonowo). 

Włączenie społeczne 12 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej i działań 

środowiskowych na terenie Gminy Zbójno. 

formy wsparcia, między innymi: 

- zajęcia z doradcą zawodowym i 

psychologiem, 

- trening umiejętności i kompetencji 

społecznych, 

- kursy i szkolenia zawodowe, 

- staże zawodowe, 

- warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu 

cyfrowemu, 

- kurs prawa jazdy kat. B. 

Okres realizacji 01.05.2021 – 30.06.2022 r. 

Europejski Fundusz 

Społeczny 136 800. 

Budżet Gminy 7 200. 
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IV. Mienie komunalne 

Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiana jest Radzie 

Gminy Zbójno wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Zbójno z wykonania budżetu gminy 

za 2021 r. 

 

V. Gospodarka przestrzenna. 

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zbójno zostało przyjęte uchwałą Nr III/11/98 Rady Gminy Zbójno z 

dnia 29 grudnia 1998 r. na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przedmiotowe studium zostało sporządzone na podstawie nie obowiązującej już 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. Obecne brzmienie ustawy, w tym 

zakresu studium ulegało licznym zmianom. 

Obowiązujące studium nie wyznacza wszystkich terenów i zasad określonych przez 

najnowsze przepisy. W studium brakuje m.in. uwzględnienia potrzeb w zakresie rozwoju 

sieci szerokopasmowych, ustalenia rozmieszczenia przewidywanych urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

oraz ich stref ochronnych. Nie określono również potrzeb i możliwości rozwoju gminy w 

oparciu o niezbędne analizy, prognozy i bilanse. Nie wyznacza się także obszarów 

remediacji i obszarów zdegradowanych. Polityka gminy wyrażona w studium jest jednak 

aktualna  i sukcesywnie realizowana.  

W związku z powyższym  Rada Gminy Zbójno podjęła uchwałę Nr XXV.141.2016 z 

dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójno. Zmiana 

studium obejmie zmiany w części tekstowej i graficznej. 

Na terenie gminy obowiązują trzy uchwały w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Do roku 2003 plany uchwalane były w oparciu o 

uchyloną ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Od 2004 r. 

plany uchwalane są w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.   

 

Obowiązujące plany miejscowe w Gminie Zbójno. 

Lp. NAZWA PLANU 
Nr Uchwały 

 RADY GMINY 

Nr DZ.U. WOJ. 

KUJ-POM. 

Podstawa 

sporządzenia 

1. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu obejmującego część gruntów wsi Działyń, 

położoną nad jeziorem Działyńskim 

II/6/2006 

Nr 14 

Z dnia 23 

lutego 2009 r. 

Poz. 627 

Ustawa z 2003 r.  

o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 
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2. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Zbójno dotyczących lokalizacji terenów 

rekreacyjno-turystycznych na działkach o nr ewid. 

259/5 i 262 położonych w miejscowości Zbójno nad 

jeziorem Wojnowskim 

XXX/162/02 

Nr 137 

Z dnia 22 

listopada 2002 

Poz. 2605 

 

Ustawa z 1994 r.  

o planowaniu 

przestrzennym 

3. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dotyczącego wprowadzenia funkcji turystyczno-

rekreacyjnej na terenach rolnych we wsiach 

Wojnowo i Rudusk nad jeziorem Ruduskim 

(Wojnowskim) na działkach o nr ewid. 67/2, 92 i 67/3 

XVIII/115/2000 

Nr 7 z dnia 20 

lutego 2002 r. 

Poz. 141 

 

Ustawa z 1994 r.  

o planowaniu 

przestrzennym 

 

Na terenie gminy Zbójno obowiązują 2 plany miejscowe sporządzone na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz jeden plan podjęty 

przez Radę Gminy Zbójno w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotowe plany przewidują tereny głównie o 

funkcji rekreacyjno-turystycznej oraz mieszkaniowej. 

Biuro Urbanistyki i Architektury przedstawiło projekt części graficznej i tekstowej 

nowego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy 

projekt uzyskała pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz 

pozytywne uzgodnienia i opinie wskazanych w ustawie instytucji. Wojewoda podczas 

sprawdzania zgodności studium z przepisami zauważył brak spójności załącznika 

graficznego z częścią opisowa oraz nie uwzględnienia uwag Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym ponownie wywieszono informacje 

dotyczącą zmian w studium. Urbaniści nanieśli poprawki  zgodnie z sugestią Wojewody  a 

następnie projekt studium wysłano do ponownego uzgodnienia do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Kolejny etap to wyłożenie projektu i dyskusja 

publiczna. 

Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2021. 

Lp. Sołectwo Liczba 

wydanych 

decyzji 

1. Adamki 1 

2. Ciepień 4 

3. Działyń 4 

4. Klonowo 5 

5. Łukaszewo 3 

6. Obory 0 

7. Podolina 0 

8. Rembiocha 5 

9. Rudusk 3 

10 Ruże 4 
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11. Sitno 9 

12. Wielgie 1 

13 Wojnowo 3 

14 Zbójenko - 

15 Zbójno 9 

16. Zosin - 

 RAZEM 51 

 

VI. Oświata i edukacja. 

W roku szkolnym 2020/2021 gmina Zbójno była organem prowadzącym 

dla 2 zespołów szkół (w skład których wchodzą szkoła podstawowa, oddział przedszkolny 

i przedszkole), 2 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i 2 punktów 

przedszkolnych. 

Uczniowie. 

Wg. danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30.09.2020 r. do szkół 

uczęszczało 512 uczniów i wychowanków. Z podziałem na poszczególne placówki dane 

te przedstawiają się następująco: 

Lp. Nazwa szkoły Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów w 

szkole 

podstawowej 

Liczba uczniów 

w oddziale 

przedszkolnym 

Liczba uczniów w 

przedszkolu/punkcie 

przedszkolnym 

1. Zespół Szkół im. 

Wojska Polskiego 

w Zbójnie 

12 130 14 32 

2. Zespół Szkół w 

Działyniu 

10 107 12 23 

3. Szkoła 

Podstawowa im. 

Powstańców 

Styczniowych w 

Klonowie 

10 91 15 15 

4. Szkoła 

Podstawowa im. 

Ziemi 

Dobrzyńskiej w 

Rużu 

9 44 14 15 

RAZEM 41 372 55 85 

 

Pracownicy. 

Liczba etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wynika z 

zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół. Stan zatrudnienia nauczycieli jest ściśle 

związany z liczbą godzin, które zgodnie z ramowym planem nauczania, muszą być 
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zrealizowane w poszczególnych klasach. Odpowiedzialność za trud wychowania i nauki 

ponoszą nauczyciele i pedagodzy w liczbie 72 osób. 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze: 53 Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 19 

w tym: w tym: 

stażyści 2 stażyści 0 

kontraktowi 4 kontraktowi 2 

mianowani 22 mianowani 10 

dyplomowani 25 dyplomowani 7 

 

Ponadto szkoły zatrudniają 19 pracowników administracji i obsługi ( w tym 11 osób 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy). 

Awans zawodowy nauczycieli. 

W roku szkolnym 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Rozpatrzono również dwa wnioski nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Po dokonaniu ocen formalnych wniosków zarządzeniami 

Wójta Gminy Zbójno powołano dwie Komisje ds. awansu zawodowego, które w dniu 

27.08.2021 r. przeprowadziły postępowania egzaminacyjne i wydały zaświadczenia o 

zdaniu egzaminu. Na tej podstawie zostały wydane decyzje o nadaniu stopnia awansu 

nauczyciela mianowanego.  

Podręczniki dla uczniów. 

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych, w brzmieniu nadanym ustawą, uczniowie szkół podstawowych 

uzyskują, począwszy od roku szkolnego 2014/2015.  

W roku szkolnym 2020/2021 roku gmina Zbójno wykorzystała dotację przeznaczoną 

na ten cel w łącznej kwocie 43.498,49 zł. 

Oferta edukacyjna szkół. 

Szkoły realizują podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół. W roku szkolnym 2020/2021 w arkuszach 

organizacyjnych, zaopiniowanych przez Kuratora Oświaty, poza obowiązkowymi zajęciami 

wynikającymi z ramowych planów nauczania, dyrektorzy szkół zaplanowali zajęcia 

pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów. 

Ponadto dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną w Golubiu–Dobrzyniu w roku szkolnym 2020/2021 

organizowane były: zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-

wyrównawcze i logopedyczne.  
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Stypendia naukowe. 

Zgodnie z uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 czerwca 2019 r. w 

sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Zbójno, nagrodę w roku szkolnym 

2020/2021 w postaci stypendium otrzymało 49 uczniów, tj. 

- 15 uczniów Zespołu Szkół w Zbójnie – 3.000 zł, 

- 22 uczniów Zespołu Szkół w Działyniu – 4.700 zł, 

- 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Klonowie – 1.000 zł, 

- 7 uczniów Szkoły Podstawowej w Rużu – 1.600 zł, 

Łączna wartość stypendiów wyniosła 10.300 zł. 

Wyniki egzaminów. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu 

zależą one od zdolności i aspiracji zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. 

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w 

powyższym terminie, napisali egzamin 16, 17 i 18 czerwca br. Egzamin ósmoklasisty jest 

przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech 

przedmiotów obowiązkowych: 

1) języka polskiego, 

2) matematyki, 

3) języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego 

przystąpić, aby ukończyć szkołę. Do egzaminu ósmoklasisty w gminie Zbójno przystąpiło 

37 uczniów. W Szkole Podstawowej im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu nie został 

przeprowadzony egzamin ze względu na brak ósmej klasy. 

Wyniki kształtują się następująco. 

 Liczba 

uczniów 

Wynik 

najniższy  

% 

Wynik 

najwyższy % 

Średnia  

% 

 język polski 

Szkoła Podstawowa 

w Zbójnie 

12 7% 78% 36% 

Szkoła Podstawowa 

w Działyniu 

13 

 

24% 89% 57% 

Szkoła Podstawowa 

w Klonowie 

12 38% 67% 53% 

 matematyka 

Szkoła Podstawowa 

w Zbójnie 

12 4% 92% 27% 
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Szkoła Podstawowa 

w Działyniu 

13 

 

16% 100% 57% 

Szkoła Podstawowa 

w Klonowie 

12 16% 72% 39% 

 język angielski 

Szkoła Podstawowa 

w Zbójnie 

12 9% 96% 38% 

Szkoła Podstawowa 

w Działyniu 

13 

 

22% 98% 65% 

Szkoła Podstawowa 

w Klonowie 

12 7% 95% 39% 

 

Zestawienie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty dla gminy, powiatu, 

województwa i kraju. 

 język polski matematyka język angielski 

Średni wynik dla gminy Zbójno 49% 41% 48% 

Średni wynik dla powiatu golubsko-

dobrzyńskiego 

54% 40% 53% 

Średni wynik dla województwa 57% 43% 62% 

Średni wynik dla kraju 60% 47% 66% 

 

Programy realizowane ze środków pozabudżetowych. 

W roku szkolnym 2020/2021 nasze szkoły brały udział w „Programie dla szkół” 

(wcześniej Owoce i warzywa), który ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, 

bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. 

Celem „Programu dla szkół” jest: 

- trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców 

i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym 

kształtują się ich nawyki żywieniowe, 

- upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety, 

- wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. 

Uczniowie każdej szkoły otrzymują zdrowe przekąski owocowo – warzywne, soki 

lub przetwory mleczne.  Ponadto biorą udział w lekcjach propagujących zdrowe żywienie, 

warsztatach, wycieczkach edukacyjnych. Uczniowie młodszych i starszych klas podczas 

lekcji przygotowują kanapki, sałatki owocowo-warzywne. 

Ponadto szkoły realizowały Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do 

twarzy”, „Godziny wychowawcze ze Światłem” z Polskiej Akcji Humanitarnej, „Dzieci uczą 

rodziców”, „Sprzątanie świata”, „Szkolny Klub Sportowy”. 
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Zespół Szkół w Działyniu przystąpił do projektów „Od juniora do doktora – 

interaktywne gry matematyczne”, „Matematyka ważna na co dzień”, „Rodzinne potyczki z 

matematyką w tle”, których organizatorem była fundacja mBanku.  

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego 

ideą było aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących 

kompetencje ekonomiczne. 

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyły 284 szkoły w kraju, a wśród nich Zespół Szkół w 

Działyniu, które otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania w I edycji 

programu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego. 

Zespół Szkół w Działyniu brał udział w programie edukacji cyfrowej "MegaMisja" fundacji 

Orange. Była to doskonała zabawa w cyfrowe laboratorium. W czasie zajęć uczniowie 

uczyli zasad młodego internauty. Dzięki zaangażowaniu szkoła otrzymała liczne nagrody: 

książki, zestawy kreatywne, audiobooki i dwa tablety. 

"TO(działa)MY!”- projekt jest prowadzony przez UNICEF Polska i Fundację 

Santander Bank Polska. 30 najciekawszych, zgłoszonych przez szkoły projektów 

otrzymało dofinansowanie, a wśród nich znalazł się pomysł Zespołu Szkół w Działyniu. 

Szkoła otrzymała grant na działania ekologiczne. 

Baza szkolna i warunki do realizacji procesu nauczania, wychowania i opieki. 

Szkoły dysponowały pomieszczeniami i wyposażeniem w pomoce dydaktyczne i 

sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania. Każda placówka posiada 

pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Poza tym szkoły posiadają centra 

multimedialne, tablice interaktywne, biblioteki ze zbiorami. We wszystkich szkołach 

znajdują się sale sportowe, gdzie poza zajęciami wychowania fizycznego, odbywają się 

wszystkie ważne uroczystości państwowe i szkolne. Szkoły posiadają również boiska 

szkolne oraz zaplecza sportowe wyposażone w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć 

lekcyjnych. Wyposażenie szkół jest właściwie zabezpieczone. Niezbędne remonty 

przeprowadzane są na bieżąco. 

W Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie została uruchomiona nowoczesna 

pracownia językowa przeznaczona do nauki języków obcych. Składa się ona z dwudziestu 

stanowisk dla uczniów i jednego dla nauczyciela, wyposażona w dwadzieścia wysokiej 

klasy tablety dla uczniów i jeden dla nauczyciela, które są zsynchronizowane z tablicą 

interaktywną. Uczniowie pracują w słuchawkach, przez co lepiej komunikują się 

z nauczycielem, bardziej koncentrują się i głośno ćwiczą wymowę. 

Baza dydaktyczna szkoły w Działyniu została wyposażona w najnowocześniejszą na 

rynku pomoc edukacyjną, jaką jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz. To doskonałe, 

cyfrowe odzwierciedlenie laboratorium chemicznego, które jest w pełni wyposażone w 

odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania 
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doświadczeń chemicznych. Zakupu dokonano w ramach 0,4% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

W czasie pandemii Covid-19 szkoły zostały wyposażone w urządzenia i środki 

dezynfekujące, indywidualne środki ochrony osobistej, dyrektorzy szkół opracowali i 

wdrożyli procedury funkcjonowania szkół i przedszkoli. 

W roku szkolnym 2020/2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

przeprowadzał kontrole w szkołach w zakresie bezpieczeństwa i higienicznych warunków 

pracy oraz zgodności dostosowania szkół do wytycznych MEiN, MZ i GIS wydanych w 

związku z koronawirusem. 

Osiągnięcia uczniów. 

Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Zbójno uczestniczą zarówno w 

konkursach, olimpiadach, jak i zawodach sportowych organizowanych przez różne 

instytucje. Do największych osiągnięć w roku szkolnym 2020/2021 należą: 

- zdobycie Mistrzostwa Polski w KICKBOXINGU przez uczennicę Zespołu Szkół w 

Działyniu, 

- uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Chemii oraz tytułu Finalisty 

Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki, Biologii, Fizyki i Astronomii przez 

ucznia Zespołu Szkół w Działyniu, 

- I miejsce dla ucznia Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w wojewódzkim konkursie 

pt. „Makieta boiska sportowego” 

- uzyskanie tytułu Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym o Wielkich 

Polakach przez uczennicę Szkoły Podstawowej w Rużu. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

Zgodnie z art. 122 ust. 1,2,6 i 7 ustawy – Prawo oświatowe, w 2021 roku Wójt 

przyznał pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie gminy Zbójno. Dofinansowanie udzielono 4 pracodawcom, 

którzy złożyli wniosek i spełniali warunki określone w ustawie, na łączną kwotę 29.705,15 

zł. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane 

ze środków Funduszu Pracy. Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek 

bankowy Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek 

bankowy gminy. 

 

VII. Polityka społeczna 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej definiuje pomoc społeczną 

jako instytucję polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i 
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rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał osoby i rodziny zmierzające do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiał im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Pomoc ta realizowana była poprzez zadania własne i zlecone gminie. 

W 2021 roku środki przekazane przez Wojewodę na realizację zadań zleconych i 

własnych, środki własne Gminy oraz środki z funduszy europejskich łącznie wyniosły 

9 949 737,28 zł. 

Na zadania zlecone wydatkowana została kwota 8 166 181,74 zł, w tym dotacja w 

wysokości 8 130 217,44 zł i środki własne w wysokości 35 964,30 zł z tego na 

następujące formy pomocy: 

Forma pomocy Liczba rodzin Kwota

świadczenia wychowawcze 522 (888 dzieci) 4 964 368,30 zł

zasiłki rodzinne 196 784 819,00 zł

jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” 32 32 000,00 zł

świadczenie rodzicielskie 17 168 967,00 zł

świadczenie pielęgnacyjne 49 1 163 162,00 zł

specjalny zasiłek opiekuńczy 6 66 359,00 zł

zasiłek pielęgnacyjny 97 250 806,00 zł

świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21 134 500,00 zł

zasiłek dla opiekuna 2 14 260,00 zł

składka zdrowotna przy świadczeniach opiekuńczych 38 46 671,00 zł

składka społeczna przy świadczeniach opiekuńczych 43 202 553,00 zł

Karta Dużej Rodziny 12 (kart 24) 165,00 zł

usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

1 48 368,00 zł

świadczenie dobry start 0 (0 dzieci) 0,00 zł

wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd 2 12 000,00 zł

jednorazowe świadczenie "Za życiem" 1 4 000,00 zł

zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową
9 81 600,00 zł

7 974 598,30 zł

Zadania zlecone

RAZEM
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Na zadania własne wydatkowana została kwota 1 534 618,76 zł, w tym dotacja w 

wysokości 496 360,93 zł i środki własne Gminy w wysokości 1 038 257,83 zł z tego na 

następujące formy pomocy: 

Forma pomocy Liczba rodzin Kwota

zasiłki stałe 17 119 846,00 zł

zasiłki okresowe 37 103 522,00 zł

zasiłki celowe 63 49 110,00 zł

zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym 6 12 400,00 zł

zasiłki celowe zakup żywnosci lub posiłku Program "Posiłek w 

szkole i w domu"

28 19 500,00 zł

zakup posiłku Program "Posiłek w szkole i w domu" - szkoła, 

miejsce zamieszkania w związku z COVID-19

50 (w tym 

dzieci 101)

91 915,00 zł

zakup posiłku Program "Posiłek w szkole i w domu" - dom, 

instytucja

1 1 449,00 zł

schronienie 1 4 180,00 zł

opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 9 313 291,00 zł

usługi opiekuńcze 7 71 808,00 zł

składka zdrowotna przy zasiłkach stałych 17 10 089,00 zł

asystent rodziny 6 (10 dzieci) 32 632,00 zł

pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka itp. 6 15 830,48 zł

dodatki mieszkaniowe 0 0,00 zł

stypendia szkolne 41 (86 dzieci)      68 173,92 zł 

zasiłki szkolne 1 (1 dziecko) 620,00 zł

zwalczanie narkomanii X        4 946,17 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowii i przemocy w rodzinie X      62 221,92 zł 

981 534,49 zł

Zadania własne

RAZEM

 

Forma pomocy Liczba rodzin Ilość ton Wartość

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 26,228       127 826,32 zł 

Bank Żywności 3,504          46 666,68 zł 

29,732 174 493,00 zł     

Zadania dodatkowe

RAZEM

157 (457 osób)
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W 2021 r. świadczeniami z pomocy społecznej zostało objętych 108 rodzin (353 

osoby w tych rodzinach) wsparciem, w tym pracą socjalną objęto 298 rodzin (752 osoby w 

tych rodzinach), natomiast świadczeniami rodzinnymi oraz wychowawczymi zostało 

objętych 580 rodzin (ok. 1 740 osób w tych rodzinach).  

Ogółem w roku 2021 GOPS wydał 1483 decyzji, w tym 52 decyzje odmowne.  

Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej są: bezrobocie, 

niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa oraz długotrwała choroba. 

Od kilku lat zwiększa się zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze świadczone osobom 

starszym, chorym i z niepełnosprawnością. Z ogólnodostępnych badań statystycznych i 

analizy Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że coraz więcej osób w wieku 

poprodukcyjnym oraz chorych wymaga pomocy drugiej osoby w codziennym 

funkcjonowaniu. Badania demograficzne wskazują, że polskie społeczeństwo się starzeje, 

czyli co raz więcej osób w populacji także naszej Gminy jest w wieku poprodukcyjnym. 

Taki stan rzeczy wskazuje na uruchamianie mechanizmów, które pozwolą seniorom na jak 

najdłuższe pozostawanie aktywnymi uczestnikami naszej społeczności. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej kontynuował w ramach trwałości projektu (zakończonego w 2020 r.) 

prowadzenie Ośrodka Wsparcia w formie klubu samopomocy dla seniorów, którego 

działanie rozpoczęło się w II połowie 2019 r. Ponad to Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej pozyskał środki z funduszy unijnych (EFS) na uruchomienie klubu 

samopomocy dla seniorów z miejscowości Klonowo i okolic, którego działanie rozpoczęło 

się w II kwartale 2021 r. 

Ponadto dla coraz większej liczby osób doraźna pomoc w miejscu zamieszkania nie 

jest wystarczająca. Skutkuje to umieszczeniem w placówkach zapewniających 

całodobową opiekę (Domy Pomocy Społecznej), w których często czas oczekiwania na 

wolne miejsce przekracza kilka lub kilkanaście miesięcy.  

Tytuł
Liczba 

uczestników

Wartość 

całkowita

Wartośc 

dofinan.

Wydatki 

2021

Klub Samopomocy w gminie Zbójno (Klonowo) 16      51 200,00 zł     48 640,00 zł 22 146,81 zł

Klub Młodzieżowy w gminie Zbójno (Klonowo) 16      42 940,33 zł     40 308,75 zł 25 343,50 zł

Samopomocowa grupa wsparcia (Klonowo) 16      52 631,58 zł     50 000,00 zł 42 140,59 zł

Aktywna integracja w gminie Zbójno 

(Klonowo)
12    144 000,00 zł   136 800,00 zł 24 451,14 zł

Aktywna integracja w gminie Zbójno (Ruże) 12    148 997,68 zł   141 547,79 zł 132 022,16 zł

Kujawsko-Pomorska Teleopieka (Partnerstwo) 10      18 617,00 zł        8 117,00 zł 2 832,58 zł

RAZEM 82 458 386,59 zł  425 413,54 zł 248 936,78 zł

Projekty
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Kolejną grupą wymagającą specjalistycznego wsparcia oraz szczególnego podejścia 

są osoby z zaburzeniami psychicznymi, często zamieszkujące samotnie lub będące 

osobami bezdomnymi. Często zdarza się, że pomoc w ramach usług opiekuńczych jest 

nie wystarczająca lub osoby odmawiają takiej pomocy nie mając świadomości, że jest im 

ona niezbędna. Bardzo często osoby nie wyrażają zgody na umieszczenie w  

specjalistycznych placówkach zapewniających całodobową opiekę (Domy Pomocy 

Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi), co skutkuję wnioskowaniem do Sądu 

Rejonowego o umieszczenie bez zgody osoby chorej. Taki stan rzeczy sprawia, że 

umieszczenie w DPS wydłuża się średnio o kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. 

Niejednokrotnie opiekunowie faktyczni/prawni poprzez fakt spożywania alkoholu/ 

nadużywania alkoholu, czy zwykły upór i brak zrozumienia specjalistycznych potrzeb 

swoich podopiecznych nie sprawują należytej opieki nad osobami zależnymi, co wymaga 

natychmiastowej reakcji ze strony Ośrodka w celu zabezpieczenia opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi. Z uwagi na brak instytucji wyspecjalizowanych lub brak miejsc w 

potencjalnych instytucjach, interwencyjne zabezpieczenie pomocy ww. osobom staje się 

nie możliwe lub bardzo utrudnione. W 2021 roku na terenie Gminy zdarzyły się 2 takie 

przypadki.    

Niepokoi nas również wzrastająca przemoc w rodzinach, coraz częściej psychiczna 

oraz w stosunku do dzieci, osób starszy i niepełnosprawnych. Główną przyczyną tych 

sytuacji jest przede wszystkim nadużywanie alkoholu przez członka rodziny. Sprawy 

związane z występowaniem przemocy w rodzinie wymagają współpracy wielu służb i 

instytucji do tego powołanych (Zespół Interdyscyplinarny, Grupy Robocze). W 2021 r. w 

przypadku 19 rodzin została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, natomiast prowadzono 

procedurę w stosunku do 21 rodzin (w tym 8 dzieci, 8 osób starszych i 3 osoby z 

niepełnosprawnością dotkniętych przemocą w rodzinie). 38 razy były zwoływane 

posiedzenia grup roboczych, na których 69 osób zostało objętych pomocą. 11 procedur 

„NK” zostało zakończonych na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie. Kierownik 

GOPS złożył 3 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 207 § 1 kodeksu karnego 

(o popełnienie przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą) do Prokuratury Rejonowej 

w sprawie 3 rodzin. Zespół Interdyscyplinarny przekazał 12 wniosków do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  o podjęcie działań zobowiązujących osobę 

uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia. 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z funduszy unijnych 

(EFS) na realizację projektu „Samopomocowa grupa wsparcia”, którego celem było 

podniesienie poziomu aktywności społecznej, integracja oraz  zwiększenie potencjału 

społecznego 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 
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realizację aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w formie samopomocowej 

grupy wsparcia. Uczestnicy projektu mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach psycho-

edukacyjnych dla osób doświadczających szerokorozumianych trudności, w szczególności 

przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności w relacjach z innymi itp. 

Celem zajęć było zwiększenie samoświadomości, potencjału osobowościowego, 

zbudowania wiary w siebie.  

W ramach profilaktyki uzależnień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizował działania 

związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich opiekunów w 

ramach placówki wsparcia dziennego (KLUB MŁODZIEŻOWY).  

Kontynuowano kampanię społeczną „Świadome rodzicielstwo” w ramach której 

prowadzono działania informacyjne i edukacyjne (materiały edukacyjne, fanpage, strona 

internetowa). Ponad to w ramach profilaktyki uzależnień prowadzony był punkt 

konsultacyjny (średnio 18 godzin miesięcznie), w którym przyjmował terapeuta 

uzależnień, psycholog, socjoterapeuta, radca prawny. Z pomocy ww. specjalistów 

skorzystało 76 osób, udzielono 229 konsultacji (średnio 1 osoba pojawiała się 6 razy). 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. zorganizowano konkurs ofert 

na realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego. Dofinansowanie 

udzielono 1 organizacji pozarządowej w łącznej wysokości 5 280,00 zł.  

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do wspierania rodzin zagrożonych 

kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

W celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych rodziny można wspomóc pracą 

asystenta rodziny. Mając na uwadze powyższe Ośrodek w 2021 r. skorzystał z oferty 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wystąpił o dofinansowanie dodatku 

asystenta rodziny w związku z pandemiom koronawirusa. Na ten cel otrzymaliśmy 

dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł. Asystenturą zostało objętych 6 rodzin (10 dzieci). W 

ramach wyżej wymienionej ustawy Gmina zobowiązana jest również do ponoszenia 

kosztów związanych ze współfinansowaniem pobytu dzieci z naszego terenu w rodzinach 

zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w związku z powyższym opłacano w wysokości 30% 

kosztów pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2021 kierownik GOPS nie 

występował do Sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny w celu weryfikacji m.in. 

wypełniania obowiązków opiekuńczych oraz wychowawczych. 
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Pracownicy socjalni prowadzili monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych 

kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

w formie wywiadów środowiskowych lub rutynowych odwiedzin rodziny, poprze kontakt 

bezpośredni i telefoniczny z pedagogiem szkolnym, dzielnicowym i kuratorami. Często 

przez rozeznanie wśród sąsiadów rodziny zagrożonej kryzysem (kontakt 

telefoniczny/bezpośredni). 

Na terenie Gminy w 2021 r. nie ustanowiono rodzin wspierających i nie 

funkcjonowały  takie rodziny, co sprawiło, iż GOPS nie finansował kosztów związanych z 

udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny, 

ponoszonych przez rodziny wspierające. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z funduszy unijnych (EFS) na 

realizację klubu młodzieżowego w miejscowości Klonowo, którego działanie rozpoczęło się 

w II połowie 2021 r. Działania klubu mają charakter opiekuńczo-wychowawczy oraz 

socjoterapeutyczny. Przede wszystkim polegają na rozwoju u dzieci i młodzieży 

kluczowych kompetencji: uczenia się, rozwoju kulturalnym, relacjach rówieśniczych itp.  

W ubiegłym roku rozpoczęła się realizacja projektu „Aktywna integracja w Gminie 

Zbójno” (miejscowość Klonowo i okolice) w ramach funduszy unijnych (EFS), którego 

celem jest włączenie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i działań 

środowiskowych. Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z szerokorozumianego 

wsparcia w ramach indywidualnej ścieżki: trening umiejętności społecznych, wsparcie 

doradcy zawodowego i psychologa, kursy i szkolenia zawodowe (stypendium 

szkoleniowe), kursy prawa jazdy kat. B, staże zawodowe. 

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w ubiegłym roku GOPS rozdysponował 

ok. 30 tony art. żywnościowych za łączną kwotę ok. 175 000 zł pośród 157 rodzin, co daje 

457 osób w tych rodzinach. Art. żywnościowe pochodziły z pozysku własnego Banku 

Żywności i z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.  W ramach 

działań towarzyszących w siedzibie GOPS w Zbójnie zorganizowano warsztaty kulinarne i 

niemarnowania żywności dla 7 uczestników programu. 

W miesiącu grudniu 2021 roku we współpracy z sołtysami, OSP Działyń i Zbójno, 

Ośrodek przygotował i dostarczył paczki świąteczne do 52 osób samotnych.  

 

VIII. Kultura 

Biblioteka działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

statutu nadanego przez organizatora. 

W 2021 r. biblioteka kontynuowała działania w zakresie: gromadzenia, 
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opracowywania, selekcji, przechowywania i udostępniania zbiorów. Biblioteka 

podejmowała również akcję skierowane do dzieci i młodzieży, mającą na celu promocję 

czytelnictwa i bibliotek oraz rozbudzanie zamiłowania do czytania. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom czytelników i użytkowników biblioteka sukcesywnie wprowadza zbiory 

biblioteczne do katalogu elektronicznego MAK+. Niezależnie od elektronicznego 

wprowadzania zbiorów, sukcesywnie selekcjonuje księgozbiór. 

Głównym celem naszej działalności jest promocja czytelnictwa jako atrakcyjnej formy 

spędzania wolnego czasu, zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych ogółu 

społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie oraz Filia biblioteczna w Działyniu dokładają 

wszelkich starań, by czytelnicy i użytkownicy postrzegali nasze jednostki jako miejsca 

przyjazne każdemu, niezależnie od wieku, wykształcenia czy zawodu. 

Zbiory. 

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie oraz Filii bibliotecznej w 

Działyniu jest na bieżąco wzbogacany i aktualizowany poprzez systematyczne zakupy ze 

środków budżetowych oraz dotacji z Biblioteki Narodowej. W 2021 roku w GBP w Zbójnie 

oraz Filii ogółem zakupiono 832 pozycji, za kwotę 24 110 zł z czego 353 książki, za kwotę 

10 000 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych; Kierunek Interwencji 1.1. Zakup 

i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz 479 pozycji, za kwotę 14 110 zł ze środków budżetowych. 

 
 
Nazwa biblioteki 
 

 
Zakupionych ze środków własnych 

 
Zakupionych ze środków 
Ministerstwa 

 
Ilość 
 

 
Wartość 

 
Ilość 

 
Wartość 

 
GBP w Zbójnie 
 

 
300 

 
9074,74 

 
172 
 

 
4 728,29 

 
Filia w Działyniu 

 
179 

 
5 035,26 

 
181 

 
5 271,71 

 
Razem 

 
479 

 
14 110 

 
353 

 
10 000 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie dodatkowo zakupiła za kwotę 2 355 zł – 

dostęp do e-booków w Legimi - 15 kodów dla czytelników biblioteki.  

Ogólny stan księgozbioru GBP w Zbójnie i Filii bibliotecznej w Działyniu na dzień 

31.12.2021 r. – 24 252 woluminy: 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie 15 479 woluminy, 

- Filia biblioteczna w Działyniu – 8 774 woluminy. 
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Oprócz zakupu książek dokonujemy również selekcji księgozbioru. W 2021 roku ze 

zbiorów GBP w Zbójnie wycofano 617 książek, na kwotę 2 636,67 zł. Jest to konieczne w 

celu aktualizacji i odświeżenia zbiorów bibliotecznych poprzez usunięcie ze zbiorów 

książek zniszczonych oraz zdezaktualizowanych.  

Czytelnicy. 

W 2021 roku Biblioteki liczyły ogółem 736 czytelników. Liczba osób zarejestrowanych 

w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 24 czytelników. 

Struktura czytelników według wieku. 

 

Wiek 

czytelników 

 

Do  

5 lat 

 

6-12 lat 

 

13-15 

lat 

 

16-19 

lat 

 

20-24 

lat 

 

25-44 

lat 

 

45-60 

lat 

 

Po 60 

 

Razem 

 

GBP 

w Zbójnie 

 

24 

 

54 

 

15 

 

23 

 

25 

 

92 

 

 

46 

 

32 

 

311 

Filia  

biblioteczna 

w Działyniu 

 

11 

 

20 

 

8 

 

8 

 

5 

 

22 

 

13 

 

5 

 

92 

Punkt  

biblioteczny 

Działyń 

 

- 

 

80 

 

26 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

106 

Punkt 

biblioteczny 

Klonowo 

 

- 

 

56 

 

33 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

- 

 

93 

Punkt  

biblioteczny 

Zbójno 

 

- 

 

83 

 

51 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

134 

 

Razem 

 

35 

 

293 

 

133 

 

31 

 

30 

 

115 

 

62 

 

37 

 

736 

 

Struktura czytelników według zajęcia. 

 

Zajęcie/zatrudnienie 

 

M 

 

S 

 

U 

 

P 

 

R 

 

I 

 

Nz 

 

Razem 

 

GBP 

w Zbójnie 

 

125 

 

10 

 

50 

 

26 

 

27 

 

- 

 

 

73 

 

311 

Filia  

biblioteczna 

w Działyniu 

 

49 

 

1 

 

14 

 

10 

 

2 

 

- 

 

16 

 

92 

Punkt  

biblioteczny 

Działyń 

 

106 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

106 



 
 

Raport o stanie gminy Zbójno za 2021 rok 

Strona | 33 
 

Punkt 

biblioteczny Klonowo 

 

89 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

93 

 

Punkt  

biblioteczny Zbójno 

 

134 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

134 

 

Razem 

 

503 

 

11 

 

68 

 

36 

 

29 

 

- 

 

89 

 

736 

 

Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz. 

W roku 2021 odnotowaliśmy znacznie mniejszą liczbę osób odwiedzających 

wypożyczalnie o 273 odwiedziny. Powodem takiego stanu rzeczy może być fakt, iż w 

listopadzie i grudniu GBP w Zbójnie była zamknięta z powodu skontrum i inwentaryzacji 

zdawczo-odbiorczej, natomiast w listopadzie i grudniu Filia biblioteczna w Działyniu była 

czynna jeden dzień w tygodniu ze względu na skontrum i inwentaryzację zdawczo-

odbiorcza w GBP w Zbójnie. 

W porównaniu z rokiem 2020 o 1 248 woluminów zwiększyła się liczba 

wypożyczonych książek. 

Wypożyczenia na zewnątrz. 

 

Nazwa biblioteki 

 

 

Literatura piękna 

dla dorosłych 

 

Literatura piękna 

dla dzieci i 

młodzieży 

 

Literatura 

niebeletrystyczna 

 

Razem 

 

GBP w Zbójnie 

 

3937 

 

1915 

 

575 

 

6427 

 

Filia biblioteczna w 

Działyniu 

 

798 

 

270 

 

56 

 

1124 

 

Punkt biblioteczny 

Działyń 

 

- 

 

478 

 

- 

 

478 

 

Punkt biblioteczny 

Klonowo 

 

21 

 

121 

 

- 

 

142 

 

Punkt biblioteczny 

Zbójno 

 

- 

 

437 

 

- 

 

437 

 

Legimi 

 

676 

 

- 

 

- 

 

676 

 

Razem 

 

5432 

 

3221 

 

631 

 

9284 
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Działalność kulturalno-oświatowa. 

Ze względu na pandemię Covid i obostrzenia pandemiczne była ograniczona liczba 

imprez bibliotecznych.  

Odbyło się 6 spotkań „Klubu Seniora” na których panie wspólnie mogły spędzić czas 

w bibliotece przy lekturze i słodkim poczęstunku. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie w 2021 roku zrealizowała projekt „Sieć na 

kulturę”. 

Od 7 do 13 lipca biblioteka realizowała szkolenia „Korzystanie z cyfrowych usług na 

zaawansowanym poziomie”. Odbywały się one w ramach projektu „Sieć na kulturę w 

podregionie grudziądzkim ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizuje Fundacja 

Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 

Głównym celem projektu „Sieć na kulturę” było: 

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych 

samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do 

materiałów edukacyjnych, 

- rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat poprzez 

prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, 

- wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. 

W zajęciach online uczestniczyła młodzież w wieku 10-14 lat ze Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Styczniowych w Klonowie oraz Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w 

Zbójnie. Cykl szkoleń obejmował 31 godzin lekcyjnych warsztatów online, na których 

wzbogacaliśmy się o nową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci. 

Dnia 8 września 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbójnie odbyło się 

Narodowe Czytanie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W 2021 r. czytana 

była „Moralność Pani Dulskiej” - Gabrieli Zapolskiej. Panie z Klubu Seniora w Zbójnie były 

lektorkami i słuchaczkami.  

W październiku Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie przystąpiła do projektu dla 

dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2015-2018) realizowanego w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Każde dziecko w wieku 

przedszkolnym, które zapisało się do biblioteki, otrzymało w prezencie wyjątkową 

wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start.  

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie zakupiła 75 egzemplarzy książki, 

pt. „Legendy Kujaw i Pomorza”. Jest to zbiór legend pochodzących z różnych 

miejscowości położonych w województwie kujawsko-pomorskim. W tej książce opisana 

jest również historia naszego pałacu kryjąca się pod nazwą: „Złote lata w historii Zbójna”. 
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IX. Turystyka, sport i rekreacja. 

W 2021 r. obszar turystyki, sportu i rekreacji prezentował się następująco: 

1) liczba klubów sportowych i innych podmiotów – 2: 

a) Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno - 35 uczestników, 

b) szkółka Kolarska „Cyklista” Zbójno - 15 uczestników; 

2) wysokość środków finansowych przekazanych przez gminę na ich funkcjonowanie: 

a) GKS Zbójno - 35.000 zł, 

b) Cyklista Zbójno - 0 zł; 

3) liczba i lokalizacja miejsc do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku – 21, tj.: 

a) Centrum Sportu i Rekreacji w Zbójnie (pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, 

bieżnia lekkoatletyczna, skok w dal, skok wzwyż, boisko do piłki siatkowej), 

b) kompleks boisk orlik w Zbójnie, 

c) kompleks boisk orlik w Działyniu, 

d) wielofunkcyjne boisko w Klonowie, 

e) siłownie zewnętrzne: 

- Zbójno (przy stawie „Zbójnicki Zakątek”), 

- Działyń (przy stawie w centrum wsi – strefa aktywności), 

- Obory (przy klasztorze), 

- Rembiocha (centrum wsi), 

- Rudusk (centrum wsi), 

- Wojnowo (działka gminna), 

- Sitno (przy świetlicy wiejskiej), 

f) place zabaw: 

- Działyń (przy Zespole Szkół w Działyniu), 

- Klonowo (przy Szkole Podstawowej w Klonowie), 

- Obory (przy klasztorze), 

- Rembiocha (centrum wsi), 

- Rudusk (centrum wsi), 

- Ruże (przy Szkole Podstawowej w Rużu), 

- Wielgie (przy świetlicy wiejskiej), 

- Wojnowo (działka gminna), 

- Zbójno (przy Zespole Szkół w Zbójnie), 

- Zbójno (przy stawie „Zbójnicki Zakątek”); 

4) Liczba imprez - 10:  

- Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w kolarstwie szosowym o Puchar 

Wójta Gminy Zbójno - 8.05.2021 r., 

- Zumba „Dla Julki” - 14.05.2021 r.,  
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- Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Zbójno - 16.05.2021 r., 

- Trening sportowy „Dla Adriana” - 20.06.2021 r., 

- Piłka nożna chłopców (Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej) - 27.09.2021 r., 

- Biegi przełajowe - sztafety (Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej) - 7.10.2021 r., 

- Rajd rowerowy w Działyniu - 10.10.2021 r., 

- 2x Mistrzostwa Gminy Zbójno w Unihokeju (Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej) -

4.11/15.11.2021 r. 

- Charytatywny Bieg Mikołajkowy i Nordic Walking – 5.12.2021 r. 

 

X. Gospodarka komunalna. 

W 2021 r. gospodarka komunalna w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków prezentowała się następująco: 

1) długość sieci kanalizacyjnej ogółem wynosiła 19,10 km; 

2) długość nowo oddanej sieci kanalizacyjnej - 0; 

3) liczba nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej - 0; 

4) długość sieci wodociągowej ogółem - 166,10 km; 

5) długość nowo oddanej sieci wodociągowej – 0; 

6) liczba nowych podłączeń do sieci wodociągowej – 8. 

Większość zadań z zakresu gospodarki komunalnej była wykonywania przy użyciu 

pojazdów, sprzętu i urządzeń będących własnością gminy. Należały do nich w 

szczególności: 

1) samochód ciężarowy skrzyniowy marki VW Transporter -1 szt.; 

2) ciągnik rolniczy – 2 szt.; 

3) równiarka – 1 szt.; 

4) kosiarka bijakowa – 1 szt.; 

5) rębak do gałęzi – 1 szt.; 

6) ładowacz czołowy -1 szt.; 

7) przyczepa ciągnikowa – 3 szt.; 

8) koparko- ładowarka – 1 szt.; 

9) rozsiewacz ciągnikowy – 1 szt.; 

10) pług śnieżny – 3 szt.; 

11) samochód osobowy marki Volkswagen Caddy - 1 szt.; 

12) samochód osobowy marki VW Transporter – 1 szt.; 

13) samochód osobowy marki Skoda Fabia – 1 szt.  

W 2021 r. wykonano 10 badań jakości wody przeznaczonej do spożycia, zleconych 

przez Urząd Gminy Zbójno do wykonania przez laboratorium Ms LAB w Rypinie. Ponadto 
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4 badania wykonane zostały przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Golubiu-Dobrzyniu. 

Wszystkie badania zostały wykonane zgodnie z harmonogramami i protokołem 

uzgodnień na 2021 r. 

Wszystkie z wyżej wymienionych badań potwierdziły przydatność wody 

przeznaczonej do spożycia. 

 

XI. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi. 

Zasób mieszkaniowy gminy Zbójno w 2021 r. obejmował 25 lokali mieszkalnych w 5 

budynkach, położonych w miejscowościach: Sitno, Wielgie i Zbójno.  

W 2021 r. w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowały się lokale komunalne i 

socjalne. 

Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na bazie wyposażenia 

lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, urządzenia wodociągowo - kanalizacyjne 

oraz łazienkę.  

Strukturę lokali oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy w 2021 r. 

określa tabela poniżej. 

L.p. 
Adres 

budynku 

Liczba 

lokali 

mieszkal

nych 

Stan 

techniczny 

Wyposażenie techniczne lokali  

Instalacja 

wodociągo

wa 

Instalacja 

kanalizacyjna 

Instalacja 

centralnego 

ogrzewania 

Status lokali 

Z sieci 

Zbiorniki 

bezodpływo

we 

1. Zbójno 35 1 zadowalający tak tak nie nie komunalne 

2. Zbójno 156 

(pałac) 

5 niezadawalający tak nie tak nie komunalne 

3. Zbójno 156 

(oficyna) 

4 zadowalający tak tak nie nie komunalne 

4. Sitno 75 4 zadowalający tak nie tak nie komunalne 

5. Wielgie 75A 2 zadowalający tak tak nie nie komunalne 

6. Wielgie 75A 9 bardzo dobry tak tak nie nie socjalne 

 

W 2021 r. złożono 5 wniosków o przydział lokali socjalnych.  

W 2021 r. wynajęto 3 lokale użytkowe w miejscowości Zbójno i 1 lokal użytkowy w 

miejscowości Działyń. Stan lokali użytkowych jest zadowalający. W zasobach gminy 

Zbójno posiadamy także lokale użytkowe - świetlice (stan dobry i bardzo dobry) i  budynki 

OSP.  

Są to: 
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1) świetlica wiejska w Oborach - w 2021 r. była użyczona Kołu Gospodyń Wiejskich w 

Oborach; 

2) świetlica wiejska we Wielgiem; 

3) świetlica wiejska w Rużu - w 2021 r. była użyczona Towarzystwu Przyjaciół Ruża i 

Okolic; 

4) świetlica wiejska w Sitnie (Sitno 75); 

5) świetlica wiejska w Działyniu - w 2021 r. była użyczona spółdzielni socjalnej 

,,Zbójeński Kredens’’, Kołu Gospodyń Wiejskich ,, Tradycja i Nowoczesność’’ w 

Działyniu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Działyniu; 

6) świetlica wiejska w Rembiosze; 

7) świetlica wiejska w Klonowie; 

8) świetlica wiejska w Zbójnie; 

9) budynek OSP w Zbójnie. 

 

XII. Rozwój gospodarczy. 

Na terenie gminy Zbójno w 2021 roku zarejestrowano 15 podmiotów gospodarczych. 

W rozbiciu na sołectwa przedstawia się to następująco: 

- Zbójno - 4, 

- Rembiocha - 1, 

- Adamki - 2, 

- Ruże - 1, 

- Wojnowo -1, 

- Wielgie - 2, 

- Klonowo - 2, 

- Działyń - 1, 

- Sitno - 1. 

Dominujący rodzaj działalności to usługi budowlane, handel detaliczny, usługi 

transportowe. 

 

XIII. Bezpieczeństwo publiczne. 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. sytuacja w gminie przedstawiała 

się następująco:  

1) liczba OSP - 6; typu S - 4; typu M - 2; 

2) zarejestrowanych w KRS - 6, posiadających REGON - 6 posiadających NIP - 6, 

włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 2 - OSP Działyń i OSP 

Zbójno. 

Członkowie OSP: 
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- mężczyźni w wieku 18/65 lat - 104; w wieku ponad 65 lat - 27; kobiety w wieku 18/65 lat - 

14; członkowie honorowi - 0; członkowie wspierający - 2. Ogółem 147 osób. 

W poszczególnych OSP liczba członków przedstawia się następująco: 

1) OSP Działyń - 21; 

2) OSP Ruże - 16; 

3) OSP Sitno - 16; 

4) OSP Rembiocha - 15; 

5) OSP Klonowo - 15; 

6) OSP Zbójno - 21. 

Młodzieżowe drużyny pożarnicze:  

1) liczba drużyn - 3; 

2) członków ogółem - 30; chłopcy - 20, dziewczęta - 10. 

Tytuł prawny do siedziby OSP - 6 użyczeń lokali/budynków. 

Liczba używanych samochodów i motopomp:  

1) samochody ratowniczo - gaśnicze średnie od 0 -10 lat - 2; 31 lat i więcej - 1; 

2) samochody ratowniczo - gaśnicze lekkie od 11 - 20 lat - 1; 21-30 lat - 2; 

3) motopompy M8/8 - 4 szt.; M16/8 - 2 szt.; szlamowe - 2 szt.; pływające - 6 szt.; 

elektryczne - 1 szt. 

Sprzęt ratowniczy: 

1) zestawy ratownictwa technicznego - 3 szt.; pilarki do drewna i betonu - 5 szt.; 

2) agregaty prądotwórcze i sprzęt ochrony dróg oddechowych: 

- agregaty jednofazowe - 3 szt., 

- aparaty nadciśnieniowe - 8 szt., 

- czujniki bezruchu - 8 szt. 

W 2021 roku za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach wypłacono ekwiwalent w 

wysokości: 

- za udział w akcjach ratowniczych - 7 896 zł, 

- za udział w szkoleniach - 10 664 zł. 

Ogółem: 18 560 zł. 

 

XIV. Aktywność obywatelska. 

W 2021 r. na terenie gminy Zbójno działały następujące organizacje społeczne: 

1) Stowarzyszenie Mieszkańców Sitna w Sitnie; 

2) Stowarzyszenie Czas dla Zbójna w Zbójnie; 

3) Towarzystwo Przyjaciół Ruża i Okolic w Rużu; 

4) Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Działyń i Zespołu Szkół „Szkoła Marzeń” w 

Działyniu; 
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5) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Klonowo i Okolic w Klonowie; 

6) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu „Żeromiak” w 

Działyniu; 

7) Gminny Klub Sportowy Pogrom Zbójno w Zbójnie; 

8) Stowarzyszenie „Żagiel” w Działyniu; 

9) Koła Gospodyń Wiejskich (Obory, Zbójno, Wielgie, Rembiocha, Klonowo, Działyń); 

10)  Klub Seniora w Zbójnie przy Gminnej Bibliotece w Zbójnie oraz Uniwersytet 

Trzeciego Wieku; 

11)  Spółdzielnia Socjalna „Zbójeński Kredens”. 

Podmioty te realizowały swoje cele poprzez: 

- organizowanie życia społecznego, kulturalnego w szczególności organizowanie spotkań, 

prelekcji, warsztatów i konferencji będących płaszczyzną wymiany poglądów oraz 

upowszechniania wiedzy i wartości, a także organizowanie dyskusji, sympozjów i innych 

form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia społecznego, 

- organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, 

- inspirowanie rożnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, 

sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, 

- promocję i organizację wolontariatu, 

- inicjowanie i pobudzanie oraz popieranie działalności oświatowej i rozrywkowej, 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- ochronę i promocję zdrowia, 

- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

- współdziałanie z administracją publiczną i samorządem lokalnym, a także innymi 

instytucjami i osobami w celach statutowych. 

 

XV. Jednostki organizacyjne gminy. 

W 2021 r. zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gminy przedstawiało się 

następująco:  

Nazwa, siedziba jednostki 
organizacyjnej 

Imię i nazwisko osoby 
zarządzającej 

Przeciętne 
zatrudnienie 
w 2020 r. 

Przeciętne 
zatrudnienie  
w 2021 r. 

Urząd Gminy Zbójno Wójt Katarzyna Kukielska 37 35,6 

Zespół Szkół w Zbójnie Dyrektor Hanna Kułak 26 22,4 

Zespół Szkół w Działyniu Dyrektor Rafał Rutkowski 26 20,1 

Szkoła Podstawowa w Klonowie Dyrektor Barbara Walaszczyk 19 16,4 

Szkoła Podstawowa w Rużu Dyrektor Monika Tarantowicz 21 15,2 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zbójnie 

Kierownik Michał Krupka 10 7,5 

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Zbójnie 

Dyrektor Teresa Gołębiewska 4 2,5 
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XVI. Jednostki pomocnicze gminy. 

W 2021 r. gminę tworzyło 16 jednostek pomocniczych (sołectw), w których sołtysami 

byli:  

1)  Adamki – Pani Małgorzata Boniecka; 

2)  Ciepień – Pan Jacek Kiełkowski; 

3)  Działyń – Pan Zygmunt Popielarski; 

4)  Klonowo – Pani Marzena Kubik; 

5)  Łukaszewo – Pan Paweł Czajkowski; 

6)  Obory – Pani Elżbieta Rakoczy; 

7)  Podolina – Pan Andrzej Matyjasik; 

8)  Rembiocha – Pan Paweł Trokowski; 

9)  Rudusk – Pani Sławomira Lazarowska; 

10)  Ruże – Pan Kazimierz Kierkowski; 

11)  Sitno – Pani Małgorzata Dylewska; 

12)  Wielgie – Pani Elżbieta Jachowska; 

13)  Wojnowo – Pan Andrzej Karwaszewski; 

14)  Zbójenko – Pan Bronisław Ciechacki; 

15)  Zbójno – Pan Michał Zglenicki; 

16)  Zosin – Pani Krystyna Gumińska. 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:  

Lp. Sołectwo Rozdział Przedsięwzięcie 
Plan 

wydatków 

1 Adamki 

60016 Remont dróg gminnych 16 258,41 

60016 Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w 
Ciepieniu - zadanie wspólne 

4 000 

  Razem 20 258,41 

2 Ciepień 

60016 Remont dróg gruntowych będących własnością gminy 16 315,45 

60016 
Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w 
Ciepieniu - zadanie wspólne 

4 100 

  Razem 20 415,45 

3 Działyń 

60016 
Zakup 2 szt. progów zwalniających na drogę gminną przy 
stawie w Działyniu 

4 500 

92120 
Zagospodarowanie centrum wsi Działynia poprzez remont 
małej architektury - figurki, znajdującej się na gruncie do 
którego gmina Zbójno posiada tytuł prawny 

2 000 

80101 
Zakup 1 szt. lampy z montażem na teren Zespołu Szkół w 
Działyniu 

1 000 

92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Działyniu  1 500 

75412 
Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia do 
pomieszczenia w remizie OSP w Działyniu 

3 000 

75075 Promocja Gminy Zbójno - Sołectwa Działyń 500 

60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Działyń 35 637,91 

70005 Zakup i montaż wiaty na terenie przy stawie w Działyniu 4 000 

  Razem 52 137,91 
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4 Klonowo 

60016 
Zakup tabliczek informacyjnych z nr domów przy drogach 
gminnych wraz z słupkami - 11 szt. 

2 750 

60016 
Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa Klonowo 
będących własnością Gminy 

16 597,56 

60016 Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w 
Ciepieniu - zadanie wspólne 

4 836,89 

  Razem 24 184,45 

5 Łukaszewo 

60016 Zakup tabliczek kierunkowych z nazwą miejscowości 2 500 

60016 Remont dróg gminnych 16 025,54 

92109 
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Rużu (wspólne 
przedsięwzięcie) 

1 000 

  Razem 19 525,54 

6 Obory 
60016 

Remont dróg gruntowych będących własnością gminy w 
miejscowości Obory 

18 792,68 

  Razem 18 792,68 

7 Podolina 

60016 
Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 110517C w 
Ciepieniu - zadanie wspólne 

3 456,54 

70005 Odnowa centrum wsi 12 300 

  Razem 15 756,54 

8 Rembiocha 

60016 Remont dróg będących własnością Gminy 5 200 

92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze 12 385,16 

80101 Zakup oświetlenia do Zespołu Szkół w Działyniu 500 

60016 
Dokumentacja projektowa dla drogi nr 110511C będącej 
własnością Gminy  

5 000 

  Razem 23 085,16 

9 Rudusk 

70005 Tablica informacyjna do ogłoszeń 1 000 

60016 Lustro drogowe 500 

60016 Remont dróg 13 994,80 

  Razem 15 494,80 

10 Ruże 

60016 Remont dróg gminnych 8 000 

70005 
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. 
Ruże 

5 000 

92109 
Zakup barierek i ogrodzenia do świetlicy wiejskiej m. Ruże - 
zadania wspólne 

6 996,67 

  Razem 19 996,67 

11 Sitno 

92109 Zakup okapu do kuchni świetlicy wiejskiej w Sitnie 2 500 

70005 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sitnie 
3 000 

92109 Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Sitnie 5 000 

80101 
Zakup i montaż lamp przy szkole - zadanie wspólne z 
Zespołem Szkół w Działyniu 

1 500 

60016 Remont dróg gminnych 17 727,87 

75412 Zakup wyposażenia dla OSP Sitno 1 000 

  Razem 30 727,87 

12 Wielgie 

70005 
Zagospodaowanie i uporządkowanie terenu plaży przy 
jeziorze Wielgie 

1 000 

60016 Zakup tablic informacyjnych z oznaczeniem numeru posesji 1 500 

60016 
Zakup materiału do naprawy dróg gminnych na terenie 
sołectwa Wielgie 4 000 

60016 
Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Liciszewy 
(dokumnetacja projetkowa) 

24 000 

92109 Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy we Wielgiem  2 635,84 

  Razem 33 135,84 

13 Wojnowo 

60016 
Dokumentacja techniczna projektowa na przebudowę drogi 
gminnej w miejscowości Wojnowo - działki nr 56, 31/4, 32/2, 
33/2, 34/5, 91 

12 000 

60016 
Znaki informujące z nazwą miejscowości i numerami 
nieruchomości 

1 500 

60016 Remont dróg będących własnością gminy-zakup materiału 8 695,26 
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  Razem 22 195,26 

14 Zbójenko 
60016 Zakup tłucznia do remontu dróg w miejscowości Zbójenko 18 845,03 

  Razem 18 845,03 

15 Zbójno 

92601 
Zabiegi pielęgnacyjne na kompleksie sportowym w 
miejscowości Zbójno 

7 000 

75412 Zakup sprzętu dla OSP Zbójno 5 000 

92695 
Zakup i montaż barierki ochronnej przy zejściu na teren wokół 
zbiornika wodnego w miejscowości Zbójno 

4 000 

60016 Remont dróg gminnych będących własnością Gminy Zbójno 
36 347,30 

  Razem 52 347,30 

16 Zosin 

90015 Zakup lampy oświetleniowej solarnej 12 000 

60016 
Budowa parkingu przy drodze gminnej w Ciepieniu-zadanie 
wspólne 

2 081,42 

  Razem 14 081,42 

  RAZEM 400 980,33 

   

XVII. Załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej. 

W 2021 r. wydano 3 984 decyzji administracyjnych, w tym; 

1) 3 977 decyzji zostało wykonanych; 

2) 7 decyzji zostało zaskarżonych do organu II instancji; 

3) 7 decyzji zostało uchylonych przez organ II instancji; 

4) 1 decyzję zaskarżono do sądu administracyjnego. 

Powyższe dane obejmują decyzje administracyjne wydane w Urzędzie Gminy Zbójno 

oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie. 

 

XVIII. Realizacji uchwał Rady Gminy Zbójno. 

W 2021 r. rada gminy Zbójno powierzyła wójtowi gminy Zbójno do wykonania 65 

uchwał, w tym: 

1)  62 uchwały zostały wykonane; 

2)  3 uchwały zostały unieważnione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.                      

 

XIX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. 

W 2021 r. gmina należała do trzech organizacji samorządowych: 

1) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu; 

2) Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą; 

3) Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu. 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” jest stowarzyszeniem, które powstało w 

oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 
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Zgodnie ze statutem terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej. Organizacja swoje działania koncentruje jednak na terenie sześciu gmin objętych 

statutem, tj.: Ciechocin, m. Golub-Dobrzyń, gm. Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, 

Radomin oraz Zbójno. Nie wyklucza to jednak możliwości kooperacji z instytucjami i 

organizacjami zagranicznymi oraz delegacji przedstawicieli naszej grupy do LGD z innych 

krajów UE, w ramach projektów sieciowania i wymiany doświadczeń. 

Głównym celem stowarzyszenia jest realizacja lokalnej strategii rozwoju, której 

zadania są współfinansowane ze środków pochodzących z programu pomocowego Unii 

Europejskiej. 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej podejmuje działania zmierzające do 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, w tym podejmuje działania na 

rzecz ochrony środowiska. Wspiera działania zmierzające do racjonalnego ukształtowania 

regionalnego, podejmuje różne przedsięwzięcia z partnerami zagranicznymi, koordynuje 

współdziałania gmin zmierzające do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji 

historycznych, kulturalnych i gospodarczych Ziemi Dobrzyńskiej, zajmuje się ochroną 

wspólnych interesów jej członków. Stowarzyszenie prowadzi prace informacyjne i 

konsultacyjne. 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris to zrzeszenie 

kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli 

instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych 

skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna 

pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu 

ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Chodzi 

o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, 

awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne. Fundusz tworzony jest ze składek 

członków stowarzyszenia.  

 

XX. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach. 

W rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2018-2020, opublikowanym w 

piśmie samorządowym Wspólnota, gmina Zbójno według ilości przeprowadzonych 

inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kategorii gmin wiejskich była na: 

- 1 miejscu w powiecie golubsko-dobrzyńskim na 4 gminy wiejskie; 

- 33 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim na 92 gminy wiejskie; 

- 670 miejscu w kraju na 1523 gmin wiejskich. 
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