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„
SZANOWNI PAŃSTWO,
już po raz drugi mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie
Gminy Białe Błota”.

Niniejszy raport przedstawia Gminę taką, jaka była w 2019 roku. Ukazuje
działania z których możemy być dumni, ale też obszary które wymagają
poprawy. Wierzę, że porównanie Gminy Białe Błota do podobnych
Opracowanie niniejszego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa, jednostek samorządu terytorialnego pozwoli na wskazanie zarówno
a z drugiej strony z chęci zaprezentowania Państwu, mieszkańcom Gminy
mocnych, jak i słabych stron naszego samorządu, co pozwoli na
Białe Błota, obiektywnych informacji ukazujących zarówno potencjał i rozwój wytypowanie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata.
naszej Gminy, jak i zagrożenia z którymi musimy mierzyć się na co dzień.
Mam nadzieje, że informacje przedstawione w „Raporcie o stanie Gminy
Pragnę, aby mieszkańcy naszej małej ojczyzny aktywnie uczestniczyli w
Białe Błota”, będą dla Państwa inspiracją do aktywnego włączenia się w
określaniu potrzeb, problemów oraz celów, które będą przyświecać jej
życie naszej Gminy.
dalszemu funkcjonowaniu.

Dariusz Fundator
Wójt Gminy Białe Błota
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Cz. 2

WŁADZE GMINY BIAŁE BŁOTA
DARIUSZ FUNDATOR
WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA

BĄDŹMY W KONTAKCIE
Wójt przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek od godz.
9:00 do godz. 12:00 i od godz. 15:00 do 17:00 oraz w
każdy czwartek od godz. 9:00 do 12:00, na podstawie
rejestru prowadzonego przez Sekretariat.

ANNA JANKOWSKA-CEPAK
ZASTĘPCA WÓJTA

JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI
DRUGI ZASTĘPCA WÓJTA

LUCYNA KRASULAK
SKARBNIK GMINY

EWA GALICKA
SEKRETARZ GMINY

Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
Poniedziałek, Środa, Czwartek: 7:30-15:30
Wtorek: 7.30-17:00
Piątek: 7:30-14:00
Sekretariat:
tel.: +48 52 323 90 90
fax: +48 52 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.eu
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RADA GMINY BIAŁE BŁOTA
PREZYDIUM RADY

Cz. 1

Przewodniczący Rady Gminy
Balcerowski Bronisław (do 02.09.2019 r.)
Grzywacz Jacek (od 02.09.2019 r.)

Działalność Rady Gminy Białe Błota w 2019 r.
202 podjętych uchwał
8 interpelacji i 127 wniosków do Wójta Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wolsztyńska Maria (do 02.09.2019 r.)
Sykut Henryk (od 02.09.2019 r.)
Komisja
Rewizyjna

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji

Komisja Budżetu i
Finansów

Ruge Sławomir
Tomicka Katarzyna
Mądrzyński Piotr

Sznajder Magdalena
Harczeno-Staszewska
Patrycja
Tomicka Katarzyna
Lachowicz Karolina

Ossowski Sławomir
Burdanowska Magdalena
Balcerowski Bronisław
Lubońska Aleksandra
Sykut Henryk
Michalak Krzysztof
Sznajder Magdalena
Lachowicz Karolina
Ruge Sławomir
Kocikowski Krzysztof

Komisja Gospodarki,
Bezpieczeństwa,
Rolnictwa i Środowiska
Wyszomirski Łukasz
Nowakowska Ilona
Moroz Zbigniew
Mądrzyński Piotr

Komisja Oświaty,
Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i
Sportu
Lachowicz Karolina
Krzyżanowski Jacek
Ossowski Sławomir
Moroz Zbigniew
Sznajder Magdalena
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POŁOŻENIE I PODSTAWOWE PARAMETRY
POŁOŻENIE GMINY
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski
Sąsiednie gminy: m. Bydgoszcz, Nowa Wieś Wielka,
Sicienko, Łabiszyn, Szubin, Nakło nad Notecią

PODSTAWOWE PARAMETRY
Typ: gmina wiejska
Siedziba władz Gminy: Białe Błota
Sołectwa: Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Lisi
Ogon, Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Prądki,
Przyłęki, Trzciniec, Zielonka
Powierzchnia: 122,1 km kw.
Liczba ludności: 21 377 osób
Gęstość zaludnienia: 175 osób / km kw.
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Grupa porównawcza Gminy Białe Błota
Metodologia porównywania JST
Ocena ogólna
Mieszkańcy
Budżet

Ocena stanu
Gminy

Infrastruktura
Edukacja
Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie rodzin
Gospodarka
Komentarz eksperta
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GRUPA PORÓWNAWCZA B4 - 144 JST
Gminy wiejskie, będące strefami zewnętrznymi obszarów
funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich
Gminy w grupie

Woj.



Ludność

ANDRESPOL

łódzkie

14 tys.

BIAŁE BŁOTA

kujawsko-pomorskie

21 tys.

BISKUPICE

małopolskie

10 tys.

BOBROWNIKI

śląskie

12 tys.

BOGDANIEC

lubuskie

7 tys.

BOJSZOWY

śląskie

8 tys.

BRÓJCE

łódzkie

7 tys.

BRZEZINY

łódzkie

6 tys.

CEDRY WIELKIE

pomorskie

7 tys.

CELESTYNÓW

mazowieckie

CHEŁM ŚLĄSKI

śląskie

6 tys.

CHMIELNIK

podkarpackie

7 tys.

CHRZĄSTOWICE

opolskie

7 tys.

CZARNA

podkarpackie

*pełen wykaz gmin z grupy porównawczej stanowi załącznik Nr 12 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota

12 tys.

12 tys.
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METODOLOGIA PORÓWNYWANIA JST
W obliczeniach zastosowano jedną z formuł normalizacyjnych – Unitaryzację.
Wzór przedstawia się następnująco:
Formuła polega na odjęciu wartości minimalnej występującej w grupie funkcjonalnej od wartości danej JST, a następnie podzieleniu
przez rozstęp (wartości maksymalna minus minimalna dla danej GF). Otrzymana w ten sposób zmienna "Zjst" zostaje ekspercko
rozszerzona do przedziału < -1,1 >.
Zmienną można interpretować na dwa sposoby:
·
Jaka jest odległość od lidera (wzorca) w danej grupie funkcjonalnej
·
Jaka jest odległość od najsłabszego (antywzorca) w danej grupie funkcjonalnej
Przykład: Zjst = 0.5
·
Odległość od wzorca wynosi: 0.5 ( 1 - Zjst )
·
Odległość od antywzorca wynosi: 1.5 (| -1 - Zjst |)
Przenosząc powyższy przykład na wartości procentowe, możemy powiedzieć, że:
Zjst jest odległy o 0.5/2 = 25% od wzorca oraz 1.5/2 = 75% od antywzorca.
Interpretacja: Wartość Zjst stanowi 75% wartości maksymalnej w danej grupie funkcjonalnej.
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OCENA OGÓLNA
1,0

2019

M

0,8
B

0,6

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

0,4
IG

Edukacja

0,2
Mieszkańcy

E

0,0

Zdrowie, pomoc społeczna i wsparcie dla mieszkańców

-0,2
Z

-0,4
Budżet
Sytuacja: niesprzyjająca

-0,6

Zmiana: wymagająca zwiększenia

G

Sytuacja: przeciętna

Infrastruktura
i gospodarka
komunalna
Zmiana: wymagająca
zwiększenia

aktywności

-0,8

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

aktywności

Gospodarka

-1,0
-1,0

2017

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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MIESZKAŃCY
1,0

2019

Dane

0,8
0,6

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

M03
0,4

M07

0,2
M04

0,0

M11
M05

M13

-0,2

M15

M06
-0,4
M09
Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

aktywności

aktywności

-0,6
-0,8
-1,0
-1,0

2017

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE MIESZKAŃCY

Wykres

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

Nazwa wskaźnika : Mieszkańcy w wieku
kreatywnym

2019

2019

Wybierz opis
wskaźnika:

Opis : Liczba ludności w wieku 25-34 jako %
liczby mieszkańców

Uzasadnienie badania : Ocena stanu gminy
pod względem liczby mieszkańców, którzy
mogą stanowić główną siłę napędową
rozwoju ekonomicznego











M03
M04
M05
M06
M07
M09
M11
M13
M15

12,99%

103,48%

1 514,55 zł

Wskaźnik M03

Wskaźnik M04

Wskaźnik M05

329,97 zł

13,51%

11,39%

Wskaźnik M06

Wskaźnik M07

Wskaźnik M09

25,9

4,5

60,36%

Wskaźnik M11

Wskaźnik M13

Wskaźnik M15

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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BUDŻET
1,0

2019

Dane

0,8
Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

0,6
0,4

B07

0,2
0,0

B01

B02

B05
B08

B12
-0,2

B15

-0,4

B13

B11

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca zwiększenia
B10

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

-0,6

B06
aktywności

-0,8

aktywności

B14

-1,0
-1,0

B04

2017

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE BUDŻET

Wykres

Nazwa wskaźnika : Dochody ogółem na
mieszkańca

Opis : Charakteryzuje zamożność JST

Uzasadnienie badania : Określenie bogactwa
JST

Wybierz opis
wskaźnika:















B01
B02
B04
B05
B06
B07
B08
B10
B11
B12
B13
B14
B15

5 399,29 zł
Wskaźnik B01

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:
2019

2019

2 475,61 zł

23,97 zł

4 397,76 zł

815,48 zł

Wskaźnik B02

Wskaźnik B04

Wskaźnik B05

Wskaźnik B06

37,02%

6,94%

15,46%

128,61%

Wskaźnik B07

Wskaźnik B08

Wskaźnik B10

Wskaźnik B11

1 408,34 zł

23,04%

8,80%

25 789,49 zł

Wskaźnik B12

Wskaźnik B13

Wskaźnik B14

Wskaźnik B15

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA
1,0

2019

Dane

0,8
0,6

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

0,4
0,2
IG10
0,0 IG11
IG13

IG08

-0,2
IG03

-0,4

IG07

IG04
IG05

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

aktywności

aktywności

-0,6
-0,8

IG02

IG01
-1,0
-1,0

-0,8

-0,6

2017
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Bałe Błota

-0,4

IG09
-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Wykres

Nazwa wskaźnika : Dotacje pozyskane na
inwestycje w drogi publiczne

Opis : Dochody majątkowe w rozdziałach
60011-60018 i 90015 w przeliczeniu na
mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena skuteczności
pozyskiwania środków na inwestycje w
infrastrukturę drogową

Wybierz opis
wskaźnika:














IG01
IG02
IG03
IG04
IG05
IG07
IG08
IG09
IG10
IG11
IG12
IG13

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku, obliczenia będą
nieprawidłowe:
2019

2019

57,53 zł

481,20 zł

96,04 zł

2,9

Wskaźnik IG01

Wskaźnik IG02

Wskaźnik IG03

Wskaźnik IG04

13,9

597,42 zł

111,77%

125,02 zł

Wskaźnik IG05

Wskaźnik IG07

Wskaźnik IG08

Wskaźnik IG09

0,08%

0,00 zł

1,88 zł

33,61 zł

Wskaźnik IG10

Wskaźnik IG11

Wskaźnik IG12

Wskaźnik IG13

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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EDUKACJA
1,0

2019

E07

Dane

0,8
Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

0,6
0,4
0,2

E03

0,0
-0,2

E02

E10

-0,4

E08

E09

E06

E05
E11
Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

aktywności

aktywności

-0,6
-0,8
-1,0
-1,0

2017

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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Wykres

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE EDUKACJA
Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

Nazwa wskaźnika : Udział subwencji
oświatowej w subwencyjnych wydatkach
oświatowych

Opis : Relacja subwencji oświatowej do
subwencyjnych wydatków oświatowych

Uzasadnienie badania : Określa stopień
pokrycia subwencyjnych wydatków
oświatowych (tych, na które przeznacza się
subwencję) otrzymywaną z budżetu państwa
subwencją oświatową

2019

2019

Wybierz opis
wskaźnika:











E02
E03
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11

76,10%

16 052,98 zł

9 024,84 zł

Wskaźnik E02

Wskaźnik E03

Wskaźnik E05

91,02%

168,36%

11,7

Wskaźnik E06

Wskaźnik E07

Wskaźnik E08

21,0

0,5

8,3

Wskaźnik E09

Wskaźnik E10

Wskaźnik E11

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
1,0

2019

Dane

0,8
0,6

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Z09

Z02

0,4
0,2
0,0
-0,2

Z01

Z03
Z05

Z06

Z04

Z08

Z11

-0,4

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

aktywności

aktywności

-0,6
-0,8

Z07
-1,0
-1,0

2017

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE ZDROWIE, POMOC
SPOŁECZNA ORAZ WSPARCIE DLA RODZIN

Wykres

Nazwa wskaźnika : Inwestycje w obiekty
ochrony zdrowia (wskaźnik jednowymiarowy)

Opis : Wydatki majątkowe w dziale 851 w
przeliczeniu na mieszkańca

Uzasadnienie badania : Ocena wartości
inwestycji w obiekty służące ochronie zdrowia

Wybierz opis
wskaźnika:












Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
Z06
Z07
Z08
Z09
Z11

0,23 zł
Wskaźnik Z01

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym
wypadku, obliczenia będą nieprawidłowe:
2019

2019

3,7

0,00 zł

1 174,23 zł

Wskaźnik Z02

Wskaźnik Z03

Wskaźnik Z04

53,75 zł

369,69 zł

3,34%

Wskaźnik Z05

Wskaźnik Z06

Wskaźnik Z07

15,33 zł

40,2

17,65 zł

Wskaźnik Z08

Wskaźnik Z09

Wskaźnik Z11

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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GOSPODARKA
1,0

2019

Dane

0,8
0,6

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

Zmiana: korzystna

0,4
0,2
G04

0,0
G05
-0,2

G08
G09

-0,4

G03

G10

Sytuacja: niesprzyjająca

Sytuacja: przeciętna

Sytuacja: sprzyjająca

Sytuacja: bardzo sprzyjająca

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca zwiększenia

Zmiana: wymagająca uwagi

Zmiana: wymagająca uwagi

-0,6

aktywnościG02

aktywności

G07

-0,8

G01
-1,0
-1,0

2017

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2019
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Wykres

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW W OBSZARZE GOSPODARKA
Nazwa wskaźnika : Aktywność gospodarcza

Upewnij się, że zaznaczono tylko jeden rok, w innym wypadku,
obliczenia będą nieprawidłowe:

mieszkańców

2019

2019

Wybierz opis
wskaźnika:

Opis : Udział liczby osób prowadzących
działalność gospodarczą w liczbie osób w
wieku produkcyjnym

Uzasadnienie badania : Określenie stopnia
przedsiębiorczości osób zamieszkujących na
terenie gminy











G01
G02
G03
G04
G05
G07
G08
G09
G10

20,07%

164

10

Wskaźnik G01

Wskaźnik G02

Wskaźnik G03

98,57%

6,83%

20,21%

Wskaźnik G04

Wskaźnik G05

Wskaźnik G07

1 596,49 zł

1,59%

0,68%

Wskaźnik G08

Wskaźnik G09

Wskaźnik G10

Uwaga: powyższe wyniki stanowią średnią arytmetyczną wartości wskaźnika dla wybranego roku oraz dwóch lat poprzedzających wybrany rok. Metoda
ta służy zapobieganiu zniekształceniom wyników otrzymywanych w modelu na skutek jednorazowych wahań wartości wskaźnika w danym roku.
*pełen opis wskaźników przedstawiono w załączniku Nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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Część 2

KOMENTARZ EKSPERTA cz.1
Na koniec 2019 r. poziom rozwoju Gminy Białe Błota, w części
analizowanych obszarów, nieznacznie odbiegał od przeciętnego
poziomu rozwoju gmin w grupie porównawczej (świadczy o tym
wartość wskaźników w przedziale -0,4 do +0,4). Zdecydowanie
lepiej na tle grupy porównawczej Gmina wypadła w
obszarze związanym z lokalną demografią (obszar
„Mieszkańcy”), nieznacznie gorzej w zakresie infrastruktury
(obszar „Infrastruktura i gospodarka komunalna") oraz w
zakresie aktywności gospodarczej (obszar „Gospodarka”).
Na znaczącą przewagę Gminy Białe Błota, w obszarze
związanym z lokalną demografią, miało wpływ przede
wszystkim dodatnie saldo migracji. Świadczy to o
atrakcyjności Gminy jako miejsca do zamieszkania. Struktura
wiekowa mieszkańców Gminy daje szansę na umocnienie i
zwiększenie jego potencjału demograficznego (udział ludzi
młodych w strukturze wiekowej mieszkańców Gminy Białe Błota
jest wyższy niż w strukturze wiekowej gmin w grupie
porównawczej). Należy przy tym nadmienić, że na tle gmin w
grupie porównawczej, na przestrzeni ostatnich lat, poprawie
uległ również wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku pracy
(liczba ludności gotowa do podjęcia aktywności zawodowej jest
wyższa aniżeli liczba ludności wygaszająca aktywność
zawodową).

W 2019 r. tendencją poprawiającą charakteryzował się
obszar związany z pomocą społeczną (obszar „Zdrowie,
pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin”). W zakresie pomocy
społecznej, w 2019 r. zmniejszył się dystans Gminy w
odniesieniu do gmin w grupie porównawczej w zakresie
otrzymywanych dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy
społecznej (nastąpił wzrost otrzymywanych dotacji w przeliczeniu
na mieszkańca, jednakże ten wzrost był niższy niż w przypadku
gmin w grupie porównawczej). Korzystniej Gmina Białe Błota
wypada również pod względem wysokości dotacji
przekazywanych dla organizacji pożytku publicznego.
Relatywnie dobra, lecz nieco pogarszająca się sytuacja
miała miejsce w zakresie oświaty (obszar „Edukacja"). Na taki
obraz sytuacji oświatowej Gminy Białe Błota miał wpływ przede
wszystkim wzrost wydatków bieżących. Należy jednak
zaznaczyć, że wzrost ten był relatywnie niższy niż w gminach
należących do grupy porównawczej, co pozwala ocenić obecną
sytuację Gminy w tym obszarze jako korzystną (na tle gmin w
grupie porównawczej). Dodatkowo, Gmina wypada lepiej na tle
gmin w grupie porównawczej, pod względem wskaźników
organizacji oświaty (lepsza optymalizacja systemu oświaty).
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Część 1

KOMENTARZ EKSPERTA cz. 2
Sytuację finansową Gminy należy ocenić jako dobrą. Gmina
charakteryzowała się dużą zdolnością kredytową, wyrażoną jako
różnica między kwotą dochodów i wydatków bieżących w
stosunku do dochodów ogółem. Należy również zwrócić uwagę
na bezpieczeństwo finansowe, jakie zapewnia Gminie spełnienie
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych - różnica
pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi
zadłużenia w ostatnim roku kształtowała się na poziomie blisko
15 p.p. Gmina posiada również znaczny potencjał finansowy do
realizacji inwestycji ze środków własnych (o czym świadczy
wskaźnik samofinansowania na poziomie ponad 120%).
Pogorszenie sytuacji Gminy w obszarze finansowym nie
wiąże się ze złą kondycją finansową Gminy, a wyłącznie z
osiągnięciem nieco niższych wartości wskaźników na tle
gmin w grupie porównawczej.
W obszarze infrastrukturalnym Gmina Białe Błota na tle gmin w
grupie porównawczej wypada korzystnie biorąc pod uwagę
rentowność systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
jednakże już pod względem wysokości ponoszonych kosztów
zagospodarowania odpadów w przeliczeniu na mieszkańca,
sytuacja Gminy kształtuje się nieco gorzej na tle gmin grupy
porównawczej (relatywnie wyższe koszty zagospodarowania
odpadów). W Gminie Białe Błota odnotowuje się również większą
awaryjność sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w porównaniu
do gmin w grupie porównawczej.

Wyrazem wysokiej aktywności gospodarczej Gminy Białe Błota w
2019 r. były uzyskane wpływy z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych w przeliczeniu na
mieszkańca. Białobłocka gospodarka charakteryzowała się
wysokim udziałem sektora prywatnego w strukturze własnościowej
przedsiębiorstw, co świadczy o wysokim zaangażowaniu sektora
prywatnego w lokalną przedsiębiorczość. Należy jednak
zaznaczyć, że w Gminie Białe Błota w analizowanym okresie,
liczba wpisów do rejestru REGON była niższa, zaś liczba
wypisów z rejestru REGON była wyższa w porównaniu do
gmin w grupie porównawczej, co może świadczyć o negatywnym
kierunku zmian koniunktury w lokalnej gospodarce.
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Realizacja polityk,
programów i
strategii

Misja Gminy Białe Błota
Realizowane programy, polityki i strategie

Menu

Strategie

MISJA GMINY

Jesteśmy atrakcyjną, harmonijnie rozwijającą się gminą,
graniczącą z miastem Bydgoszcz. Naszą misją jest
zapewnienie wszystkim mieszkańcom dogodnych warunków
rozwoju, pracy i wypoczynku poprzez dbałość o ład
przestrzenny, społeczny i środowisko naturalne, wysoki
poziom oferty oświatowej, atrakcyjną ofertę spędzania
wolnego czasu, stwarzanie warunków do lokowania się
nowych mieszkańców i inwestorów.
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Cz. 1

Cz. 3

Program / Strategia

Obszar

Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025

Ogólny

Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019

Pomoc społeczna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota

Ład przestrzenny

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Ochrona zdrowa

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Ochrona zdrowa

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Białe Błota na lata 2015-2020

Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Białe Błota na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024-aktualizacja

Ochrona środowiska

Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Białe Błota na lata 2017-2020

Ład przestrzenny

Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej

Pomoc społeczna

Program "Czyste powietrze"

Ochrona środowiska

Gminny program "Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na proekologiczne"

Ochrona środowiska

Program zdrowotny „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”

Ochrona zdrowa

Program zdrowotny „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”

Ochrona zdrowa

Program zdrowotny pn. „ Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” w 2019 r.

Ochrona zdrowa

*pełne zestawienie realizowanych polityk, programów i strategii wg obszarów stanowi załącznik Nr 1 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
Nazwa dokumentu strategicznego

Podstawa obowiązywania

Link do
dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025

Uchwała nr RGK.0007.128.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia
28 listopada 2013 roku



Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019

Uchwała nr RGK.007.131.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 4
grudnia 2018 r.



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia
23 maja 2016 r.



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019

Uchwała nr RGK.0007.1.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14
stycznia 2019 roku (z późn. zm.)



Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Uchwała nr RGK.0007.2.2019 Rady Gminy Białe Błota z dna 14
stycznia 2019 r. (z poźn. zm.)



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Białe Błota na lata 20152020

Uchwała nr RGK.0007.91.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia
28 maja 2019 roku



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Białe Błota na lata 20172020 z perspektywą na lata 2021-2024-aktualizacja

Uchwała nr RGK.0007.98.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia
25 czerwca 2019 r.



Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Białe Błota na
lata 2017-2020

Uchwała nr RGK.0007.17.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia
28 lutego 2017 roku



Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej

Uchwała nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia
28 kwietnia 2015 roku



Program "Czyste powietrze"

Prozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Białe Błota



Cz. 2

Cz. 4

*pełne zestawienie polityk, programów i strategii wg podstawy obowiązywania stanowi załącznik Nr 2 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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Cz. 3

Cz. 5

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
PROGRAM

Studium uwarunkowań i
zagospodarowania
przestrzennego

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2019 R.

W 2019 r. uchwalono 5 planów zagospodarowania przestrzennego. Dwa, w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w
miejscowości Ciele oraz w miejscowości Lisi Ogon, umożliwiające lokalizację obiektów produkcyjnych i magazynów z
dopuszczeniem zabudowy usługowej oraz dopuszczający lokalizację zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów
produkcyjnych. Dwa, w miejscowości Ciele (Ciele Południe) oraz Murowaniec umożliwiające zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Ostatni, w miejscowości Przyłęki, w
rejonie ul. Jałowcowej i A. Przysieckiego umożliwiający zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz uwzględniający tereny
przeznaczone pod zalesienie, cmentarze i parkingi.

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacja programów terapeutycznych w szkołach tj.
"Debata", "Spójrz Inaczej", "Przyjaciele Zipiego", kampanie profilaktyczne "Zachowaj Trzeźwy umysł", "Postaw na rodzinę",
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych nałogami.

Gminny Program
Przeciwdziałania
Narkomanii

Kampanie profilaktyczne "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Dopalacze to śmierć", organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z
rodzin dotkniętych nałogami.

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy
Białe Błota na lata
2015-2020

Od kilkunastu lat na podstawie Uchwał Rady Gminy Białe Błota w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie
udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo Ochrony
Środowiska udziela mieszkańcom Gminy dofinansowania do wymiany ogrzewania. W 2019 r. do Urzędu wpłynęło 150
wniosków mieszkańców o uzyskanie przedmiotowej dotacji. Na wypłatę dofinansowań do wymiany ogrzewania w 2019 r.
Gmina przeznaczyła kwotę 323.396, 66 zł, która pozwoliła na wypłatę 110 kompletnych wniosków.
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Cz. 4

Cz. 6

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
PROGRAM

Program Ochrony
Środowiska dla Gminy
Białe Błota na lata
2017-2020 z
perspektywą na lata
2021-2024
Program "Czyste
powietrze"

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

W związku z drastycznie pogarszającą się jakością powietrza na terenie gminy Białe Błota, pilotażowo zakupione zostały dwa
czujniki jakości powietrza. Pierwszym zamontowano na budynku Urzędu Gminy Białe Błota mieszczącym się przy ulicy
Szubińskiej 57, drugi na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II znajdującej się przy ulicy Wierzbowej 2 w
miejscowości Łochowo. Działanie sensorów „Airly” oparte jest na pomiarze w trybie ciągłym, przez 24 godziny na dobę,
skoncentrowanych pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10 oraz temperatury, wilgotności i ciśnienia. Pomiar pyłów
zawieszonych oparty jest na analizie światła rozproszonego na cząstkach pyłów.
Program realizowany na podstawie porozumienia z dnia 12 lipca 2019 r. zawartego pomiędzy Urzędem Gminy Białe Błota a
WFOŚiGW w Toruniu. W przedmiotowym programie, do końca 2019 roku, za pośrednictwem Urzędu, wnioski złożyło 27
wnioskodawców.

Gminny program
"Dofinansowanie do
wymiany ogrzewania na
proekologiczne"

W 2019 roku w gminnym programie "Dofinansowania do wymiany ogrzewania na proekologiczne" dofinansowanie otrzymało
110 wnioskodawców, na łączną kwotę 323.396,66 zł.

Gminny program opieki
nad zabytkami dla Gminy
Białe Błota na lata 20172020

Zgodnie z wyznaczonymi w Programie opieki nad zabytkami działaniami, Wójt Gminy Białe Błota prowadzi gminną ewidencję
zabytków. Ponadto w celu realizacji ww. programu Wójt Gminy Białe Błota ogłasza co roku otwarty konkurs na realizację
zadania publicznego Gminy Białe Błota w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. W ramach ww. konkursu, Oferentom zostały przyznane dotacje, zgodnie z obowiązującym ogłoszeniem.
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Cz. 5

REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
PROGRAM

Program zdrowotny
„Zwiększenie aktywności
fizycznej i obniżenie
skali występowania wad
postawy u dzieci”

Program zdrowotny
„Zapobieganie
występowaniu zaburzeń
psychicznych”

Program zdrowotny pn. „
Program profilaktyki
zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego
(HPV) w Gminie Białe
Błota” w 2019 r.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

W przedmiotowym programie w 2019 roku udział wzięło 96 uczniów klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w miejscowości Łochowo. Spośród 96 uczniów, wstępnej diagnozie przez lekarza Centrum Medycznego „Ikar” dr Marcina
Borowicza, poddanych zostało 92 pierwszoklasistów. Po przeprowadzonych badaniach 90 z nich zakwalifikowano na zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej - dwoje rodziców nie wyraziło zgody na uczestnictwo dzieci w zajęciach. W sumie na gimnastykę
korekcyjną uczęszczało 88 uczniów klas pierwszych, która prowadzona była przez trzech wykwalifikowanych nauczycieli
wychowania fizycznego. Na realizację programu przeznaczono w sumie 57 h. Kwota w umowie na wykonanie w/w zadania
wynosi 4.950,00 zł.
Przez sześć miesięcy trwania programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych”, z
konsultacji psychiatrycznych skorzystało 86 mieszkańców Gminy. Łączna ilość godzin na realizację programu wyniosła
83 h. Według podpisanej umowy cena za godzinę porady lekarskiej wynosi 119,00 zł brutto, a całość zadania nie może
przekroczyć zaplanowanej w budżecie kwoty 10.000,00 zł. W sumie, na pokrycie kosztów związanych z konsultacjami w
ramach niniejszego programu przeznaczono 9.877,00 zł.

Nie został zrealizowany program zdrowotny pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w
Gminie Białe Błota” w 2019 r. Realizator powyższego programu został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego
zarządzeniem nr SG.0050.56.2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 7 czerwca 2019 r. , zostało wybrane Centrum Medyczne
IKAR – Borowicz Sp. J., ul. Szubińska 32, 85 – 915 Bydgoszcz. Centrum Medyczne IKAR, pismem z dnia 16 lipca 2019 r.
poinformowało, że na chwilę obecną ,,żadna szczepionka stosowana w ramach profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) nie jest dostępna na terenie Polski i żadna z hurtowni nie dysponuje taką szczepionką” oraz oświadczyło, że
w związku z zaistniałą sytuacją nie może zobowiązać się do realizacji przedmiotowego programu, umowa nie została
zawarta.
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STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY
Liczba mieszkańców
ogółem w 2019 r.:

Kobiety

21377

85+

140

80-84

136 87
187

75-79

Zmiana liczby ludności r/r:

364

70-74

3,20%

509

65-69

22,39%

52

138
317
429

60-64

591

598

55-59

608

607

753

50-54

13,17%

Mężczyźni

45-49
40-44
35-39

718

909

887

1082

973

947

894

Przeprodukcyjny

30-34

Produkcyjny

25-29

633

645

Poprodukcyjny

20-24

606

634

15-19

609

647

10-14
64,44%

5-9
0-4

753

736
696
617

702

787
733
653

* Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat; wiek produkcyjny: 18-65 dla mężczyzn i 18-60 dla kobiet; wiek
poprodukcyjny: 65+ dla mężczyzn i 60+ dla kobiet.
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ZMIANY DEMOGRAFICZNE
Liczba ludności

Wzrost liczby ludności r/r
3,2%

20 tys.
19286

15 tys.

19796

20345

20715

21377
3,0%

2,8%

2,82%
2,77%

2,6%

2,64%

10 tys.

2,4%

2,2%
5 tys.
2,0%

0 tys.

2015

2016

2017

1,82%
2018

2019

1,8%

Zameldowania na
pobyt stały:

1355
Wymeldowania z
pobytu stałego:

693
Od kilku lat liczba ludności Gminy Białe Błota
rośnie systematycznie, średnio na poziomie
2,65% rocznie. Przyczynia się do tego pozytywny
trend zjawisk demograficznych - przewaga
zameldowań nad wymeldowaniami z pobytu
stałego oraz urodzeń nad zgonami wśród
mieszkańców Gminy. Wymieniona wyżej, niestety
niestandardowa w skali kraju tendencja
systematycznego wzrostu liczby mieszkańców,
cechuje przede wszystkim miasta i wsie
atrakcyjne pod względem warunków
przyrodniczych, jak i znajdujące się w zasięgu
oddziaływania pobliskich, silnych gospodarczo
ośrodków regionalnych.
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STATYSTYKA SPRAW CYWILNYCH
Liczba urodzeń:

224

Urodzenia żywe

Zgony

250
232

Liczba zgonów:

120

224

211

200
187

Liczba zawartych
małżeństw w USC
Białe Błota:

168
150
149

115
Liczba rozwodów
odnotowanych w
USC Białe Błota:

20
Liczba par obchodzących
50-lecie małżeństwa:

8

120

119
100

107

103

50
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2019
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ZNANI MIESZKAŃCY
Zmarł 17 czerwca 2019 r. w Prądkach i został pochowany na
cmentarzu w Cielu. 24 czerwca 2019 r. jego imieniem nazwano
salę posiedzeń Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Urzędzie Marszałkowskim (nr 208), w której w lutym 1981 r.
odbywał się strajk studencki, współorganizowany przez Zbigniewa
Nowka.

Cz. 2

GEN. ZBIGNIEW
NOWEK
Urodził się w Bydgoszczy. W czasach PRL-u działał w opozycji m. in. od 1980
r. w wydawnictwie „Alternatywa”. Ukończył prawo w Toruniu. Swoją karierę w
służbach specjalnych rozpoczął w 1990 r. w nowo utworzonym Urzędzie
Ochrony Państwa. Pełnił takie funkcje jak: szef Urzędu Ochrony Państwa
(1998-2001), szef Agencji Wywiadu (2005-2008), zastępca szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego (2010).
W 1993 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Srebrnym
Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz umacniania bezpieczeństwa
wewnętrznego kraju.

Odznaczenia:
1993: Srebrny Krzyż Zasługi,
2000: Odznaka Zasłużony Działacz Kultury,
2005: „Medal 25. Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych”
2007: Krzyż Komandorski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”,
2009: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
2011: Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana Roweckiego
„Grota”,
2015: Krzyż Wolności i Solidarności,
2019: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
(pośmiertnie).
Wójt Gminy Białe Błota podjął działania zmierzające do nazwania
imieniem gen. Zbigniewa Nowka nowo budowanego ronda,
celem uhonorowania niekwestionowanych jego zasług dla
bezpieczeństwa naszego kraju. Budowane rondo turbinowe na
wjeździe do Białych Błot, połączy główne szlaki komunikacyjne
prowadzące do Gminy, a także wyprowadzające ruch w kierunku
Poznania, Szczecina, a także Warszawy. Imię Generała Zbigniewa
Nowka ma na celu zwrócić uwagę tysiącom podróżujących
przez Gminę, na nietuzinkową postać.
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Cz. 1

Cz. 3

ZNANI MIESZKAŃCY
IZABELA
WIŚNIEWSKA

Izabela Wiśniewska podjęła pracę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łochowie w roku 2011. Nauczycielka już w pierwszym roku swojej
działalności utworzyła szkolny chór „Sereno”, który został uczestnikiem
Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Akademia
Chóralna – Śpiewająca Polska. Pod kierownictwem Pani Wiśniewskiej
chór został laureatem wielu Złotych Pasm w konkursach
muzycznych.
Zespół brał udział w koncertach z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej w: Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,
Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz Filharmonii Pomorskiej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Niezwykle ważnym
wydarzeniem dla dyrygentki i zespołu był udział w koncercie
finałowym projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska
zatytułowanym „Moniuszko inaczej śpiewany”, który odbył się w Teatrze
Wielkim Opery Narodowej w Warszawie.
Swoje zadanie Pani Wiśniewska określa jako nieustanne odkrywanie
możliwości drzemiących w zespole, a organizowanie zajęć chóralnych i
wokalnych daje dzieciom ogromną szansę rozwijania zdolności wokalnomuzycznych. Dyrygentka zaraża swoich uczniów pasją do muzyki. Każdy
występ to wielkie przeżycie dla małych artystów, wzmacniające ich
poczucie własnej wartości i utwierdzające w przekonaniu, że to co
robią służy nie tylko im samym, ale też innym ludziom.
Najwyższym wyrazem uznania efektów pracy Pani Wiśniewskiej jest
przyznanie w 2019 roku „Medalu Wójta Gminy Białe Błota” za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, kultywowanie
tradycji chóralnych, szczególną opiekę nad chórem „Sereno” oraz promocję
Gminy Białe Błota w kraju.
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ZNANI MIESZKAŃCY
Pani Maria Płotkowska to emerytowana nauczycielka
historii, ale także wieloletni społecznik i
samorządowiec. Była radną Rady Gminy Białe Błota
przez dwie kadencje oraz radną Rady Powiatu
Bydgoskiego w latach 2006-2018. Jest również
wieloletnią sołtys miejscowości Białe Błota. Pani Maria
w naszej gminie i miejscowości pomogła w wielu
sprawach (m.in. budowa kościoła, szkoły, remonty dróg).

Cz. 2

Cz. 4

MARIA
PŁOTKOWSKA

Zawsze były jej bliskie problemy ludzi. Prowadzi Koło
Seniora „Moc Serc”, opiekuje się kombatantami,
niepełnosprawnymi oraz dziećmi. Robi to z pasją i
zaangażowaniem. Od lat, jako radna, pomagała szkole
finansowo, ale również zawsze dobrym słowem, dobrą
radą. Nie ma imprezy szkolnej, na której zabrakłoby Pani
Marii.
Przybliża uczniom historię kraju i regionu. Każda
uroczystość ilustrowana jest przez p. Marię
okolicznościowym wierszem. Zawsze zainteresowana
sprawami oświaty, chętna do pomocy. Pamięta o
najsłabszych, odwiedza chorych, zawsze w kontakcie
z potrzebującymi.
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ZNANI MIESZKAŃCY
Jako pielęgniarka na emeryturze jednoczyła wokół siebie
ludzi starszych i samotnych, niosąc pomoc i chwile
radości. Klub pod jej przewodnictwem współpracował z
miejscową szkołą, przedszkolem i parafią. Szczególnie
bliskie sercu przewodniczącej były wydarzenia o
charakterze patriotycznym. Słowa „Bóg, Honor,
Ojczyzna” wypowiadane przez nią brzmiały dumnie i
wzniośle.

Cz. 3

WANDA
GÓRNA

Wanda Górna przez ostatnie 20 lat pełniła funkcję
przewodniczącej Klubu Seniora Razem "Raźniej w
Łochowie", który założyła w 1999 roku. Pełna energii i
pomysłów, poprzez Klub realizowała liczne działania na
rzecz środowiska łochowskiego i Gminy Białe Błota.

Nigdy Klub nie zapominał o ważnych świętach
narodowych, rocznicach i bohaterach poległych za
naszą wolność. Dzięki inicjatywie Pani Wandy w Gminie
odbywały się:
- rajdy samochodowe szlakiem miejsc pamięci
upamiętniające III rozbiór Polski;
- pierwszy w gminie orszak III króli według scenariusza
Wandy Górnej;
- pierwsza w gminie wieczornica poświęcona rocznicy
odzyskania niepodległości.
Wanda Górna została uhonorowana odznaczeniem za
inicjowanie i realizowanie wydarzeń patriotycznych
przez związek żołnierzy Wojska Polskiego. Przez starostę
bydgoskiego Wojciecha Porzycha odznaczona za zasługi
dla kultury polskiej. Obecnie Wanda Górna pełni funkcję
honorowej przewodniczącej Klubu, służąc zarządowi radą
i doświadczeniem.
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ANALIZA DOCHODÓW
10 najistotniejszych paragrafów dochodowych w
Gminie Białe Błota:
049

050

635 203

201

001

031

206

292

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Białe Błota w 2019
roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
(PIT), stanowiące ponad 1/4 wszystkich dochodów Gminy. Pięć
najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy
składa się łącznie na 83,25% wszystkich wpływów.

*pełne zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 3 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota

Opis



Dochody

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

36 317 447,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

23 547 506,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

22 610 742,97 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

17 410 072,72 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

8 668 661,20 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

3 572 459,51 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

2 883 458,33 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
Suma

2 753 260,00 zł
130 381 405,48 zł
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek
podatkowych dla osób fizycznych:

PIT

Podatek od nieruchomości

1 517 737,00 zł

Pozostałe podatki lokalne

CIT

6,92%

Łączny koszt udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla
osób fizycznych:

0,00 zł
Dochody własne

PIT i CIT

29,1%

Subwencje

60,7%

Dotacje

100%

80%

Najważniejszym źródłem spośród dochodów podatkowych
Gminy Białe Błota w 2019 roku były wpływy z tytułu udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), kształtując się
na poziomie ponad 36,3 mln złotych. Drugie co do wartości były
wpływy z podatku od nieruchomości, kształtujące się na
poziomie ponad 17,4 mln złotych. Wartość pozostałych
dochodów podatkowych przekroczyła 6,1 mln złotych.
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Nazwa zadania

Źródło finansowania


Budowa dróg lokalnych (4 umowy)

Wartość zadania

2 753 260,00 zł

5 757 495,00 zł

Powiat

500 000,00 zł

690 000,00 zł

Czas malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego
U MISIA w Łochowie

UE

161 392,73 zł

401 782,00 zł

Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w
najmłodszych w Gminie Białe Błota

UE

161 392,73 zł

189 373,00 zł

Gmina na czasie w Gminie Białe Błota

UE

139 720,00 zł

139 720,00 zł

Nowa jakośc usług opiekuńczych w Gminie Białe
Błota

UE

112 300,00 zł

132 300,00 zł

Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze
środków POPT 2014-2020

Budżet państwa

11 415,40 zł

13 809,00 zł

Akademia chóralna

Budżet państwa

8 060,00 zł

15 120,00 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie
miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej
poprzez ul. Wąską do ul. Długiej ), Murowaniec,
Kruszyn Krajeński

Budżet państwa

Wartość dotacji
pozyskanej w 2019 r.

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary
chronione województwa kujawsko-pomorskiego.
Lubię tu być …. na zielonym!.

UE

650,00 zł

650,00 zł

Program Funkcjonalno-Użytkowy i audytu
energetycznego dla potrzeb termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach
Suma

UE

0,00 zł

24 515,00 zł

3 848 190,86 zł

11 218 610,00 zł

*pełne zestawienie pozyskanych dotacji i środków zewnętrznych stanowi załącznik Nr 4 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
1. W 2019 r. realizowano zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul.
Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński”.
Ogólna wartość projektu: 8.004.712,84 zł, koszty kwalifikowalne: 8.004.712,84 zł, dofinansowanie z EFRR: 5.750.837,54 zł, a planowany termin
realizacji to 31.08.2020 r. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Ścieżka połączy miejscowości Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Drzewce i Łochowo. W ramach tej inwestycji powstaną również:
- ulice Jesionowa i Niedźwiedzia w Łochowie, Wąska w Drzewcach wykonane jako pieszojezdnie, oraz kładka nad kanałem Górnonoteckim,
- ścieżka o szer. 2.5m i długości około 6,22 km z nawierzchni bitumicznej,
- nowobudowana ścieżka połączy się z istniejącą ścieżką w Łochowie, przebiegającą wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego
- działania związane z ograniczeniem korzystania z indywidulanych środków transportu samochodowego.
Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 6132,10 m. Projekt zakłada wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku
od ul. Jesionowej w Łochowie do ul. Usługowej w Murowańcu. Przedmiotowa inwestycja obejmuje prace w zakresie: branży drogowej, branży sanitarnej,
branży konstrukcyjnej, branży elektroenergetycznej oraz branży dendrologicznej. Projekt przyczyni się m. in. do: poprawy stanu środowiska poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku budowy ścieżki pieszo rowerowej,
dzięki czemu nastąpi ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego, podniesienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników
ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów, kierujących pojazdami) - podniesienie komfortu użytkowania drogi, budowy i polepszenia spójności istniejących
odcinków dróg rowerowych, ułatwienia dostępu mieszkańców do budynków użyteczności publicznej, propagowania wśród mieszkańców Gminy
korzystania z rowerów i ruchu pieszego, poprawy jakości życia na terenie Gminy Białe Błota.
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POZYSKANE DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
2. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisano z Urzędem Wojewódzkim 4 umowy na budowę dróg lokalnych. Ogólna wartość każdej z
podpisanych umów podpisanych z wykonawcami, których wartość przekłada się na umowy FDS wynosi 5.757.495,00 zł (4.162.450,00 - ul. Sokola,
252.184,00 zł - ul. Betonowa, 610.095,00 zł - ul. Przyrodnicza i Zabytkowa, 732.766,00 zł - ul. Azalowa).
Uwzględniając, że każda z inwestycji zakłada działania, które są niekwalifikowane, jednakże niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, poziom
dofinansowania od zakładanego przez Urząd Wojewódzki 50%, w rzeczywistości jest niższy. Całkowita wysokość dofinansowania wynosi
2.753.260,00 zł (2.010.741,00 zł - ul. Sokola, 126.092,00 zł - ul. Betonowa, 277.165,00 zł - ul Przyrodnicza i Zabytkowa, 339.262,00 zł - ul. Azalowa),
zatem w stosunku do całkowitej wartości inwestycji wysokość dofinansowania wynosi 47,82 %. Łącznie dzięki pozyskanym środkom zostanie
zbudowane 1,629 km drogi. Zakładając przy braku dofinansowania Gmina w ramach własnych była by w stanie zbudować około 0,8 km drogi, zatem z 4
powyższych byłyby zrealizowane tylko 2 inwestycje.
W ramach zadania pn. „Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową, a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w
Przyłękach” zrealizowano utwardzenie drogi z kostki brukowej o długości 193 m (Przyrodnicza), 75m (Vianney’a). Jezdnia o szerokości zmiennej 5,0 i
6,0 m. Inwestycja obejmowała wykonanie parkingów przy ul. Przyrodniczej oraz Vianney’a z płyt betonowych ażurowych, w łącznej liczbie 33 szt. miejsc
postojowych. Ponadto zrealizowano chodnik o szer. 2,0-2,2 m o nawierzchni z kostki betonowej. Zainstalowano również oświetlenie na ul. Vianney’a.
Powyższa inwestycja przyczyniła się do znacznego polepszenia jakości infrastruktury gminnej, poprawiła obsługę komunikacyjną wokół Szkoły
Podstawowej w Przyłękach, a także do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze, z którego korzystają między innymi dzieci, młodzież i
osoby starsze. Wykonany w ramach inwestycji parking stanowi udogodnienie dla mieszkańców korzystających z boiska piłkarskiego, Szkoły Podstawowej
oraz kościoła w Przyłękach.
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GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW
10 najistotniejszych działów wydatkowych w Gminie Białe Błota:
852

Dział

854 700

900
801
750

600

855

W 2019 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na realizację zadań z zakresu
oświaty, wsparcia rodziny oraz transportu i łączności. Obecność wydatków oświatowych na
pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej
części budżetu w większości gmin w Polsce. Udział wydatków oświatowych przekroczył
wartość 33% wszystkich nakładów w Białych Błotach. Środki przeznaczone na wsparcie
rodziny pochodzą z kolei z budżetu państwa, a przeważająca ich część wiąże się z
rządowym programem "Rodzina 500+". Wydatki z obszaru transportu i łączności wiązały
się w głównej mierze z inwestycjami z zakresu infrastruktury. Ponad 72% nakładów w ww.
dziale stanowiło źródło finansowania wysiłku modernizacyjnego.
*pełne zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 5 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota



Wydatki

Oświata i wychowanie

42 070 552,88 zł

Rodzina

33 507 305,06 zł

Transport i łączność

19 794 880,13 zł

Administracja publiczna

8 987 343,30 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 732 729,13 zł

Pomoc społeczna

5 533 485,88 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 301 963,52 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 545 011,67 zł

Gospodarka mieszkaniowa

1 224 420,83 zł

Obsługa długu publicznego

590 228,36 zł

Kultura fizyczna

586 896,72 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

567 146,04 zł

Informatyka

421 363,19 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

370 255,48 zł

Ochrona zdrowia

363 769,84 zł

Działalność usługowa
Suma

248 315 16 zł
126 061 995,14 zł
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KONDYCJA FINANSOWA W 2019 ROKU
Dochody ogółem na
mieszkańca:

Dochody majątkowe na
mieszkańca:

Wynik budżetu
bieżącego:

Zadłużenie w stosunku
do dochodów ogółem:

6 099,14 zł

314,92 zł

18 247 051,55 zł

17,59%

Wartość wskazuje na poziom
zamożności gminy.

Wartość wskazuje na
skuteczność działań w zakresie
pozyskiwania dodatkowych
środków na inwestycje.

Wartość wskazuje na zdolność
do realizacji inwestycji i spłaty
zobowiązań bez pozyskiwania
finansowania zewnętrznego.

Wartość wskazuje na udział
kwoty długu w dochodach
budżetowych.

Wydatki ogółem na
mieszkańca:

Wydatki majątkowe na
mieszkańca:

Środki do dyspozycji:

Koszt obsługi długu:

11 685 868,19 zł

25 737,06 zł

Wartość nadwyżki operacyjnej
pomniejszona o spłatę długu.
Wskazuje na zdolność do realizacji
inwestycji bez pozyskiwania
finansowania zewnętrznego.

Wartość wydatków na zapłatę
odsetek od każdego 1 mln
zaciągniętych kredytów,
pożyczek oraz emisji obligacji.

5 897,09 zł

966,45 zł

Wartość wskazuje na poziom
nakładów na realizację zadań.

Wartość wskazuje na poziom
nakładów na realizację
inwestycji oraz przyjęte
priorytety w zakresie realizacji
zadań własnych.
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INFORMACJE O MAJĄTKU - STAN MIENIA KOMUNALNEGO



Pozycja

Wartość

AKTYWA TRWAŁE, w tym: 344 431 822,97 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - gr 0

66 369 573,00 zł

budynki i lokale - gr 1

88 391 149,00 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej - gr 2 146 676 634,00 zł
kotły i maszyny energetyczne - gr 3

986 413,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - gr 4

2 729 418,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - gr 5

466 623,00 zł

urządzenia techniczne - gr 6

0,00 zł

środki transportu - gr 7

778 527,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - gr 8

9 896 987,97 zł

wartości niematerialne i prawne

28 136 498,00 zł

AKTYWA OBROTOWE

0,00 zł

W stosunku do ubiegłego
roku, wartość majątku
Gminy wzrosła o:

8,11%

Menu

Infrastruktura - stan na początek 2019 r.

Infrastruktura
i gospodarka
komunalna

Woda i ścieki
Mieszkania komunalne
Odpady komunalne
Transport publiczny
Ceny usług komunalnych
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INFRASTRUKTURA (POCZĄTEK 2019 R.)
GOSPODARKA WODOCIĄGOWA

GOSPODARKA KANALIZACYJNA

283,6

108,7

km sieci wodociągowej

km sieci kanalizacyjnej

5976
przyłączy wodociągowych

96,0%
mieszkańców korzystających z
sieci wodociągowej

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2650
przyłączy kanalizacyjnych

mieszkańców korzystających z
sieci kanalizacyjnej

INFRASTRUKTURA DROGOWA

304,8

6277
budynków mieszkalnych

93,0%

65

budynków mieszkalnych
podłączonych do sieci wodociągowej

gminnych lokali mieszkalnych

40,5%

15

budynków mieszkalnych
podłączonych do sieci kanalizacyjnej

gminnych lokali socjalnych

52,0%

km dróg gminnych

64,0
km dróg gminnych utwardzonych

21,1
km ścieżek rowerowych
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WODA I ŚCIEKI
WYBRANE PARAMETRY
GOSPODARKI WODNEJ

WYBRANE PARAMETRY
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

1014,0 tys.

339,5 tys.

m3 sprzedanej wody pitnej dla
mieszkańców w 2019 r.

m3 odebranych ścieków od
mieszkańców w 2019 r.

2 778

273
szt. nowych przyłączy
wodociągowych w 2019 r.

średnie dobowe
zużycie wody (w m3)

930
średnia dobowa produkcja
ścieków (w m3)

62
szt. nowych przyłączy
kanalizacyjnych powstałych
w 2019 r.

1,37

2

0,00

21

długość nowo wybudowanej
sieci wodociągowej (w km)

awarii sieci wodociągowej
na 1000 przyłączy w 2019 r.

długość nowo wybudowanej
sieci kanalizacyjnej (w km)

awarii sieci kanalizacyjnej
na 1000 przyłączy w 2019 r.

Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w 2019 r.
realizowane były przez ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach
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MIESZKANIA KOMUNALNE
Wydatki:

Pozostałe

Zakup usług zewnętrznych

Remonty i modernizacje

Inwestycje

Zakup materiałów

35,23%
Liczba nowo wynajętych lokali
mieszkalnych w trybie
bezprzetargowym:

49,5%

1
10,85%
4,43%

Dochody:

Użytkowanie wieczyste

Najem lokali

Pozostałe

Przekształcenie użytkowania wieczystego

1

3 mln zł
2,7 mlnzł

2 mln zł

1 mln zł
0,4 mlnzł
0,1 mlnzł

0 mln zł

Liczba wyremontowanych lokali
mieszkalnych:

0,3 mlnzł
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ODPADY KOMUNALNE
Odebrane odpady
segregowane (w tonach):
Odebrane odpady
komunalne (w tonach):

4154,81

26,67%

8666,64

bioodpady
szkło

Odebrane odpady
niesegregowane (w tonach):

4511,83

pozostałe
52,06%

tworzywa sztuczne
5,5%

papier i tektura
odpady zmieszane

3,35%

3 mln zł

6,22%
6,21%

2 mln zł

Odpady dostarczone do PSZOK
(w tonach):

330,80

1 mln zł

0 mln zł
Dochody

Wydatki

Odpady odebrane na mieszkańca
(w kg):

Odpady odebrane bezpośrednio
z nieruchomości (w tonach):

405,42

8335,84
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TRANSPORT PUBLICZNY
Liczba linii autobusowych:

Długość nowo wybudowanych
chodników (w km):

3

1,4
Liczba nowych lamp ulicznych:

Długość nowo wybudowanych dróg
gminnych (utwardzonych, w km):

42

3,0

Liczba przewiezionych
pasażerów:

Liczba zmodernizowanych lamp
ulicznych:

Długość wyremontowanych dróg
gminnych (w km):

851894

2

6,3

Długość linii
autobusowych (w km):

117

11,51%

0%

85,53%

20%

40%

Utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego

60%

Drogi wojewódzkie

80%

Drogi powiatowe

Drogi gminne

100%
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CENY USŁUG KOMUNALNYCH

Cz. 2

WODA

ŚCIEKI

GOSPODARSTWA DOMOWE
Cena za 1 m3 zużytej wody:
(uwzględniając potencjalną dopłatę)
Opłata abonamentowa:

GOSPODARSTWA DOMOWE
3,33 zł
1,88 - 3,40 zł

POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
(uwzględniając potencjalną dopłatę)
Opłata abonamentowa:

11,15 zł
4,13 zł

POZOSTAŁE GRUPY ODBIORCÓW

Zgodnie z decyzją Organu Regulacyjnego: link

ODPADY KOMUNALNE
ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY

12 zł

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB
NIESELEKTYWNY

24 zł
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Infrastruktura

CENY USŁUG KOMUNALNYCH

Cz. 1

LOKALE MIESZKALNE
Stawka bazowa czynszu najmu lokalu mieszkalnego:

5,85 zł

Stawka czynszu lokalu socjalnego:

2,93 zł

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Bilet jednoprzejazdowy, normalny
Bilet 30-dniowy, normalny

3,00 zł
88,00 zł

Bilet jednoprzejazdowy, ulgowy
Bilet 30-dniowy, ulgowy

Pozostałe bilety komunikacji miejskiej:
Zgodnie z cennikiem ustalonym przez ZDMiKP w Bydgoszczy: LINK

1,50 zł
44,00 zł

Menu

Budżet oświatowy
Statystyka oświatowa

Edukacja

Programy oświatowe
Egzaminy
Wydarzenia oświatowe i sukcesy uczniów
Inwestycje oświatowe

Menu

Edukacja

BUDŻET OŚWIATOWY
Rozdział

Opis



Wydatki

Udział

80101

Szkoły podstawowe

23 685 099,92 zł

56,30%

80104

Przedszkola

11 437 201,57 zł

27,19%

80195

Pozostała działalność

1 790 803,16 zł

4,26%

80110

Gimnazja

1 184 136,87 zł

2,81%

80150

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach

1 028 384,88 zł

2,44%

Najwyższe wydatki w oświacie w 2019 r. zostały poniesione w ramach
utrzymania szkół podstawowych. Wyniosły one 23.685.099,92 zł, co stanowiło
56,30% wydatków oświatowych. Wydatki szkół podstawowych kształtowały się w
2019 r. na poziomie o 3.894.913,66 zł wyższym niż w roku ubiegłym.

Subwencja oświatowa na ucznia
w 2019 r.:

9 887,69 zł
Bieżące wydatki oświatowe na
ucznia w 2019 r.:

Dopłata ze środków własnych na
kształcenie 1 ucznia w 2019 r.:

17 929,64 zł

3 205,11 zł

Subwencyjne wydatki oświatowe
na ucznia w 2019 r.:

Pokrycie bieżących wydatków
oświatowych subwencją
oświatową w 2019 r.:

13 092,79 zł

Znaczące wydatki ponoszone były również w obszarze przedszkoli. Wyniosły
one 11.437.201,57 zł, co stanowiło 27,19% wydatków oświatowych. W ramach
przedszkoli w 2019 r. poniesiono wydatki wyższe o 3.659.095,31 zł niż w 2018 r.

42 070 552,88 zł
*pełne zestawienie budżetu oświatowego stanowi załącznik Nr 6 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota

Łączne wydatki poniesione na oświatę
i wychowanie w 2019 r.

55,15%
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STATYSTYKA OŚWIATOWA W 2019 ROKU
Liczba dzieci objętych
nauczaniem przedszkolnym
w wieku 3-5 lat:

Współczynnik skolaryzacji
przedszkolnej:

Średnia liczebność
oddziałów w szkołach
podstawowych

58,05%

21

Średnia liczba oddziałów
na 1 etat nauczycielski w
szkołach podstawowych:

458

Wskaźnik określa stosunek liczby
dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w wieku 3-5 lat w
ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

Wskaźnik określa ilu uczniów
przypada przeciętnie na 1
oddział klasowy.

Wskaźnik określa przeciętne
obciążenie etatu
nauczycielskiego.

Liczba uczniów w szkołach
podstawowych

Współczynnik
skolaryzacji w szkołach
podstawowych:

Liczba uczniów na etat
nauczycielski w szkołach
podstawowych:

Wskaźnik efektywności
zatrudnienia nauczycieli:

2365

95,48%

8

6,6

Wskaźnik określa jaki odsetek
dzieci objętych obowiązkiem
szkolnym pobiera naukę w
szkole podstawowej.

Wskaźnik określa ilu uczniów
przypada na 1 etat nauczycielski w
szkole podstawowej.

Wskaźnik określa ilu uczniów
potrzeba, aby sfinansować 1
umownie liczony etat
nauczyciela.

0,40
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PROGRAMY OŚWIATOWE
"Wsparcie szkół w edukację" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS RPKP
Projekt ma na celu ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej. Projekt wpisuje się w cel strategiczny – Nowoczesne i efektywne kształcenie dzieci i młodzieży. Ponadto jego celem jest podniesienie
kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z uczniami, w tym ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. W ramach
projektu kształtowany będzie szereg kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.
Wkład własny: 613.974,93 zł
Dofinansowanie: 90%
Liczba dzieci objętych programem: 785
"Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska" projekt edukacji chóralnej realizowanym pzrez Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Akademia Chóralna wychodzi naprzeciw zmieniającym się – w zależności od wieku – oczekiwaniom, ponieważ różne są potrzeby dzieci, dorosłych,
amatorów i zawodowych śpiewaków. A że właśnie śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności śpiewu w codziennym życiu, dającą korzyści nie tylko
artystyczne, lecz także psychologiczne oraz społeczne – to przede wszystkim chóry są sposobem na realizację głównej misji projektu, który w zakresie
swoich działań ma także wspieranie dyrygentów chóralnych i młodych śpiewaków. Cele szczegółowe projektu to m.in. zwiększenie liczby chórów
dziecięcych w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz poprawienie poziomu artystycznego już istniejących zespołów, umożliwienie chórom i chórzystom
wymiany doświadczeń podczas wspólnych projektów, doskonalenie umiejętności wykonawczych młodych śpiewaków, przede wszystkim przez
organizowanie szkoleń, warsztatów i lekcji z najlepszymi teoretykami oraz światowej sławy śpiewakami i dyrygentami, organizowanie wspólnych
występów młodych śpiewaków z zawodowymi muzykami, organizowanie warsztatów i szkoleń dla dyrygentów, wydawanie materiałów (merytorycznych i
nutowych) niezbędnych do pracy z chórami na różnych poziomach, zamawianie nowego repertuaru dla chórów.
Wkład własny: 5.040,00 zł
Dofinansowanie: 100%
Liczba dzieci objętych programem: 35
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EGZAMINY
JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

GMINA

66%

49%

64%

POWIAT

64%

46%

60%

KRAJ

63%

45%

59%
*Wyniki dotyczą egzaminu ósmoklasisty
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Cz. 2

WYDARZENIA OŚWIATOWE
Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach:
a) otwarcie rozbudowanej części przedszkola;
b) uroczyste obchody dnia Babci i Dziadka;
c) obchody Europejskiego Dnia Mózgu;
d) udział w akcjach charytatywnych: „Koncert Charytatywny dla Karinki”
oraz „Razem dla Maćka”.
Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach:
a) nadanie szkole imienia Mariana Rejewskiego;
b) organizacja I Wojewódzkiej Konferencji „Nie mijajmy się”;
c) Escape Room „Rejewski podczas II wojny światowej”;
d) zainstalowano nowoczesne ekrany informacyjne;
e) spotkanie z podróżnikiem Aleksandrem Dobą.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie:
a) otwarcie Escape Room-u poświęconego Janowi Pawłowi II;
b) utworzenie na terenie szkoły tradycyjnego sadu, składającego się z
kilkudziesięciu drzew grusz i jabłoni o kilkusetletniej tradycji;
c) święto szkoły – 20-lecie nadania imienia i 95-lecie szkoły polskiej w
Łochowie;
d) XII koncert muzyczno-poetycki „Nieśmiertelny”.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach:
a) festyn rodzinny „Rodzina razem się trzyma”;
b) Zaduszki z Janem Pawłem II w stulecie urodzin Świętego;
c) XXVII gminne święto latawca „Latawce, dmuchawce, wiatr”;
d) koncert pieśni patriotycznych „Śpiewajmy dla Niepodległej”.
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SUKCESY UCZNIÓW

Cz. 1

Nazwa konkursu

Liczba
uczniów

Miejsce

Szczebel

Konkurs przedmiotowy z matematyki

1

laureat

wojewódzki

Konkurs Przedmiotowy z Chemii

1

laureat

wojewódzki

Konkurs Przedmiotowy z J. Angielskiego

2

laureat, finalista

wojewódzki

Konkurs Przedmiotowy z J.
Niemieckiego

1

laureat

wojewódzki

Konkurs Przedmiotowy z Historii

1

laureat

wojewódzki

Konkurs przedmiotowy z biologii

1

finalista

wojewódzki

III Olimpiada Historyczna

1

finalista

ogólnopolski

Konkurs o Wielkich Polakach

1

finalista

wojewódzki

Humanista Roku

2

finalista

wojewódzki

Liga Zadaniowa z Matematyki

3

2 miejsce

wojewódzki

Kangur

2

laureat

międzynarodowy

Konkurs Ekologiczny "Od przyrodnika do
chemika"

1

1 miejsce

wojewódzki

*pełne zestawienie sukcesów uczniów stanowi załącznik Nr 7 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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INWESTYCJE OŚWIATOWE
Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach:
a) rozbudowano o 2 sale dydaktyczne wraz z niezbędnym zapleczem;
b) zakupiono wyposażenie kuchni: patelnię uchylną i zmywarkę kapturową;
c) zakupiono meble do nowych sal dydaktycznych.
Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach:
a) przeprowadzono kapitalny remont instalacji elektrycznej wraz
z pracami wykończeniowymi (kuchnia i stołówka);
b) przeprowadzono remont i przystosowanie sali dydaktycznej pod nową
pracownię chemiczną w ramach projektu „Wsparcie szkół w nowoczesną
technologię”;
c) przystosowano i wyposażono sale do zajęć sensorycznych;
d) zainstalowano nowoczesne ekrany informacyjne;
e) przeprowadzono remont auli szkoły – zakup projektora, ekranu, rolet.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie:
a) przeprowadzono remont sal i korytarzy szkolnych;
b) wymieniono tablice do gry w koszykówkę na sali gimnastycznej wraz z
konstrukcją i sterowaniem;
c) stworzono Escape Room poświęcony Janowi Pawłowi II;
d) przystosowano i wyposażono pracownie przyrodniczą w ramach projektu
w ramach projektu „Wsparcie szkół w nowoczesną technologię”.
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach:
a) zakupiono drukarkę 3D w ramach projektu „Wsparcie szkół w
nowoczesną technologię”.
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Zdrowie, pomoc
społeczna
i wsparcie dla
rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dobre praktyki GOPS
Białobłocka Karta Dużej Rodziny
Metropolitalna Karta Malucha
Pomoc społeczna w liczbach
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wysokość wypłaconych świadczeń
społecznych w 2019 r.:

Wydatki zrealizowane w ramach
pomocy społecznej i wsparcia
rodziny w 2019 r.:

30 300 274,73 zł

39 607 936,98 zł
Wydatki na bieżące utrzymanie
GOPS w 2019 r.:

Zadania własne
22,44%

1 915 572,55 zł
Wydatki na wynagrodzenia
pracowników GOPS w 2019 r.:

1 564 433,78 zł

Zadania zlecone
77,56%

Menu
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DOBRE PRAKTYKI GOPS BIAŁE BŁOTA
Prowadzenie Centrum Integracji i Rehabilitacji "REVITA"

Cz. 2

Celem „REVITY” jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
starszym i samotnym – szczególnie najuboższym mieszkańcom Gminy.
„REVITA” stanowi bardzo ważne narzędzie w pracy pracowników socjalnych
ośrodka z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną. Stanowi również
istotne ogniwo w szeroko rozumianym procesie rehabilitacji
społecznej i zawodowej.
Usługi świadczone przez CIiR „REVITA” są nieodpłatne, dlatego też
kierowane są w pierwszej kolejności do podopiecznych GOPS. Zakres
świadczonych usług przez CIiR „REVITA” objemuje poradnictwo społeczne
i zawodowe dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, w tym
udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach.
Ponadto, CIiR "REVITA" świadczy:
- porady i pomoc w wypełnianiu wniosków w zakresie
właściwego orzecznictwa i wskazań w odniesieniu do
rehabilitacji zawodowej i społecznej;
- dowóz podopiecznych GOPS (w szczególności osób
niepełnosprawnych, starszych, samotnych, ubogich - nie
posiadających własnego środka transportu) na konsultacje
lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne, zabiegi chemioterapii, na
posiedzenia komisji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności;
- przewóz do szpitala np. psychiatrycznego, zakładu
opiekuńczo – rehabilitacyjnego, do Powiatowego Urzędu
Pracy, domu pomocy społecznej, dowóz części uczestników
WTZ na zajęcia itp. (dotyczy to osób mogących podróżować
w pozycji siedzącej);

- prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i
pomocniczego (REVITA dysponuje następującym sprzętem:
laski ergonomiczne, laski z regulacją wysokości, kule
rehabilitacyjne łokciowe dla dorosłych i dzieci różnego typu,
balkoniki rehabilitacyjne, chodziki 4, 3, i 2 kołowe, materace
przeciwodleżynowe, w tym zmiennociśnieniowe, materace
rehabilitacyjne do ćwiczeń, wózki inwalidzkie, łóżka
rehabilitacyjne, dowóz sprzętu rehabilitacyjnego i
pomocniczego do miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej;
- pomoc w organizowaniu usług opiekuńczogospodarczych w miejscu zamieszkania osoby starszej,
niepełnosprawnej;
- diagnoza struktury społeczeństwa Gminy pod kątem
niepełnosprawności i występujących potrzeb.
W roku 2019 r. dokonano doposażenia wypożyczalni w
dwa łóżka rehabilitacyjne i dwa materace przeciwodleżynowe.
Z pomocy CIiR „REVITA” corocznie korzysta ok. 60-80 osób.
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DOBRE PRAKTYKI GOPS BIAŁE BŁOTA
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Cz. 1

Głównym celem programu realizowanego we współpracy z PUP
w Bydgoszczy jest reintegracja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania
zmierzające do zapewnienia jego uczestnikom bezpieczeństwa
socjalnego, aktywizacji zawodowej i pomocy w osobistym
rozwoju.
Podstawą realizacji programu jest porozumienie zawierane
rokrocznie, pomiędzy Gminą Białe Błota, a Starostą Bydgoskim
reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.
Ośrodek prowadził rekrutację osób do programu oraz całość
dokumentacji związanej z przebiegiem prac społecznie
użytecznych. Zapotrzebowanie i zainteresowanie
podopiecznych ośrodka tego typu, pracami jest wyższe od
możliwości PUP, który corocznie określa liczbę miejsc
pracy w ramach PSU, które będzie finansować w ramach
przydzielonego budżetu.
Z tej formy wsparcia w 2019 r. skorzystały 4 osoby. Osoby te w
instytucjach funkcjonujących na terenie gminy wykonywały
prace w charakterze pracownika gospodarczego.

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonywały
pracę w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo i
40 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie za pracę wynosiło
8,30 zł za godzinę do maja, natomiast od czerwca stawka
godzinowa wynosiła 8,50 zł. Koszt prac społecznie użytecznych
wyniósł ogółem 7.704 zł, z czego refundacja z PUP wyniosła
4.468,80 zł (60% ogółu kosztów programu).
Ponadto w roku ubiegłym 1 osoba odbywała staż zawodowy w
GOPS w Białych Błotach na stanowisku pomoc administracyjna.
Całość wynagrodzenia sfinansowana została przez PUP. Osoba
ta po zakończeniu stażu zatrudniona została w GOPS.
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BIAŁOBŁOCKA KARTA DUŻEJ RODZINY
BIAŁOBŁOCKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Liczba kart wydanych
w 2019 r.:

490

Rada Gminy Białe Błota uchwałą nr RGK.0007.44.2015 jednogłośnie poparła samorządowy program o
nazwie „BIAŁOBŁOCKA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ”. Program ten adresowany jest do rodzin
wielodzietnych z terenu Gminy Białe Błota, które posiadają Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Główne założenia to możliwość korzystania z następujących ulg:
! 30% opłaty za każdą osobę w rodzinie za segregację odpadów komunalnych !

! 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” !
Liczba rodzin objętych
Programem w 2019 r.:

163

! 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „u Misia” w Łochowie !
! 50% opłaty miesięcznej za zużycie 2m3 wody od osoby w rodzinie !
! Zwrot poniesionych

kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy
komunikacji międzygminnej linii 91, 92 i 96 kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz,
dla posiadaczy "Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej". Oprócz tych zniżek do programu włączyli się
prywatni przedsiębiorcy, którzy w ramach własnych możliwości będą udzielać ulg i zniżek
w swojej profesji.
Należy wspomnieć, iż od 20 lutego 2020 roku, zgodnie z Uchwałą nr RGK.0007.9.2020 Rady Gminy
Białe Błota, powyższy program jest kontynuowany jako „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”.
Szczegóły zaktualizowanego programu można znaleźć pod linkiem:
(LINK)
Wnioski o wydanie Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej można składać w Biurze Obsługi Klienta oraz
w Sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota.
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METROPOLITALNA KARTA MALUCHA / UCZNIA
METROPOLITALNA KARTA MALUCHA / UCZNIA
30 października 2019 roku Rada Miasta Bydgoszczy podjęła Uchwałę nr XVII/341/19 zmieniającą „uchwałę w sprawie ustalenia opłat za
usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy”, w zakresie rozszerzenia biletu uczniowskiego i biletu malucha na
obszar gmin ościennych. Niniejszy akty prawny umożliwił uczniom dojeżdżającym do Bydgoszczy z gmin ościennych (na podstawie
podpisanego porozumienia), korzystanie z komunikacji miejskiej na takich samych zasadach jak uczniowie zamieszkujący w
Bydgoszczy. Działanie to ma na celu zachęcenie i wyrobienie, w młodych pasażerach, nawyku regularnego podróżowania środkami
transportu zbiorowego.
Ceny biletu malucha lub uczniowskiego kształtują się następująco:
10 zł – cena biletu miesięcznego lub 30-dniowego
100 zł – cena biletu rocznego
Bilet sieciowy malucha przysługuje dzieciom w wieku od 4 do 7 lat i jest ważny w całej sieci komunikacji miejskiej. Bilet uczniowski
przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym uczeń kończy 20 lat. Warunkiem
ubiegania się o Metropolitalną Kartę Uczniowską lub Metropolitalną Kartę Malucha jest fakt zamieszkiwania na terenie Gminy
Białe Błota.
Wnioski o wydanie karty przyjmowane są od dnia 12.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 (Biuro Obsługi Klienta,
parter) lub Referacie Dróg i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Białe Błota ul. Przemysłowa 8 w Białych Błotach.

Liczba wydanych Metropolitalnych Kart
Malucha w 2019 r.:

10

Liczba wydanych Metropolitalnych Kart Ucznia
w 2019 r.:

776
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Cz. 2

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH
Rodzaj świadczenia

Świadczenie wychowawcze (Program
500+)

Rodziny objęte Kwota wypłaconych
pomocą
świadczeń
3345

22 452 837,90 zł

Zasiłek rodzinny z dodatkami

574

1 606 444,00 zł

Świadczenie opiekuńcze (zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)

446

2 808 359,00 zł

96

564 612,00 zł

125

125 000,00 zł

Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Rodzina
500+" w 2019 r.:

Liczba świadczeń wypłaconych
w ramach programu "Dobry
start" w 2019 r.:

44906

3626

W 2019 r. ze środków rządowego
programu "Rodzina 500+"
skorzystało 5053 dzieci.
Na wskazany cel wydatkowano
22.452.837,90 zł.
Z kolei świadczenie "Dobry Start
300+" objęło 3627 dzieci.
Całkowita kwota świadczenia
wyniosła 1.124.299 zł.
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POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

Cz. 1

Powód

Liczba rodzin



Niepełnosprawność

151

Ubóstwo

130

Długotrwała lub ciężka choroba

91

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego

84

Bezrobocie

78

Alkoholizm

25

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym
wielodzietność

13

Bezdomność

8

Przemoc w rodzinie

7

Trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

6

Narkomania

1

Sytuacja kryzysowa

1

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie
Białe Błota w 2019 r. były niepełnosprawność, ubóstwo, długotrwała lub ciężka
choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać
z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być
ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba).
Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc
musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny
nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej
jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 r. było zatrudnionych 2
asystentów rodziny, którzy wspierali swoimi działaniami 29 rodzin, w tym 125
osób. Ich głównym zadaniem jest pomoc rodzinie, zagrożonej wykluczeniem
społecznym. Wydatki na wynagrodzenia wraz z zadaniami wyniosły 84 995,91 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej. W 2019 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby w
przedziale wieku 36-45 oraz 56-65 lat. Pomocą społeczną zostało objętych 268
rodzin.
W porozumieniu ze starostą, na terenie Gminy zostały zorganizowane prace
społecznie użyteczne dla 4 osób. Wykonywały one prace w charakterze
pracownika gospodarczego. Wymiar pracy nie przekraczał 10 godzin tygodniowo i
40 godzin miesięcznie. Całkowity koszt prac społecznie użytecznych wyniósł
7.704,00 zł, z czego refundacja z PUP wyniosła 4.468,80 zł (60% ogółu kosztów
programu).
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Lokalna przedsiębiorczość

Gospodarka

Zarządzanie przestrzenią
Tereny zielone
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LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą

Liczba wniosków o wpis do
rejestru REGON w 2019 r.:

Liczba wniosków o wypis z
rejestru REGON w 2019 r.:

Wpływy z PIT i CIT na
mieszkańca w 2019 r.:

2849

3563

196

1 790,96 zł

Podatek od
nieruchomości

Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- grunty

0,93 zł

0,89 zł

0,04 zł

związany z prowadzeniem
działalności gospodarczej
- budynki

23,47 zł

21,00 zł

2,47 zł

Podatek od ŚT

Stawka
maksymalna

Stawka w
gminie

Różnica

832,71 zł

480,00 zł

352,71 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie

1 389,14 zł

750,00 zł

639,14 zł

powyżej 9 ton, ale poniżej
12 ton

1 666,96 zł

860,00 zł

806,96 zł

powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie

Stosowanie niższych niż maksymalne, stawek podatku
od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
na terenie Gminy Białe Błota, stanowi wyraz dążenia
władz do zwiększania jej potencjału gospodarczego.
Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów
wpisanych w 2019 r. do rejestru REGON. Wysokość
obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową
Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego
rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy
przedsiębiorców na terenie Gminy są również
uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2019 r.
wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1
mieszkańca wyniosła 1.790,96 zł, podczas gdy w
2018 r. było to 1.564,19 zł.
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ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ
Dbanie o zachowanie ładu przestrzennego jest ważnym zadaniem samorządu gminnego. W
Gminie Białe Błota stale podejmowane są nowe uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia.
Celem jest usprawnienie procesów inwestycyjnych na terenach objętych MPZP,
zapanowanie nad chaosem przestrzennym oraz obniżenie liczby wydawanych decyzji
o warunkach zabudowy. Rozszerzanie terenów objętych MPZP jest wskazane,
ponieważ wpływa na podnoszenie poziomu życia na terenie Gminy oraz pozwala
zachować ważne walory przyrodnicze i kulturowe. Obecnie udział powierzchni
objętej MPZP w powierzchni Gminy nie jest duży, jednak na przestrzeni lat można
zauważyć tendencję wzrostową.

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Liczba obowiązujących
planów:

75
Liczba planów uchwalonych
w 2019 r.:

5
LICZBA WYDANYCH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Budynki mieszkalne:

260

Powierzchnia objęta MPZP
(w ha):

Pozostałe budynki:

1017

48

Udział powierzchni gminy
objętej MPZP:

8,31%
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TERENY ZIELONE
Gmina Białe Błota pochwalić się może Obszarem Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej obejmującym jedno z
największych w Polsce pól wydmowych, które pokrywa najwyższe (67,2 - 67,5 m n.p.m.) terasy Pradoliny Wisły. Jest to chętnie
odwiedzane miejsce zarówno przez mieszkańców Gminy jak i gości szukających wypoczynku na łonie natury. Tereny Gminy obejmują również 23
pomniki przyrody (w tym większość to grupy drzew bądź pojedyncze drzewa) oraz 3 Obszary Natura 2000. Pierwszy z nich to Dolina Środkowej
Noteci i Kanału Bydgoskiego – obszar specjalnej ochrony ptaków; drugi to Dolina Noteci – specjalny obszar ochrony
siedlisk i trzeci to Równina Szubińsko – Łabiszyńska – specjalny obszar ochrony, siedlisk.
Do zabytków znajdujących się na terenie Gminy należy kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Cielu. Został on wybudowany pod koniec XIX w.
jako zbór ewangelicki. Innym zabytkiem, również sakralnym, jest kościół p.w. św. Kazimierza, który został wzniesiony na
początku XX w. i także początkowo pełnił funkcję świątyni ewangelickiej. W roku 1946 po zniknięciu gmin ewangelickich z tych terenów obie
świątynie zostały poświęcone i przeznaczone do pełnienia funkcji kościołów rzymskokatolickich.

Wydatki poniesione na utrzymanie parków i zieleni oraz
porządku i czystości w 2019 r.:
45 948,76 zł

Powierzchnia terenów
zieleni (w ha):
6685

Powierzchnia
lasów (w ha):
6636

Powierzchnia obszarów
chronionych (w ha):
4 105

Drzewa posadzone
w 2019 r.:
65
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Główne kierunki inwestycyjne
Inwestycje rozpoczęte w 2019 r.
Inwestycje zrealizowane w 2019 r.

Inwestycje

Inwestycje główne w 2019 r.
Inwestycje drogowe

Menu

Inwestycje

GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE
Dział

600

900

801

700

2,93%

921

926

754

852

720

855

851

0,9%

9,53%

13,95%

69,78%

710

Rozdział

Opis



Wartość

60016

Drogi publiczne gminne

13 870 804,75 zł

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 339 487,71 zł

80104

Przedszkola

1 800 984,76 zł

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

606 028,00 zł

60014

Drogi publiczne powiatowe

545 173,00 zł

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

543 099,97 zł

92195

Pozostała działalność

215 753,85 zł

75412

Ochotnicze straże pożarne

150 000,00 zł

80195

Pozostała działalność

135 361,00 zł

92601

Obiekty sportowe

120 786,00 zł

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

86 868,35 zł

92695

Pozostała działalność

66 110,72 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

46 254,15 zł

85203

Ośrodki wsparcia

34 686,20 zł

Całkowita kwota inwestycji w 2019 r.:
20 659 722,90 zł
*pełne zestawienie głównych kierunków inwestycji stanowi załącznik Nr 8 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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Inwestycje

INWESTYCJE ROZPOCZĘTE W 2019 R.
Nazwa inwestycji

Łączne planowane
nakłady

Łączne zrealizowane wydatki
majątkowe do 31.12.2019 r.

Łączne wydatki na realizację
zadania w 2019 r.



W tym środki
zewnętrzne

Budowa drogi gminnej
relacji Białe Błota - Osiedle
Miedzyń w Bydgoszczy
oraz drogi gminnej relacji
Białe Błota - droga
powiatowa do Trzcińcka Nr
1537C, obręb geodezyjny
Białe Błota

5 140 000,00 zł

2 454 144,44 zł

2 454 144,44 zł

0,00 zł

Projekt i budowa ul. Sokolej
w Murowańcu

4 506 302,00 zł

2 163 405,15 zł

2 049 999,15 zł

1 001 501,51 zł

Przebudowa ciągu ulic:
Borowikowa, Leśników,
Łososiowa, Grzybowa w
Łochowicach

1 923 913,09 zł

1 923 913,09 zł

1 443 913,09 zł

0,00 zł

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z tłoczniami
P10 i P16 oraz przyłączami
w ulicach: Starowiejskiej,
Spokojnej, Sielskiej,
Diamentowej i Platynowej
Suma

2 581 462,00 zł

1 236 910,71 zł

1 236 910,71 zł

768 010,34 zł

34 954 210,33 zł

9 794 438,90 zł

8 856 026,98 zł

2 434 429,54 zł

*pełne zestawienie inwestycji rozpoczętych w 2019 r. stanowi załącznik Nr 9 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2019 R.
Nazwa inwestycji

Łączne wykonane nakłady Nakłady w 2019 r. W tym środki zewnętrzne


Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap II i III)

3 565 411,50 zł

2 404 041,60 zł

0,00 zł

Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola
"Wróżka" w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154

1 817 466,76 zł

1 800 984,76 zł

848 541,94 zł

Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach

1 031 246,78 zł

843 746,81 zł

0,00 zł

Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie (etap IV)

1 067 359,56 zł

703 959,56 zł

0,00 zł

Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą
Zabytkową, a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a)
w Przyłękach

605 903,12 zł

603 197,12 zł

267 123,00 zł

Projekty i budowa oświetlenia dróg

543 099,97 zł

543 099,97 zł

0,00 zł

Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach

414 476,05 zł

410 786,05 zł

0,00 zł

2 397 318,89 zł

288 899,42 zł

0,00 zł

Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach

228 219,15 zł

214 786,28 zł

0,00 zł

Budowa ul. Judyma w Białych Błotach

226 671,65 zł

212 525,56 zł

0,00 zł

94 341,00 zł

94 341,00 zł

47 170,50 zł

57 952 68 zł
17 088 854,15 zł

57 952 68 zł
8 536 463,99 zł

0 00 zł
1 162 835,44 zł

Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy
Ułańskiej w Cielu

Plac zabaw w Cielu działka 97/2
Budowa ul Okopowej (od ul Dębowej do Gminnego Żłobka "U
Suma

*pełne zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2019 r. stanowi załącznik Nr 10 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota
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Inwestycje

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE W 2019 R.
Rozbudowa istniejącego budynku
Gminnego Przedszkola "Wróżka" w Białych
Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154
Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia
liczby miejsc dla dzieci w Gminnym
Przedszkolu "Wróżka". Dzięki realizacji
zadania powstały dwie nowe pełnowymiarowe
sale dydaktyczne, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną. Cały obiekt został
objęty systemem sygnalizacji pożaru, co
wpływa na znaczną poprawę bezpieczeństwa
w użytkowaniu budynku. Ponadto wymieniono
dotychczasową instalację radiowęzła i w całym
obiekcie zamontowaną nową infrastrukturę,
pozwalającą na szybką komunikację z dziećmi
i opiekunami. Istniejący system monitoringu
rozbudowano i wyposażono w dodatkowe
kamery na zewnątrz budynku, w części
rozbudowywanej.
Wartość inwestycji: 1.817.466,76 zł.
Zadanie dofinansowane z RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wysokość uzyskanego dofinansowania
wyniosła 848.541,94 zł.
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Inwestycje

Cz. 1

Cz. 3

INWESTYCJE GŁÓWNE W 2019 R.
Budowa odcinka ul. Przyrodniczej i
łącznika pomiędzy ul. Zabytkową, a ul.
Przyrodniczą w Przyłękach
W ramach inwestycji wykonano utwardzenie
drogi z kostki brukowej, o długości 193 m
(Przyrodnicza), 75 m (Vianney’a). Jezdnia o
szerokości zmiennej 5,0 i 6,0 m. Inwestycja
obejmowała wykonanie parkingów przy ul.
Przyrodniczej oraz Vianney’a z płyt
betonowych ażurowych, w łącznej liczbie 33
szt. miejsc postojowych. Ponadto zrealizowano
chodnik o szer. 2,0-2,2 m o nawierzchni z
kostki betonowej. Zainstalowano również
oświetlenia na ul. Vianney’a. Wykonany w
ramach inwestycji parking stanowi
udogodnienie dla mieszkańców korzystających
z boiska piłkarskiego, Szkoły Podstawowej
oraz Kościoła w Przyłękach.
Wartość inwestycji: 605.903,12 zł.
Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg
Samorządowych. Wysokość uzyskanego
dofinansowania wyniosła 267.123,00 zł.
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Inwestycje

Cz. 2

INWESTYCJE GŁÓWNE W 2019 R.
Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach
(etap II i III)
W ramach inwestycji wykonano utwardzenie
drogi betonem asfaltowym oraz częściowo
kostką brukową betonową. Droga o długości
639m, jezdnia o szer. od 4,0 m do 7,0 m.
Wykonano obustronny chodnik z kostki
betonowej, zatoki postojowe oraz zjazdy.
Zrealizowano również sieć kanalizacji
deszczowej. Wzdłuż drogi wykonano miejsca
postojowe. Łącznie na całej długości
zaprojektowano 66 miejsc postojowych o
nawierzchni z kostki betonowej pełnej i
ażurowej.
Wartość inwestycji: 3.565.411,50 zł.

Menu

Inwestycje

INWESTYCJE DROGOWE W 2019 R.
Nazwa inwestycji

Łączny koszt
inwestycji

Wydatki w
2019 r.



Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap II i III)

3 565 411,50 zł

2 404 041,60 zł

Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach

1 031 246,78 zł

843 746,81 zł

Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie (etap IV)

1 067 359,56 zł

703 959,56 zł

Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową, a ulicą
Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach

605 903,12 zł

603 197,12 zł

Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach

414 476,05 zł

410 786,05 zł

2 397 318,89 zł

288 899,42 zł

Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach

228 219,15 zł

214 786,28 zł

Budowa ul. Judyma w Białych Błotach

226 671,65 zł

212 525,56 zł

Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu infrastruktury
drogowej w 2019 r.:

Wydatki na realizację inwestycji
z zakresu gminnej infrastruktury
drogowej w 2019 r.:

Udział wydatków na infrastrukturę
drogową w wydatkach
majątkowych w 2019 r.:

14 415 977,75 zł

13 870 804,75 zł

69,78%

Menu

Fundusz Sołecki
Kultura i rozrywka

Działania dla
mieszkańców

Święto Gminy Białe Błota
Kultura fizyczna i sport
Porządek i bezpieczeństwo
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Działania...

FUNDUSZ SOŁECKI

Cz. 2

Sołectwo

Przyznane środki w 2019 r.

Wykonanie wydatków w 2019 r.

Stopień wykonania

Sołectwo Białe Błota

45 531,30 zł

35 015,90 zł

76,91%

Sołectwo Ciele

45 531,30 zł

21 834,12 zł

47,95%

Sołectwo Kruszyn Krajeński

45 531,30 zł

22 621,58 zł

49,68%

Sołectwo Lisi Ogon

45 531,30 zł

40 505,23 zł

88,96%

Sołectwo Łochowo

45 531,30 zł

17 937,54 zł

39,40%

Sołectwo Łochowice

44 028,77 zł

43 835,10 zł

99,56%

Sołectwo Murowaniec

45 531,30 zł

5 530,33 zł

12,15%

Sołectwo Prądki

23 357,56 zł

23 327,64 zł

99,87%

Sołectwo Przyłęki

45 531,30 zł

9 592,49 zł

21,07%

Sołectwo Trzciniec

30 551,50 zł

3 384,96 zł

11,08%

Sołectwo Zielonka

45 531,30 zł

35 788,68 zł

78,60%

462 188,23 zł

259 373,57 zł

56,12%

RAZEM

Menu

Działania...

Cz. 1

Cz. 3

FUNDUSZ SOŁECKI
Doskonałym przykładem na współpracę mieszkańców – społeczników z całej
gminy, Urzędu Gminy oraz Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach
jest realizacja przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie placu sołeckiego w
Prądkach” w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Mimo, że sołectwo liczy
niespełna 350 mieszkańców, dysponuje placem sołeckim o pokaźnej
powierzchni 0,5 ha. Do 2018 roku cały teren pozostawał bez opieki,
niezagospodarowany i nieogrodzony. Stepowy krajobraz urozmaicała jedynie
jedna latarnia oraz skromny plac zabaw (konik, wieża ze zjeżdżalnią i
huśtawka).
W roku 2019 mieszkańcy z inicjatywy członka rady sołeckiej Pana Macieja
Kinala, ze środków sołeckich i własnych postawili zaplecze techniczne z
zadaszeniem/drewutnią, a także zakupili i wykonali ogrodzenie przy wsparciu
COEiS (napinanie siatki ogrodzeniowej). Mieszkańcy oraz sołtys zapewnili
ziemię by zniwelować teren i przygotować teren pod trawnik i nasadzenia.
Zorganizowana akcja „Wysadzamy plac w Prądkach” odbiła się szerokim echem
w mediach społecznościowych i skupiła w jesienny weekend prawie 50
mieszkańców z całej gminy, włącznie z wójtem Dariuszem Fundatorem.
Nasadzenia zostały zakupione przez gminę i mieszkańców oraz
przekazane przez Nadleśnictwo Bydgoszcz. W sumie krajobraz urozmaiciło
prawie 300 nasadzeń (iglaków, roślin płożących, jarzębów). W ramach
funduszu sołeckiego w 2019 roku udało się również zlecić i wykonać
kompleksowy plan zagospodarowania placu. Uwzględnia on rozbudowę
oświetlenia, placu zabaw, budowę wiaty integracyjnej dla celów integracji
mieszkańców. Miejsce to stanowić będzie po zakończeniu prac nie tylko
atrakcyjne miejsce do integracji i rekreacji wszystkich pokoleń mieszkańców
sołectwa, ale także atrakcyjne miejsce odpoczynku dla osób uprawiających
turystykę pieszą i rowerową (znajduje się przy drodze nad kanał i śluzę w
Dębinku).
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Działania...

Cz. 2

Cz. 4

FUNDUSZ SOŁECKI
VIII Mikołajkowa Niedziela Medyczna
organizowana od 2012 roku przez Sołectwo Przyłęki. Niedziela
Medyczna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Białe Błota i
Nowa Wieś Wielka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Przyłęk, Sołectwo Przyłęki, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Przyłękach oraz Parafia W.N.M.P w Przyłękach. Z roku na
rok jest coraz więcejpacjentów korzystających z bezpłatnych badań i porad u
specjalistów – głównie lekarzy mieszkańców naszego sołectwa.
Ponadto od 5 lat do akcji przyłącza się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Bydgoszczy podstawiając KRWIOBUS. W 2019 roku krew
oddało 50 osób co dało 22,5 litra bezcennego daru, a porad i badań udzielało 8
specjalistów. Ponadto każdy chory na cukrzycę bezpłatnie mógł otrzymać nowy
glukometr. W przeciągu ostatnich 5 lat pozyskaliśmy 170 dawców co
przełożyło się na 76,5 litra krwi. Akcja jest znaczącym wydarzeniem w regionie
kujawsko-pomorskim o czym mogą świadczyć kilkukrotne reportaże w
wiadomościach lokalnych Zbliżenia TVP3.
Międzysołecki Dzień Dziecka
Zorganizowany wspólnie przez sołectwa: Ciele, Kruszyn Krajeński, Prądki,
Zielonka po raz pierwsza wspólna organizacja przedsięwzięcia. Uroczystość
dnia dziecka poprzedzona została oddaniem do użytkowania (otwarciem)
świetlicy w Cielu. Uroczyste otwarcie Dnia Dziecka rozpoczęto w towarzystwie
z myszką Micky, myszką Mini i Olafem z Krainy lodu. Program imprezy zawierał
poza konkursami i zabawami dla dzieci, pokaz ratownictwa medycznego i
policji oraz straży pożarnej, wystawę motocykli i samochodów klasycznych,
przejażdżki kucykiem, koncert zespołu muzycznego MISLEAD. Zakończył się
międzysołeckim turniejem piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Białe Błota.
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FUNDUSZ SOŁECKI

Cz. 3

Opis

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

152 171,95 zł

31 059,10 zł

121 112,85 zł

Administracja publiczna

50 717,99 zł

50 717,99 zł

0,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 422,19 zł

2 632,43 zł

17 789,76 zł

Transport i łączność

20 000,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

Kultura fizyczna

15 153,60 zł

0,00 zł

15 153,60 zł



Menu

Działania...

KULTURA I ROZRYWKA
Działania kulturalne Gminy Białe
Błota dotyczą działalności Gminnego
Centrum Kultury.
Dotacja podmiotowa
przekazana Gminnemu
Centrum Kultury w 2019 r.:

Największa impreza w 2019 r.:

Święto Gminy Białe Błota
24.08.2019 r.

1 138 752,21 zł

77 wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w 2019 r., w tym:
! Warsztaty tematyczne: wielkanocne, bożonarodzeniowe, szycia toreb, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy
! Spotkania podróżnicze
! Spotkania w bibliotekach: Moja pierwsza wizyta w bibliotece, Mikołajki w bibliotece, Teatr w koszyku, Zdrowo-kolorowo,
Spotkania z cyklu ,,Poznaj swoje prawa'', Narodowe czytanie, Europejskie dni dziedzictwa, Spotkania kół seniora
! Prezentacje muzyczne

! Dzień Dziecka
! Koncerty tematyczne: Jesienny i Jesień z kabaretem
! Noworoczny Bal Seniora i Bal Gminny
! Wsparcie cyklicznych wydarzeń sołeckich: Czad Rowerowy, Wianki, Święto ziemniaka
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ŚWIĘTO GMINY BIAŁE BŁOTA
Z pewnością niezliczone atrakcje przygotowane przez organizatorów
sprawiły, że tłumy mieszkańców postanowiły spędzić sobotnie
popołudnie, 24 sierpnia na placu przy ul. Czeremchy. Wszyscy bawili
się doskonale, począwszy od najmłodszych po tych nieco starszych.
Turnieje m.in. siatkówki plażowej, Czar Par, ogromny dmuchany
zamek, liczne koncerty i pokazy - nie tylko na scenie, a także
wystawcy i stoiska, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Wszyscy zadbali o wspaniały klimat święta. Dodatkowo atmosferę
podgrzewała wspaniała pogoda.

Podczas święta o swojej pracy opowiadali m.in. pracownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, którzy zaprezentowali
dzieła podopiecznych. Na stoisku można było podziwiać obrazy,
bransoletki, naszyjniki oraz wiele innych wytworów rąk ludzkich, które
powstają w Domu pod kierunkiem zespołu opiekunów. Kusiły
miejscowe przysmaki, których bezwzględnie należało skosztować.
Efekty swojej pracy prezentował również Zakład Aktywności
Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Białych Błotach oraz
Zakład Terapii Zajęciowej.

Po godzinie 16-tej Mieszkańców ze sceny powitał Wójt Gminy Białe
Błota - Dariusz Fundator, życząc wspaniałej i udanej zabawy. Kilka
godzin później na tej samej scenie zapowiedział występ gwiazdy
wieczoru - zespół 4Dremers. Sądząc po reakcji publiczności wybór
był przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Na koncert przyjechali nie
tylko mieszkańcy Gminy, ale także sąsiedzi i fani m.in. z Gdańska i
Sopotu, których urzekła wyjątkowa atmosfera i serdeczność
towarzysząca koncertowi. Zanim jednak to nastąpiło przez Gminę
przejechały auta klasyczne, było co podziwiać. W tym czasie, również
po raz pierwszy odbyła się gra terenowa „Poznaj Gminę Białe Błota”,
to bardzo fajny sposób na poznanie swojej okolicy.

Zainteresowani mogli zobaczyć, jak wygląda praca policjantów od
kuchni. Porozmawiać z kryminalnymi. Zdjąć odciski palców. Założyć
alko-gogle i przekonać się, że odblaski ratują życie. Z kolei strażacy
przyciągnęli uwagę wozami ratowniczymi i pożarowymi. Odwiedzili
nas również goście z programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na
bardziej ciekawych naszego środowiska czekał bus DalEKOwzroczni”
z ProNatury w Bydgoszczy. Nie zabrakło stoiska Lasów Państwowych
z naszego białobłockiego wydziału.
Po raz pierwszy na imprezie gminnej zagościły Kolory Holi, to była
prawdziwa eksplozja kolorów i świetna zabawa. Wystrzały kolorów
odbywały się cyklicznie, więc nawet goście, którzy przybyli później
mogli wziąć udział w zabawie. Równie kolorowo zaprezentował się
szalik, który został przekazany przez Gminę na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Liczba osób, które otrzymały stypendia
sportowe w 2019 r.:

Liczba inwestycji zrealizowanych w
ramach kultury fizycznej i sportu w 2019 r.:

73

4

Wartość dotacji przekazanej dla klubów i
stowarzyszeń sportowych w 2019 r.:

Wartość inwestycji zrealizowanych w
ramach kultury fizycznej i sportu w 2019 r.:

400.000 zł

186 896,72 zł

Liczba dofinansowanych klubów i
stowarzyszeń sportowych w 2019 r.:

Największe zadanie inwestycyjne w
obszarze kultury fizycznej i sportu:

13

Projekt i budowa sali gimnastycznej z łącznikiem
komunikacyjnym do budynku SP wraz z
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku SP
przy ul. Wierzbowej w Łochowie

Liczba klubów sportowych działających na
terenie Gminy w 2019 r.:

10

(wydatek niewygasający, kontynuacja zadania w 2020 r.)
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PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
Na terenie Gminy Białe Błota mają swoje siedziby następujące
instytucje mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców:
Komisariat Policji w Białych Błotach - zatrudnia aktualnie 27
funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych, dysponując
5 pojazdami służbowymi. W ciągu każdej doby służbę pełnią 3
dwuosobowe patrole zmotoryzowane oraz 3 dzielnicowych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach - skupia w
swych szeregach 60 członków zwyczajnych, 27 mogących brać
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 9
członków honorowych. Ponadto do OSP w Białych Błotach
przynależy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 32
członków w tym aż 13 dziewcząt.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łochowie - skupia w swych
szeregach 32 członków zwyczajnych, 17 mogących brać
bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 2
członków honorowych. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy
OSP Łochowo liczy 21 członków w tym 5 dziewcząt.

320.255,48 zł przekazano w 2019 r. na funkcjonowanie OSP, w tym:
89.000 zł dotacja dla OSP w Białych Błotach
81.000 zł dotacja dla OSP w Łochowie.
Dofinansowano zakup pilarki w kwocie 255,48 zł.
Ponadto w 2019 r. zostały zakupione dwa samochody pożarnicze:
samochód pożarniczy IVECO dla OSP w Białych Błotach – 75.000 zł;
samochód pożarniczy JELCZ 010 dla OSP w Łochowie – 75.000 zł.
OSP w Białych Błotach pozyskało dotację z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 32.000 zł oraz wydatkowało
własne środki w wysokości 20.000 zł.
OSP w Łochowie pozyskało dotację z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5.000 zł, z Orlen Dar
Serca – 6.000 zł, zaś 1.620,70 zł stanowiły środki własne i ze zbiórki.
Gmina Białe Błota w 2019 r. przeznaczyła 50.000 zł na dodatkowe
patrole Policji w Białych Błotach.

STATYSTYKI DOTYCZĄCE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA ZA 2019 R.
Policja w Białych Błotach

OSP w Białych Błotach

OSP w Łochowie

2.518 interwencji policyjnych
380 zdarzeń kryminalnych
712 służb obchodowych

34 wyjazdów do pożarów
78 wyjazdów do zagrożeń

10 wyjazdów do pożarów
25 wyjazdów do zagrożeń

miejscowych
60 wyjazdów gospodarczych

miejscowych

Menu

Urząd Gminy Białe Błota
Jednostki organizacyjne

Zarządzanie
samorządowe

Związki i stowarzyszenia
Miasta i Gminy partnerskie
Wyróżnienia dla Gminy w 2019 r.
Rejestr uchwał

Menu

Zarządzanie

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
WÓJT (1/1)

SEKRETARZ (1/1)

I ZASTĘPCA WÓJTA (1/1)

II ZASTĘPCA WÓJTA (1/1)

SKARBNIK (1/1)

Biuro Rady Gminy (2/2)

Referat Zamówień
Publicznych i Pozyskania
Funduszy (6/6)

Ref. Gospodarki Przestrzennej,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska (14/14)

Referat Budżetu (7/7)

Stanowisko ds.
społecznych i ochrony
zdrowia (2/2)

Referat Dróg i Gospodarki
Odpadami (15/14,75)

Referat Organizacyjny
(14/12,13)

Referat Podatków i Opłat
(7/7)

Referat Inwestycji (5/5)
Urząd Stanu Cywilnego (3/3)

W 2019 r. w Urzędzie Gminy Białe
Błota zatrudniano 82 pracowników
na 78,63 etatach.
* liczba pracowników / liczba etatów

Audytor Wewnętrzny (1/0,25)
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego (1/1)

Menu
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (50/44,25)
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu (8/6,5)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie (105/101,96)

Szkoła Podstawowa im. M. Rejewskiego w Białych Błotach
(208/201,38)

Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w
Białych Błotach (40/25,35)

Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach (11/9,25)

Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach
(41/33,94)

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach (29/28,5)

Przedszkole Gminne "Wróżka" w Białych Błotach (77/64,21)

ZWiUK Sp. z o.o. w Białych Błotach (42/41,13)

Gminny Żłobek Integracyjny "U misia" w Łochowie (36/36)

* liczba pracowników / liczba etatów
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Cz. 2

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA
Związki i stowarzyszenia, do których przynależy
Gmina Białe Błota:
Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz
Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie
„Europa Kujaw i Pomorza”
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich
Lokalna Grupy Działania „Trzy Doliny”

W 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr RGK.0007.64.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Gmina przystąpiła do stowarzyszenia pn.: Kujawsko-Pomorskie
Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. Dzięki przystąpieniu, w ramach realizacja programu stażowego dla pracowników
JST, pracownik Gminy Białe Błota odbył staż w Biurze Regionalnym w Brukseli w okresie od 16.09.2019 r. do 13.10.2019 r.

Menu
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ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA
2.
Wspólne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska - wykonanie
analizy jakości powietrza w obrębie gmin należących do Stowarzyszenia
Głównym celem Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz jest
wraz z oceną napływów emisji zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5)
dobrowolna współpraca i wzajemne wspieranie się członków
oraz niebezpiecznych związków chemicznych (gazów) uwalniających
stowarzyszenia we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju
się w trakcie spalania odpadów.
społeczno-gospodarczego obszaru, a także zacieśniania relacji,
3.
aplikację mobilną „Metropolia Bydgoszcz”, która skupia w
poprawa komfortu życia mieszkańców poszczególnych gmin oraz
jednym miejscu niezbędne informacje dotyczące zrzeszonych
budowanie potencjału całego regionu.
samorządów, promując m.in.: kalendarz wydarzeń, bazę noclegową,
Stowarzyszenie tworzą Białe Błota, Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski listę partnerów Karty Seniora 60+.
Bydgoską Grupę Zakupową, do której należy Gmina Białe Błota
i Powiat Nakielski, Gminy Barcin, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, 4.
z 9 samorządów z terenu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,
Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka,
wspólnie kupują gaz ziemny oraz energię elektryczną po uzyskanej w
Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, Szubin, Rojewo i
drodze przetargów atrakcyjnej ceny.
Żnin. Gmina Białe Błota aktywnie wspiera działalność
5.
Rozwijanie sieci połączeń komunikacji publicznej z
Stowarzyszenia Metropolii Bydgoszcz poprzez:
Bydgoszczy do gminy w ramach współpracy metropolitalnej.
1.
Promocję gospodarczą regionu. W ramach tej współpracy:
W 2019 roku odbyły się w Polsce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do
- uczestniczy w szkoleniach z zakresu przygotowywania ofert
lat 20. Do PZPN-u w ramach współpracy metropolitalnej wskazano 2
inwestycyjnych i obsługi inwestorów oraz wykorzystania potencjału
boiska w gminach członkowskich Stowarzyszenia – w tym boisko w
gospodarczego regionu,
naszej gminie - w Łochowie, które zostało zakwalifikowane przez
- jako wystawca w dwóch ważnych imprezach targowych –
FIFA i PZPN jako boisko treningowe, co nie tylko było okazją do
Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji Expo Real w
modernizacji i poprawy infrastruktury, ale również do doskonałej
Monachium, promując potencjał gospodarczy regionu oraz
promocji w czasie wizyt piłkarzy i kibiców z różnych krajów świata (m.in.
Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB Berlin – promując walory
Japonia, Ekwador, Panama, Mali, Francja, Włochy, Arabia Saudyjska).
turystyczne i produkty regionalne,
- stworzona została profesjonalna internetowa baza ofert inwestycyjnych
dla obszaru gmin – członków stowarzyszenia pod adresem
www.invest.barr.pl.

STOWARZYSZENIE METROPOLIA BYDGOSZCZ
Cz. 1
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MIASTA I GMINY PARTNERSKIE
W dniach 26-29 września 2019 r. delegacja Gminy Białe Błota w osobach II Zastępca Wójta Jarosław
Gołębiewski, Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz oraz dwóch Radnych Piotr Mądrzyński i
Henryk Sykut, uczestniczyła, na zaproszenie Andrzeja Żabiałowicza, Starosty litewskiej gminy Mariampol w
uroczystościach Święta Plonów Gmin Polskich okręgu Wileńskiego.

Mariampol (Litwa)

Związek Gmin Elbmarsch
(Niemcy)

Gmina Białe Błota przekazała zaprzyjaźnionej szkole polskiej w Mariampolu, w ramach dobrej współpracy,
kilkadziesiąt polskich książek, maskotki z logo Gminy Białe Błota oraz samojezdną
kosiarkę do utrzymania porządku wokół gmachu szkoły. Jednocześnie z inicjatywy Przewodniczącego Rady
Gminy Jacka Grzywacza oraz Radnego Piotra Mądrzyńskiego zamontowano na kamiennym obelisku
pamiątkową tablicę z ziemią katyńską dla upamiętnienia mieszkańców okręgu Wileńskiego
straconych w Katyniu.
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WYRÓŻNIENIA DLA GMINY W 2019 R.
POZYCJA
WSPÓLNOTA
Ranking "Bogactwo samorządów"
Kategoria: gminy wiejskie (1547 skategoryzowanych jednostek)

WSPÓLNOTA
Ranking "Liderzy inwestycji. Ranking wydatków inwestycyjnych
samorządów 2016-2018"
Kategoria: gminy wiejskie (1547 skategoryzowanych jednostek)

WSPÓLNOTA
Ranking "Fundusze europejskie. Ranking wykorzystania środków
europejskich na inwestycje transportowe 2014-2018"
Kategoria: gminy wiejskie (1547 skategoryzowanych jednostek)

RZECZPOSPOLITA
Ranking Samorządów 2019
Kategoria: gminy wiejskie (1548 skategoryzowanych jednostek)

110
720
765
825
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REJESTR UCHWAŁ
Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł (w sprawie)

Status

RGK.0007.1.2
019

14.01.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019

zrealizowano

RGK.0007.2.2
019

14.01.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

zrealizowano

RGK.0007.3.2
019

29.01.2019

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019

uchylona

RGK.0007.4.2
019

29.01.2019

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku
celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z
pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

obowiązuje

RGK.0007.5.2
019

29.01.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
obowiązuje
nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach
realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023

RGK.0007.6.2
019

29.01.2019

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe
Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

obowiązuje

RGK.0007.7.2
019

29.01.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na
lata 2019 - 2021

obowiązuje

RGK.0007.8.2
019

29.01.2019

w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych

obowiązuje

*pełne zestawienie rejestru uchwał stanowi załącznik Nr 11 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota

Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Program / Strategia

Obszar

Strategia Rozwoju Gminy Białe Błota na lata 2013-2025
Program współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Białe Błota
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019

Ogólny
Pomoc społeczna
Ład przestrzenny
Ochrona zdrowa

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Ochrona zdrowa

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Białe Błota na lata
2015-2020

Ochrona środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Białe Błota na lata
2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024-aktualizacja

Ochrona środowiska

Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Białe Błota
na lata 2017-2020
Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej
Program "Czyste powietrze"
Gminny program "Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na
proekologiczne"
Program zdrowotny „Zwiększenie aktywności fizycznej i
obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci”
Program zdrowotny „Zapobieganie występowaniu zaburzeń
psychicznych”
Program zdrowotny pn. „ Program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota”
w 2019 r.
Program "Białobłocki senior"
Metropolitalna Karta Ucznia dla mieszkańców Gminy Białe
Błota

Ład przestrzenny
Pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowa
Ochrona zdrowa
Ochrona zdrowa
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Nazwa dokumentu

Podstawa obowiązywania

Link do dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Białe
Błota na lata 2013-2025

Uchwała nr RGK.0007.128.2013
Rady Gminy Białe Błota z dnia 28
listopada 2013 roku

http://www.bip.bialeblota.pl/?cid=10
&bip_id=12

Program współpracy Gminy Białe
Błota z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2019

Uchwała nr RGK.007.131.2018
Rady Gminy Białe Błota z dnia 4
grudnia 2018 r.

http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
chwaly&nid=9925&y=2018

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.56.2016 http://www.bip.bialeblota.pl/index.ph
Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 p?app=uchwaly&nid=7517&y=2016
maja 2016 r.
&q=RGK.0007.56.2016

strategicznego

Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019

Uchwała nr RGK.0007.1.2019 Rady
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Gminy Białe Błota z dnia 14
chwaly&nid=10102&y=2019
stycznia 2019 roku (z późn. zm.)

Uchwała nr RGK.0007.2.2019 Rady
Gminny Program Przeciwdziałania
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Gminy Białe Błota z dna 14 stycznia
Narkomanii na rok 2019
chwaly&nid=10103&y=2019
2019 r. (z poźn. zm.)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Uchwała nr RGK.0007.91.2019
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Gminy Białe Błota na lata 2015Rady Gminy Białe Błota z dnia 28
chwaly&nid=10598&y=2019
2020
maja 2019 roku
Program Ochrony Środowiska dla
Uchwała nr RGK.0007.98.2019
Gminy Białe Błota na lata 2017http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Rady Gminy Białe Błota z dnia 25
2020 z perspektywą na lata 2021chwaly&nid=10683&y=2019
czerwca 2019 r.
2024-aktualizacja
http://www.bip.bialeblota.pl/index.ph
Gminny program opieki nad
Uchwała nr RGK.0007.17.2017
p?app=uchwaly&nid=8107&y=2017
zabytkami dla Gminy Białe Błota na Rady Gminy Białe Błota z dnia 28
&q=Program+opieki+nad+zabytka
lata 2017-2020
lutego 2017 roku
mi
Uchwała nr RGK.0007.44.2015
Białobłocka Karta Rodziny
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Rady Gminy Białe Błota z dnia 28
Wielodzietnej
chwaly&nid=6617&y=2015
kwietnia 2015 roku

Program "Czyste powietrze"

Prozumienie pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
https://www.bialeblota.pl/wyszukaj.h
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
tml?phrase=czyste+powietrze
Toruniu, a Gminą Białe Błota z dnia
12 lipca 2019 r.

Gminny program "Dofinansowanie
Uchwała nr RGK.0007.41.2014
do wymiany ogrzewania na
Rady Gminy Białe Błota z dnia 27
proekologiczne"
marca 2014 r.
Program zdrowotny „Zwiększenie
Uchwała nr RGK.0007.8.2017 Rady
aktywności fizycznej i obniżenie
Gminy Białe Błota z dnia 24
skali występowania wad postawy u
stycznia 2017 roku
dzieci”

https://www.bialeblota.pl/aktualno%
C5%9Bci/dofinansowanie-doekologicznego-ogrzewania.html
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
chwaly&nid=8015&y=2017&q=zatwi
erdzenia+Program%C3%B3w+zdro
wotn
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Program zdrowotny „Zapobieganie Uchwała nr RGK.0007.8.2017 Rady
chwaly&nid=8015&y=2017&q=zatwi
występowaniu zaburzeń
Gminy Białe Błota z dnia 24
erdzenia+Program%C3%B3w+zdro
psychicznych”
stycznia 2017 roku
wotn
„Program profilaktyki zakażeń
http://www.bip.bialeblota.pl/?app=u
Uchwała nr RGK.0007.8.2017 Rady
wirusem brodawczaka ludzkiego
chwaly&nid=8015&y=2017&q=zatwi
Gminy Białe Błota z dnia 24
(HPV) w Gminie Białe Błota” w
erdzenia+Program%C3%B3w+zdro
stycznia 2017 roku
2019 r.
wotn

Program "Białobłocki senior"

Metropolitalna Karta
Ucznia/Malucha dla mieszkańców
Gminy Białe Błota

Uchwała nr RGK.0007.71.2019 http://www.bip.bialeblota.pl/index.ph
rady Gminy Białe Błota z dnia 30 p?app=uchwaly&nid=10468&y=201
kwietnia 2019 r.
9
Uchwała nr XVII/341/19 Rady
https://www.bialeblota.pl/aktualno%
Miasta Bydgoszczy z dnia 30
C5%9Bci/metropolitalna-kartapaździernika 2019 roku oraz
ucznia-dlaZarządzenie nr 111/2019 Wójta
mieszka%C5%84c%C3%B3wGminy Białe Błota z dnia 6
gminy-bia%C5%82elistopada 2019 r.
b%C5%82ota.html

Załącznik nr 3 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Opis

Dochody

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Subwencje ogólne z budżetu państwa

36 317 447,00 zł
23 547 506,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

22 610 742,97 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

17 410 072,72 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

8 668 661,20 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje
celu publicznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od środków transportowych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z usług

3 572 459,51 zł
2 883 458,33 zł
2 753 260,00 zł
2 115 349,60 zł
2 054 748,05 zł
1 967 824,70 zł
761 743,41 zł
547 170,50 zł

534 108,49 zł

513 777,12 zł
427 549,02 zł
419 886,73 zł
411 134,88 zł
364 650,85 zł
349 448,00 zł
329 663,43 zł
252 020,00 zł
220 190,01 zł
195 999,44 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

172 808,13 zł

Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

127 376,49 zł
127 186,13 zł
115 003,08 zł
87 731,50 zł
85 873,28 zł
77 653,79 zł
61 966,33 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

48 824,15 zł

Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków
gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

39 688,55 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

3 536,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wpływy z opłaty targowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Wpływy z opłaty produktowej

31 311,35 zł
30 879,16 zł
30 705,05 zł
24 837,82 zł
21 653,39 zł
20 000,00 zł
12 810,00 zł
11 313,73 zł
9 131,59 zł

8 060,00 zł

1 000,00 zł
952,00 zł
700,00 zł

650,00 zł

457,74 zł

423,82 zł
0,44 zł

Załącznik nr 4 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.

Nazwa zadania

Żródło
finansowania

pozyskanej

Wartość zadania

dotacji w 2019r.
2 753 260,00 zł

5 757 495,00 zł

Powiat

500 000,00 zł

690 000,00 zł

UE

161 392,73 zł

189 373,00 zł

UE

161 392,73 zł

401 782,00 zł

UE

139 720,00 zł

139 720,00 zł

UE

112 300,00 zł

132 300,00 zł

Budżet Państwa

11 415,40 zł

13 809,00 zł

Budżet Państwa

8 060,00 zł

15 120,00 zł

UE

650,00 zł

650,00 zł

UE

0,00 zł

24 515,00 zł

UE

0,00 zł

1 800 984,00 zł

UE

0,00 zł

35 000,00 zł

UE

0,00 zł

1 738 062,00 zł

UE

0,00 zł

279 800,00 zł

Budowa dróg lokalnych (4 umowy)

Budżet Państwa

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na
terenie miejscowości Łochowo, Drzewce
(od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul.
Długiej ), Murowaniec, Kruszyn Krajeński
Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja
w najmłodszych w Gminie Białe Błota
Czas malucha - filia Gminnego Żłobka
Integracyjnego U MISIA w Łochowie
Gmina na czasie w Gminie Białe Błota
Nowa jakośc usług opiekuńczych w
Gminie Białe Błota
Wsparcie działania podmiotu
realizującego ZIT ze środków POPT
2014-2020
Akademia chóralna
Edukacja społeczności zamieszkujących
obszary chronione województwa
kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ….
na zielonym!.
Program Funkcjonalno-Użytkowy i audytu
energetycznego dla potrzeb
termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej w Przyłękach
Rozbudowa istniejącego budynku
Gminnego Przedszkola "Wróżka" w
Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz.
Nr 2154
Termomodernizacja budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy
oraz świetlicy Małgosia w Cielu
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z
tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w
ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej,
Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz
fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i
Złotej
Stworzenie strefy przyrodniczoedukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli
zakątek

Wartość

Załącznik nr 5 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Dział
Oświata i wychowanie
Rodzina
Transport i łączność
Administracja publiczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka mieszkaniowa
Obsługa długu publicznego
Kultura fizyczna i sport
Opieka społeczna
Informatyka
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochrona zdrowia
Działalność usługowa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki
42 070 552,88 zł
33 507 305,06 zł
19 794 880,13 zł
8 987 343,30 zł
7 732 729,13 zł
5 533 485,88 zł
2 301 963,52 zł
1 545 011,67 zł
1 224 420,83 zł
590 228,36 zł
586 896,72 zł
567 146,04 zł
421 363,19 zł
370 255,48 zł
363 769,84 zł
248 315,16 zł
157 834,00 zł
58 493,95 zł

Załącznik nr 6 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Rozdział

Opis

Wydatki

Udział

80101
80104
80195
80110

Szkoły podstawowe
Przedszkola
Pozostała działalność
Gimnazja
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych
Dowożenie uczniów do szkół
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych

23 685 099,92 zł
11 437 201,57 zł
1 790 803,16 zł
1 184 136,87 zł

56,30%
27,19%
4,26%
2,81%

1 028 384,88 zł

2,44%

1 009 144,94 zł
793 775,26 zł

2,40%
1,89%

660 143,07 zł

1,57%

198 965,60 zł

0,47%

198 693,59 zł

0,47%

84 204,02 zł

0,20%

80150
80113
80103

80149

80153
80146

80152

Załącznik nr 7 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Nazwa konkursu
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
Konkurs Przedmiotowy z Chemii

Liczba
uczniów
1
1

Miejsce

Szczebel

laureat
laureat

wojewódzki
wojewódzki

Konkurs Przedmiotowy z J. Angielskiego

2

laureat, finalista

wojewódzki

Konkurs Przedmiotowy z J. Niemieckiego
Konkurs Przedmiotowy z Historii
Konkurs Przedmiotowy z Biologii
III Olimpiada Historyczna
Konkurs o Wielkich Polakach
Humanista Roku
Liga Zadaniowa z Matematyki
Kangur

1
1
1
1
1
2
3
2
chór
Chanson

laureat
laureat
finalista
finalista
finalista
finalista
2 miejsce
laureat

wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki
ogólnopolski
wojewódzki
wojewódzki
wojewódzki
międzynarodowy

Złote Pasmo

wojewódzki

1

1 miejsce

wojewódzki

chłopcy

1 miejsce

powiatowy

chłopcy

1 miejsce

wojewódzki

indywidualnie

1 miejsce

wojewódzki

sztafety

1 miejsce

wojewódzki

2 miejsce

wojewódzki

1 miejsce

wojewódzki

Śpiewająca Polska
Konkurs Ekologiczny "Od przyrodnika do
chemika"
Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych
Mistrzostwa Wojewódzkie w biegach
przełajowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach
przełajowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach
przełajowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach
przełajowych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce

drużynowe
dziewczęta
drużynowe
dziewczęta

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

1

laureat

Wojewódzki

Liga zadaniowa konkurs przedmiotowy z
matematyki

3

laureat

Wojewódzki

35

Nagroda Złote
Pasmo i
nominacja do
występu w
koncercie
finałowym
Ogólnopolskieg
o Programu
Rozwoju
Chórów
Szkolnych w
Teatrze
Narodowym w
Warszawie

Ogólnopolski

80

1 miejsce

Wojewódzki

4
16
10
12

3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
2 miejsce

Wojewódzki
Wojewódzki
Wojewódzki
Wojewódzki

6

1 miejsce

Wojewódzki

Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów
Szkolnych

Igrzyska Dzieci rozgrywane w ramach
współzawodnictwa sportowego szkół
Szachy drużynowe
Minipiłka ręczna chłopców
Minipiłka siatkowa chłopców
Minikoszykówka chłopców
Biegi drużynowe chłopców rocznik 2008 i mł.

Biegi drużynowe dziewcząt rocznik 2008 i mł.

6

2 miejsce

Wojewódzki

Biegi drużynowe dziewcząt rocznik 2006- 2007.

6

2 miejsce

Wojewódzki

Kinder+Sport - piłka siatkowa (czwórki
chłopców)
Minipiłka nożna dziewcząt
Trójbój lekkatletyczny chłopców

6

2 miejsce

Wojewódzki

12
5

4 miejsce
3 miejsce

Wojewódzki
Wojewódzki

Czwórbój lekkoatletyczny chłopców i dziewcząt

12

4 miejsce

Wojewódzki

Międzypowiatowy konkurs „Potyczki
Matematyczne”

4

miejsce 2 kat.
kl. 7 - 2 osoby;
miejsce 3 kat.
kl. 5 - 2 osoby

międzypowiatowy

Międzynarodowy konkurs „Kangur
matematyczny”

3

wyróżnienie - 3
osoby

międzynarodowy

Powiatowy konkurs matematyczny „Zmagania z
Królową Nauk”

3

mijesce 3 - kat.
kl. 5 - 3 osoby

powiatowy

Ogólnopolska Olimpiada przedmiotowa z j.
angielskiego "Olimpus".
Ogólnopolska Olimpiada "Olimpusek"- język
polski i matematyka
Konkurs „Liga zadaniowa”

1
4
1

Powiatowy konkurs „Spotkanie z Janem od
Biedronki”- edycja XIII - Ogrody

23

Powiatowy Konkurs pieśni turystycznej i
patriotycznej "Koliber"

17

Pierwszy przegląd pieśni patriotycznej w
Bydgoszczy

35

laureat- 1
osoba
laureat- 4
osoby
miejsce 3 - 1
uczeń

ogólnopolska

miejsce 1 kat.
wiersz: - 2
osoby, miejsce
2 - 3 osoby,
miejsce 3 - 3
osoby; kat.
praca techplast.: miejsce
1 - 5, miejsce 2
- 6, miejsce 3 4

powiatowy

miejsce 1
(zespół)
nagroda
publiczności - 2
kategorie
wiekowe

ogólnopolski

wojewódzki

powiatowy

powiatowy

Załącznik nr 8 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Rozdział
60016
90001
80104
70005
60014
90015
92195
75412
80195
92601
92109
92695
85219
85203
80101
72095
85505
85154
71035

Opis
Drogi publiczne gminne
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Przedszkola
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Drogi publiczne powiatowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała działalność
Ochotnicze straże pożarne
Pozostała działalność
Obiekty sportowe
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Pozostała działalność
Ośrodki pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Szkoły podstawowe
Pozostała działalność
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Cmentarze

Wartość
13 870 804,75 zł
2 339 487,71 zł
1 800 984,76 zł
606 028,00 zł
545 173,00 zł
543 099,97 zł
215 753,85 zł
150 000,00 zł
135 361,00 zł
120 786,00 zł
86 868,35 zł
66 110,72 zł
46 254,15 zł
34 686,20 zł
32 575,00 zł
24 984,99 zł
18 133,60 zł
14 630,85 zł
8 000,00 zł

Załącznik nr 9 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.

Nazwa inwestycji

Budowa drogi gminnej relacji
Białe Błota - Osiedle Miedzyń w
Bydgoszczy oraz drogi gminnej
relacji Białe Błota - droga
powiatowa do Trzcińcka Nr
1537C, obręb geodezyjny Białe
Błota
Projekt i budowa ul. Sokolej w
Murowańcu
Przebudowa ciągu ulic:
Borowikowa, Leśników,
Łososiowa, Grzybowa w
Łochowicach

Łączne

Łączne

Łączne

zrealizowane

nakłady na

planowane

wydatki

realizachę

nakłady

majątkowe do

zadania w

31.12.2019 r.

2019 r.

W tym środki
zewnętrzne

5 140 000,00 zł

2 454 144,44 zł 2 454 144,44 zł

4 506 302,00 zł

2 163 405,15 zł 2 049 999,15 zł 1 001 501,51 zł

1 923 913,09 zł

1 923 913,09 zł 1 443 913,09 zł

0,00 zł

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i
P16 oraz przyłączami w ulicach:
Starowiejskiej, Spokojnej,
Sielskiej, Diamentowej i
Platynowej oraz fragmentach ulic
Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w
Lisim Ogonie

2 581 462,00 zł

1 236 910,71 zł 1 236 910,71 zł

768 010,34 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
na terenie miejscowości
Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej
poprzez ul. Wąską do ul. Długiej),
Murowaniec, Kruszyn Krajeński

9 445 000,00 zł

1 107 870,97 zł

787 475,05 zł

635 502,38 zł

Projekty ulic w różnych
miejscowościach - Projekty ZRID

262 851,00 zł

254 560,80 zł

254 560,80 zł

0,00 zł

1 400 000,00 zł

231 015,38 zł

231 015,38 zł

0,00 zł

122 096,00 zł

120 786,00 zł

120 786,00 zł

0,00 zł

60 000,00 zł

57 810,00 zł

57 810,00 zł

0,00 zł

340 000,00 zł

37 134,07 zł

37 134,07 zł

18 567,03 zł

Budowa ul. Wycieczkowej w
Łochowie
Projekt budowa sali
gimnastycznej z łącznikiem
komunikacyjnym do budynku
Szkoły Podstawowej wraz z
infrastrukturą techniczną i
zagospodarowaniem terenu SP
oraz niezbędną rozbudowę
budynku szkoły przy ul.
Wierzbowej w Łochowie.
Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu I etap dokumentacja projektowa
Budowa ul. Betonowej w Białych
Błotach (etap IV)

0,00 zł

Termomodernizacja budynku
Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz świetlicy
Małgosia w Cielu
Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania świetlicy wiejskiej na
dzienny dom pomocy oraz
świetlicę wiejską przy ul. Osiedle
w Cielu

35 000,00 zł

34 686,20 zł

34 686,20 zł

10 848,28 zł

35 000,00 zł

34 440,00 zł

34 440,00 zł

0,00 zł

Budowa ciągu komunikacyjnego
przy stawie obok cmentarza przy
ul. Kaplicznej w Białych Błotach I etap dokumentacja projektowa

50 000,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

Projekt ul. Jedlinowej w Łochowie

64 000,00 zł

25 350,79 zł

25 350,79 zł

0,00 zł

120 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

0,00 zł

24 515,24 zł

19 880,00 zł

19 880,00 zł

0,00 zł

1 200 000,00 zł

12 067,90 zł

12 067,90 zł

0,00 zł

850 000,00 zł

3 286,40 zł

3 276,40 zł

0,00 zł

6 300 000,00 zł

2 577,00 zł

2 577,00 zł

0,00 zł

282 753,00 zł

24 600,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

69 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

44 034,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu I etap dokumentacja projektowa

37 884,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Odwodnienie ul. Dębowej na
wysokości 27 A w Łochowie

50 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Opracowanie koncepcji
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Przyłęki, Zielonka,
Prądki wraz z częścią kosztową

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Rozbudowa ul. Zagajnikowej w
Prądkach ul. Farmerskiej i ul.
Osiedle w Cielu
Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w
Przyłękach
Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej polegająca na
budowie Gminnego Centrum
Kultury w Białych Błotach
Budowa ul. Azalowej w Białych
Błotach
Budowa magistrali wodociągowej
ze stacji SUW w Cielu do
Łochowa - Odcinek 3 i 4
Stworzenie strefy przyrodniczoedukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli zakątek
Projekt ul. Albatrosa w
Murowańcu
Projekt i budowa pieszo-jezdni na
ul. Laskowej w Trzcińcu

Załącznik nr 10 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Łączne
Nazwa inwestycji

wykonane
nakłady

Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap
II i III)
Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego
Przedszkola "Wróżka" w Białych Błotach przy
ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154
Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach
Budowa ulicy Brzozowej w Łochowie (etap IV)
Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika
pomiędzy ulicą Zabytkową, a ulicą Przyrodniczą
(ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przyłękach
Projekty i budowa oświetlenia dróg
Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach
Projekt i budowa ulicy Bluszczowej w Cielu,
odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu
Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach
Budowa ul. Judyma w Białych Błotach
Plac zabaw w Cielu działka 97/2
Budowa ul. Okopowej (od ul. Dębowej do
Gminnego Żłobka "U Misia" w Łochowie) - I
etap dokumentacja projektowa
Projekt ul. Strusiej w Murowańcu
Przebudowa ul. Gościnnej w Łochowie - I etap
dokumentacja projektowa
Przebudowa i termomodernizacja budynku po
szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem
na świetlicę wiejską
Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy
wiejskiej w Łochowicach
Projekt boiska piłkarskiego w Cielu
Projekt i budowa altany na placu sołeckim w
Lisim Ogonie
Przebudowa nawierzchni części ulicy
Leniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul.
Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ul.
Plażowej) i ul. Plażowej (do ul. Biwakowej) w
Łochowie - I etap dokumentacja projektowa
Dokończenie prac nad zagospodarowaniem
placu sołeckiego w Prądkach
Budowa zatok przystankowych na terenie
Gminy Białe Błota - I etap dokumentacja
projektowa
Budowa budynku sportowo-świetlicowego w
Przyłękach
Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie
Aktualizacja dokumentacji projektowokosztorysowej ulic: Cedrowej, Chełmskiej,
Chmielarskiej w Białych Błotach
Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych
elementów placu zabaw w Przyłękach

Nakłady w

W tym środki

2019 r.

zewnętrzne

3 565 411,50 zł

2 404 041,60 zł

0,00 zł

1 817 466,76 zł

1 800 984,76 zł

848 541,94 zł

1 031 246,78 zł

843 746,81 zł

0,00 zł

1 067 359,56 zł

703 959,56 zł

0,00 zł

605 903,12 zł

603 197,12 zł

267 123,00 zł

543 099,97 zł
414 476,05 zł

543 099,97 zł
410 786,05 zł

0,00 zł
0,00 zł

2 397 318,89 zł

288 899,42 zł

0,00 zł

228 219,15 zł
226 671,65 zł
94 341,00 zł

214 786,28 zł
212 525,56 zł
94 341,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
47 170,50 zł

57 952,68 zł

57 952,68 zł

0,00 zł

46 740,00 zł

46 740,00 zł

0,00 zł

44 501,40 zł

44 501,40 zł

0,00 zł

1 204 235,72 zł

40 360,45 zł

0,00 zł

39 859,38 zł

39 859,38 zł

0,00 zł

35 670,00 zł

35 670,00 zł

0,00 zł

35 230,83 zł

35 230,83 zł

0,00 zł

26 865,66 zł

26 865,66 zł

0,00 zł

23 327,64 zł

23 327,64 zł

0,00 zł

18 819,00 zł

18 819,00 zł

0,00 zł

3 520 257,31 zł

15 287,12 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

5 731,50 zł

5 731,50 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

0,00 zł

Projekt placu zabaw przy przedszkolu Wróżka
Projekt placu zabaw i zakup huśtawki dla
maluszków przy ulicy Betonowej
Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w
Białych Błotach
Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy
dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego

4 305,00 zł

4 305,00 zł

0,00 zł

3 690,00 zł

3 690,00 zł

0,00 zł

2 755,20 zł

2 755,20 zł

0,00 zł

12 398,40 zł

0,00 zł

0,00 zł

Załącznik nr 11 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Numer uchwały

Data
podjęcia

Tytuł (w sprawie)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe
Błota na rok 2019

RGK.0007.1.2019

14.01.2019

RGK.0007.2.2019

14.01.2019

RGK.0007.3.2019

29.01.2019

RGK.0007.4.2019

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków
za udzieloną pomoc w formie zasiłku
celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku
29.01.2019 osobom i rodzinom korzystającym z pomocy
społecznej, których dochód przekracza 150 %
kryterium ustawowego określonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności w
ramach realizacji wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Białe Błota oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na
lata 2019 - 2021
w sprawie zakazu używania fajerwerków,
petard i innych środków pirotechnicznych
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Ciele

Status
zrealizowano
zrealizowano
uchylona

obowiązuje

obowiązuje

RGK.0007.5.2019

29.01.2019

RGK.0007.6.2019

29.01.2019

RGK.0007.7.2019

29.01.2019

RGK.0007.8.2019

29.01.2019

RGK.0007.9.2019

29.01.2019

RGK.0007.10.2019

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia
29.01.2019
skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność
Wójta Gminy Białe Błota.

zrealizowano

RGK.0007.11.2019

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia
29.01.2019
skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność
kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w
Białych Błotach.

zrealizowano

RGK.0007.12.2019

29.01.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr
RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta
Gminy Białe Błota

obowiązuje

obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

zrealizowano

w sprawie określenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i
formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Zielonka
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Białe Błota Północny Zachód" w miejscowości Białe Błota, gmina
Białe Błota
w sprawie stanowienia o kierunkach działania
wójta
w sprawie stanowienia o kierunkach działania
wójta

obowiązuje

RGK.0007.13.2019

29.01.2019

RGK.0007.14.2019

29.01.2019

RGK.0007.15.2019

29.01.2019

RGK.0007.16.2019

29.01.2019

RGK.0007.17.2019

29.01.2019

RGK.0007.18.2019

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia
29.01.2019
skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność
dyrektora Gminnego Centrum Kultury w
Białych Błotach

zrealizowano

RGK.0007.19.2019

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia
29.01.2019
skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność
sołtysa sołectwa Murowaniec

zrealizowano

RGK.0007.20.2019

29.01.2019

RGK.0007.21.2019

w sprawie powołania komisji doraźnej do
spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
29.01.2019
planów prac Komisji Stałych Rady Gminy
Białe Błota
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

RGK.0007.22.2019

30.01.2019

RGK.0007.23.2019

26.02.2019

RGK.0007.24.2019

26.02.2019

RGK.0007.25.2019

26.02.2019

RGK.0007.26.2019

26.02.2019

RGK.0007.27.2019

26.02.2019

RGK.0007.28.2019

26.02.2019

RGK.0007.29.2019

26.02.2019

RGK.0007.30.2019

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia
26.02.2019
skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność
Wójta Gminy Białe Błota

w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Łochowo
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Łochowo
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości gruntowej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Świetlikowej i
ulicy Pigwowej w miejscowości Zielonka,
gmina Białe Błota

obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje
obowiązuje

zrealizowano
zrealizowano

-obowiązuje
obowiązuje
zrealizowano
obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

obowiązuje

zrealizowano

RGK.0007.31.2019

w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia
26.02.2019
petycji mieszkańców sołectwa Zielonka Nr
RGK. 1520.1.2019

zrealizowano

RGK.0007.32.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr
26.02.2019
RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora
Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

zrealizowano

RGK.0007.33.2019

26.02.2019

RGK.0007.34.2019

26.02.2019

RGK.0007.35.2019

26.02.2019

RGK.0007.36.2019

26.02.2019

RGK.0007.37.2019

26.02.2019

RGK.0007.38.2019

26.02.2019

RGK.0007.39.2019

26.02.2019

RGK.0007.40.2019

26.03.2019

RGK.0007.41.2019

26.03.2019

RGK.0007.42.2019

26.03.2019

RGK.0007.43.2019

26.03.2019

RGK.0007.44.2019

26.03.2019

RGK.0007.45.2019

26.03.2019

RGK.0007.46.2019

26.03.2019

RGK.0007.47.2019

26.03.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi Nr
RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa
sołectwa Murowaniec.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr
BRG.1510.5.2019 na działalność sołtysa
Łochowa.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe
Błota.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
planów prac Komisji Stałych Rady Gminy
Białe Błota.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe
Błota
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 20192024.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Białe Błota
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe
Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 20192024.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Białe Błota.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Białe Błota oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
"Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Białe Błota na lata 2016 - 2018" za rok
2018
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Białe Błota.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Białe
Błota.

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

obowiązuje

--obowiązuje
zrealizowano
zrealizowano

obowiązuje

obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

obowiązuje

RGK.0007.48.2019

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
26.03.2019 właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

RGK.0007.49.2019

26.03.2019

RGK.0007.50.2019

26.03.2019

RGK.0007.51.2019

26.03.2019

RGK.0007.52.2019

26.03.2019

RGK.0007.53.2019

26.03.2019

RGK.0007.54.2019

26.03.2019

RGK.0007.55.2019

26.03.2019

RGK.0007.56.2019

26.03.2019

w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Murowaniec
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Prądki
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
komisji doraźnej do spraw zmian Statutu
Gminy Białe Błota
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji
Stałych Rady Gminy Białe Błota.
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr
BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta
Gminy Białe Błota.
w sprawie rozpatrzenia petycji
RGK.1520.4.2018 w sprawie inwestycji
budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki
Polnej w Zielonce
w sprawie rozpatrzenia petycji
RGK.1520.3.2018 w sprawie przywrócenia
realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych
Błotach.
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Zielonka

RGK.0007.57.2019

26.03.2019

w sprawie wyposażenia w majątek gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych z tytułu trwałego zarządu

RGK.0007.58.2019

26.03.2019

w sprawie zgłoszenia kandydata do konkursu
na etatowego członka Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

RGK.0007.59.2019

16.04.2019

RGK.0007.60.2019

RGK.0007.61.2019

RGK.0007.62.2019

RGK.0007.63.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
16.04.2019 Finansowej Gminy Białe Błota na lata 20192024
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
16.04.2019
planów prac Komisji Stałych Rady Gminy
Białe Błota.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli
16.04.2019 kompleksowej dotyczącej umorzeń podatków
za rok 2018 rozpatrzonych przez Wójta Gminy
Białe Błota.
30.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia
Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn.
"Związek Miast i Gmin Nadnoteckich".

obowiązuje

obowiązuje
obowiązuje
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

30.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia
Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn.
Kujawsko – Pomorskie Samorządowe
Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

zrealizowano

30.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

obowiązuje

RGK.0007.66.2019

30.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa,
Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe
Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz
składu osobowego w kadencji 2018-2023.

zrealizowano

RGK.0007.67.2019

30.04.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji Nr
BRG.1520.1.2019 mieszkańców Sołectwa
Zielonka.

zrealizowano

RGK.0007.68.2019

30.04.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji
BRG.1520.2.2019 dot. wykonania drogi
asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.

zrealizowano

RGK.0007.64.2019

RGK.0007.65.2019

RGK.0007.69.2019

30.04.2020

RGK.0007.70.2019

30.04.2020

RGK.0007.71.2019

30.04.2020

RGK.0007.72.2019

30.04.2020

RGK.0007.73.2019

30.04.2020

RGK.0007.74.2019

30.04.2020

RGK.0007.75.2019

30.04.2020

RGK.0007.76.2019

30.04.2020

RGK.0007.77.2019

30.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na
rok 2019
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019
w sprawie przyjęcia samorządowego
programu "Białobocki Senior"
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub
„Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i
połączenia go z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
w sprawie określenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie
"Senior +" w Łochowie oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich
pobierania.
w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś
Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej
realizacji zadania własnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumienia międzygminnego między
Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz,
dotyczącego współpracy w zakresie
użyteczności publicznej.
w sprawie zamiany nieruchomości.
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.
1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy
Białe Błota.

zrealizowano

zrealizowano
obowiązuje

uchylona w
całości

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

RGK.0007.78.2019

30.04.2020

RGK.0007.79.2019

30.04.2020

RGK.0007.80.2019

30.04.2020

RGK.0007.81.2019

30.04.2020

RGK.0007.82.2019

28.05.2019

RGK.0007.83.2019

28.05.2019

RGK.0007.84.2019

28.05.2019

RGK.0007.85.2019

28.05.2019

RGK.0007.86.2019

28.05.2019

RGK.0007.87.2019

28.05.2019

RGK.0007.88.2019

28.05.2019

RGK.0007.89.2019

28.05.2019

RGK.0007.90.2019

28.05.2019

RGK.0007.91.2019

28.05.2019

RGK.0007.92.2019

28.05.2019

RGK.0007.93.2019

28.05.2019

RGK.0007.94.2019

25.06.2019

RGK.0007.96.2019

25.06.2019

RGK.0007.97.2019

25.06.2019

w sprawie rozpatrzenia petycji Nr
BRG.1520.4.2019 Stowarzyszenia „Prądki
Nasz Dom”.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
oraz ustalenia jej składu osobowego w
kadencji 2018-2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 20192024.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmiany statutu Centrum Obsługi
Edukacji i Sportu.
w sprawie projektu planu sieci publicznych
szkół podstawowych i granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Białe
Błota, od dnia 1 września 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw
ulicom.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości gruntowej
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych
uchylająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w Klubie „Senior+” w Łochowie oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak i również
trybu ich powołania
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020".
w sprawie określenia zasad zwiększenia
środków funduszu sołeckiego dla wszystkich
sołectw Gminy Białe Błota.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
planów prac Komisji Stałych Rady Gminy
Białe Błota.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Białe Błota wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
za 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Białe
Błota w roku 2019.

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje
obowiązuje
zrealizowano
obowiązuje
obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

RGK.0007.97.2019

RGK.0007.98.2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 2024.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Białe Błota na lata
25.06.2019
2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 aktualizacja”
25.06.2019

zrealizowano

obowiązuje

RGK.0007.99.2019

uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia
Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe
25.06.2019 Błota częściowej realizacji zdania własnego w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków

zrealizowano

RGK.0007.100.2019

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie Porozumienia
25.06.2019 międzygminnego między Gminą Białe Błota, a
Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy
w zakresie użyteczności publicznej.

zrealizowano

RGK.0007.101.2019

25.06.2019

RGK.0007.102.2019

25.06.2019

RGK.0007.103.2019

25.06.2019

RGK.0007.104.2019

25.06.2019

RGK.0007.105.2019

25.06.2019

RGK.0007.106.2019

25.06.2019

w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś
Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej
realizacji zadania własnego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumienia międzygminnego między
Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz,
dotyczącego współpracy w zakresie
użyteczności publicznej.
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Murowaniec
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Zielonka
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw
ulicom.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej

obowiązuje

zrealizowano

obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

RGK.0007.107.2019

25.06.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości
Murowaniec, gmina Białe Błota.

RGK.0007.108.2019

25.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej

obowiązuje

25.06.2019

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie
kapitału zakładowego poprzez wniesienie
wkładu pieniężnego do spółki po nazwą
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Białych Błotach

zrealizowano

RGK.0007.109.2019

RGK.0007.110.2019

RGK.0007.111.2019

w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania
kandydatów na ławników do Sądu
25.06.2019
Okręgowego i Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy na kadencję 2020 -2023
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji
25.06.2019
Stałych Rady Gminy Białe Błota.

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Białe Błota, od dnia 1 września 2019
roku
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia
porządkowego Wójta Gminy Białe Błota.
w sprawie nieudzielenia wójtowi gminy Białe
Błota wotum zaufania.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Białe Błota

obowiązuje

RGK.0007.112.2019

25.06.2019

RGK.0007.113.2019

25.06.2019

RGK.0007.114.2019

25.06.2019

RGK.0007.115.2019

18.07.2019

RGK.0007.116.2019

18.07.2019

RGK.0007.117.2019

18.07.2019

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub
„Senior +” na terenie Gminy Białe Błota

obowiązuje

RGK.0007.118.2019

18.07.2019

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli
problemowej dotyczącej wydatkowania
środków z funduszu sołeckiego w roku 2018
Sołectwa Zielonka na realizacje filmu
promocyjnego o miejscowości Zielonka.

zrealizowano

RGK.0007.119.2019

19.08.2019

RGK.0007.120.2019

19.08.2019

RGK.0007.121.2019

19.08.2019

RGK.0007.122.2019

27.08.2019

RGK.0007.123.2019

27.08.2019

RGK.0007.124.2019

27.08.2019

RGK.0007.125.2019

27.08.2019

RGK.0007.126.2019

27.08.2019

RGK.0007.127.2019

27.08.2019

RGK.0007.128.2019

27.08.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej na rzecz Powiatu
Bydgoskiego
w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
w sprawie zmiany imienia Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych
Błotach
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania stypendium
naukowego oraz artystycznego Gminy Białe
Błota dla uczniów uzdolnionych.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania stypendium
sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów
uzdolnionych.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białych Błotach za rok 2018 i
przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy
społecznej na rok 2019
w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie
zawyżonych opłat za odpady komunalne na
RIPOK.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
komisji doraźnej do spraw zmian Statutu
Gminy Białe Błota.
w sprawie zamiany nieruchomości

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

obowiązuje

zrealizowano
obowiązuje
zrealizowano
zrealizowano
uchylona w
całości

uchylona w
całości

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
obowiązuje

RGK.0007.129.2019

27.08.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w
miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota

RGK.0007.130.2019

27.08.2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Ciele
Południe” w miejscowości Ciele.

RGK.0007.131.2019

w sprawie przyjęcia rezygnacji
02.09.2019 Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Gminy Białe Błota.

zrealizowano

RGK.0007.132.2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
02.09.2019 przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem
Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

zrealizowano

RGK.0007.133.2019

02.09.2019

w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady
Gminy Białe Błota.

zrealizowano

RGK.0007.134.2019

02.09.2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota.

zrealizowano

RGK.0007.135.2019

02.09.2019

RGK.0007.136.2019

02.09.2019

RGK.0007.137.2019

02.09.2019

RGK.0007.138.2019

02.09.2019

RGK.0007.139.2019

02.09.2019

RGK.0007.140.2019

02.09.2019

RGK.0007.141.2019

02.09.2019

RGK.0007.142.2019

24.09.2019

RGK.0007.143.2019

24.09.2019

RGK.0007.144.2019

24.09.2019

RGK.0007.145.2019

24.09.2019

RGK.0007.146.2019

24.09.2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Białe Błota.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Białe
Błota.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej
Rady Gminy Białe Błota.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe
Błota.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Białe Błota.
w sprawie powołania Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Białe Błota.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
oraz ustalenia jej składu osobowego w
kadencji 2018 -2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 2025.
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji
Stałych Rady Gminy Białe Błota.
w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez
dalszego biegu zgłoszenia kandydata na
ławnika.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w
sprawie wyboru ławników na kadencję 20202023

obowiązuje

obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano

RGK.0007.147.2019

RGK.0007.148.2019

RGK.0007.149.2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawie
24.09.2019
zrealizowano
wyboru ławników do Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy na kadencję 2020-2023
w sprawie wyboru ławników do Sądu
24.09.2019 Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020- zrealizowano
2023.

24.09.2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia głosowania w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023
w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję
2020-2023.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 20192025.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon
Południe” w miejscowości Lisi Ogon.
w sprawie nadania nazw ulicom w
miejscowości Zielonka
w sprawie nadania nazw ulicom w
miejscowości Zielonka
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec
w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości gruntowej

RGK.0007.150.2019

24.09.2019

RGK.0007.151.2019

29.10.2019

RGK.0007.152.2019

29.10.2019

RGK.0007.153.2019

29.10.2019

RGK.0007.154.2019

29.10.2019

RGK.0007.155.2019

29.10.2019

RGK.0007.156.2019

29.10.2019

RGK.0007.157.2019

29.10.2019

RGK.0007.158.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe
29.10.2019
Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz
składu osobowego w kadencji 2018-2023.

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano

obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

zrealizowano

RGK.0007.159.2019

29.10.2019

uchylająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe
Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz
składu osobowego w kadencji 2018-2023.

zrealizowano

RGK.0007.160.2019

uchylająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
29.10.2019 Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu
jej działania oraz składu osobowego w
kadencji 2018-2023.

zrealizowano

RGK.0007.161.2019

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady
29.10.2019
Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej
działania oraz składu osobowego.

zrealizowano

RGK.0007.162.2019

29.10.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia
planów prac Komisji Stałych Rady Gminy
Białe Błota.

zrealizowano

RGK.0007.163.2019

w sprawie ustanowienia służebności
przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący
29.10.2019
własność Gminy Białe Błota, położony w
obrębie ewidencyjnym Murowaniec

RGK.0007.164.2019

26.11.2019

RGK.0007.165.2019

26.11.2019

RGK.0007.166.2019

26.11.2019

RGK.0007.167.2019

26.11.2019

RGK.0007.168.2019

26.11.2019

RGK.0007.169.2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
26.11.2019
wsparcia i mieszkaniach chronionych dla
osób, których gminą właściwą miejscowo jest
Gmina Białe Błota

RGK.0007.170.2019

26.11.2019

RGK.0007.171.2019

26.11.2019

RGK.0007.172.2019

26.11.2019

RGK.0007.173.2019

26.11.2019

RGK.0007.174.2019

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na
26.11.2019
których zamieszkują mieszkańcy oraz
warunków i trybu jej składania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

obowiązuje

RGK.0007.175.2019

w sprawie podwyższenia wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia
26.11.2019 zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Białe Błota

obowiązuje

RGK.0007.176.2019

w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki
26.11.2019
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach, szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Białe Błota

obowiązuje

RGK.0007.177.2019

26.11.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek
Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu

obowiązuje

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 2025.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
do celów obliczania podatku rolnego na 2020
rok
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

w sprawie nadania nazw ulicom w
miejscowości Prądki
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Drzewce, obręb Białe Błota
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości gruntowej
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

obowiązuje

zrealizowano
zrealizowano

obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

obowiązuje

obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

RGK.0007.178.2019

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
26.11.2019
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok.”

RGK.0007.179.2019

26.11.2019

RGK.0007.180.2019

26.11.2019

RGK.0007.181.2019

26.11.2019

RGK.0007.182.2019

26.11.2019

RGK.0007.183.2019

26.11.2019

RGK.0007.184.2019

26.11.2019

RGK.0007.185.2019

26.11.2019

RGK.0007.186.2019

26.11.2019

RGK.0007.187.2019

27.12.2019

RGK.0007.188.2019

27.12.2019

RGK.0007.189.2019

27.12.2019

RGK.0007.190.2019

27.12.2019

RGK.0007.191.2019

RGK.0007.192.2019

RGK.0007.193.2019

w sprawie powołania Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy
Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota w
kadencji 2018-2023.
w sprawie odwołania Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe
Błota w kadencji 2018-2023.
w sprawie powołania Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe
Błota w kadencji 2018-2023.
w sprawie powołania Komisji do spraw
zniszczenia nieodebranych dokumentów
złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na
ławników.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe
Błota.
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości
Ciele, gmina Białe Błota.
w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Zielonka
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG
1510.9.2019 na Wójta Gminy Białe Błota.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 2025.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe
Błota na rok 2020.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
27.12.2019
2019 oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków.
w sprawie przystąpienia Gminy Białe Błota do
realizacji Programu "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020
27.12.2019
finansowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
zmieniająca w sprawie utworzenia ośrodka
27.12.2019
wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy
Białe Błota

obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

obowiązuje

obowiązuje
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
obowiązuje
obowiązuje

--

obowiązuje

obowiązuje

RGK.0007.194.2019

27.12.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Białe Błota na 2020 rok

obowiązuje

RGK.0007.195.2019

27.12.2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdzialania Narkomanii na terenie
Gminy Białe Błota na rok 2020

obowiązuje

RGK.0007.196.2019
RGK.0007.197.2019
RGK.0007.198.2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki
27.12.2019 paliwa w Gminie Białe Błota, w roku szkolnym
2019/2020.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
27.12.2019
nabycie nieruchomości gruntowych
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
27.12.2019
nieruchomości gruntowych

RGK.0007.199.2019

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe
27.12.2019
Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz
składu osobowego w kadencji 2018-2023.

RGK.0007.200.2019

27.12.2019

RGK.0007.201.2019

RGK.0007.202.2019

w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji
Stałych Rady Gminy Białe Błota.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli
problemowej w zakresie wydatków
27.12.2019
ponoszonych na wynagrodzenia pracowników
Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018
r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego
30.12.2019
2019 oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków.

obowiązuje
obowiązuje
obowiązuje

zrealizowano

zrealizowano

zrealizowano

obowiązuje

Załącznik nr 12 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Gminy w grupie
ANDRESPOL
BIAŁE BŁOTA
BISKUPICE
BOBROWNIKI
BOGDANIEC
BOJSZOWY
BRÓJCE
BRZEZINY
CEDRY WIELKIE
CELESTYNÓW
CHEŁM ŚLĄSKI
CHMIELNIK
CHRZĄSTOWICE
CZARNA
CZERNICA
CZERNICHÓW
CZERWONAK
CZOSNÓW
CZUDEC
DĄBROWA
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
DESZCZNO
DĘBE WIELKIE
DŁUGOŁĘKA
DOBRA SZCZECIŃSKA
DOBRCZ
DOBROŃ
DOBRZEŃ WIELKI
DOBRZYNIEWO DUŻE
DOPIEWO
DYWITY
GDÓW
GIERAŁTOWICE
GIETRZWAŁD
GŁUSK
GÓRNO
IWANOWICE
IZABELIN
JABŁONNA
JABŁONNA
JAKTORÓW
JASTKÓW
JERZMANOWICE-PRZEGINIA
JONKOWO
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
KAŹMIERZ
KLESZCZEWO
KŁAJ
KŁODAWA
KOBIERZYCE
KOBIÓR
KOBYLANKA
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
KOLBUDY
KOŁBASKOWO
KOMORNIKI

Woj.
łódzkie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
śląskie
lubuskie
śląskie
łódzkie
łódzkie
pomorskie
mazowieckie
śląskie
podkarpackie
opolskie
podkarpackie
dolnośląskie
małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
podkarpackie
opolskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
mazowieckie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
opolskie
podlaskie
wielkopolskie
warmińsko-mazurskie
małopolskie
śląskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
świętokrzyskie
małopolskie
mazowieckie
lubelskie
mazowieckie
mazowieckie
lubelskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
wielkopolskie
wielkopolskie
małopolskie
lubuskie
dolnośląskie
śląskie
zachodniopomorskie
małopolskie
pomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie

Ludność
13 900
21 377
10 474
12 044
7 140
7 945
6 623
5 760
6 999
11 706
6 339
6 962
7 006
11 863
15 958
14 743
26 089
9 978
11 878
9 682
8 441
9 964
10 543
33 116
24 211
11 846
7 768
14 596
9 429
27 837
11 835
18 294
12 199
6 702
11 442
14 521
9 193
10 610
8 069
19 571
12 490
14 124
10 975
7 483
16 513
8 712
8 667
10 723
8 711
21 684
4 918
5 636
15 710
17 792
13 268
30 623

KOMPRACHCICE
KONOPNICA
KOSAKOWO
KRASNE
KSAWERÓW
LESZNO
LESZNOWOLA
LISZKI
LUBARTÓW
LUBENIA
LUBICZ
LUTOMIERSK
ŁAŃCUT
ŁUBIANKA
ŁUBNIANY
ŁUBOWO
ŁYSOMICE
MASŁÓW
MEŁGIEW
MICHAŁOWICE
MICHAŁOWICE
MIEDZIANA GÓRA
MIERZĘCICE
MIĘKINIA
MIŃSK MAZOWIECKI
MOGILANY
NADARZYN
NIEDRZWICA DUŻA
NIEMCE
NIEPORĘT
NOWA WIEŚ WIELKA
NOWOSOLNA
OBROWO
OLEŚNICA
ORNONTOWICE
OSIELSKO
OŻAROWICE
PABIANICE
PIEKOSZÓW
PILCHOWICE
POMIECHÓWEK
PRAŻMÓW
PRUSZCZ GDAŃSKI
PRZODKOWO
PSARY
PSZCZÓŁKI
PUCK
PURDA
RADZIEJOWICE
RASZYN
ROKIETNICA
RUDZINIEC
SANTOK
SICIENKO
SIEPRAW
SITKÓWKA-NOWINY
SPICZYN
STARE BABICE
STARE CZARNOWO

opolskie
lubelskie
pomorskie
podkarpackie
łódzkie
mazowieckie
mazowieckie
małopolskie
lubelskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
opolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
lubelskie
małopolskie
mazowieckie
świętokrzyskie
śląskie
dolnośląskie
mazowieckie
małopolskie
mazowieckie
lubelskie
lubelskie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
śląskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
łódzkie
świętokrzyskie
śląskie
mazowieckie
mazowieckie
pomorskie
pomorskie
śląskie
pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
mazowieckie
mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
świętokrzyskie
lubelskie
mazowieckie
zachodniopomorskie

11 199
14 071
15 349
11 443
7 704
10 187
27 896
17 420
11 874
6 455
20 083
8 548
21 960
7 228
9 792
6 756
10 138
11 017
9 869
10 737
17 348
11 543
7 705
16 443
15 538
14 185
13 837
11 938
19 753
14 746
10 209
5 026
17 704
13 658
6 078
14 604
5 806
7 516
16 526
12 033
9 138
11 152
31 339
9 605
12 179
9 699
26 633
8 704
5 862
20 779
18 319
10 655
8 551
10 218
9 042
7 873
5 738
19 165
3 861

STAWIGUDA
STRZYŻEWICE
SUCHY LAS
SZEMUD
ŚWIDNICA
ŚWIERKLANIEC
ŚWILCZA
TARNOWO PODGÓRNE
TARNÓW OPOLSKI
TRZEBOWNISKO
TURAWA
TUROŚŃ KOŚCIELNA
WEJHEROWO
WIĄZOWNA
WIELISZEW
WIELKA NIESZAWKA
WIELKA WIEŚ
WISZNIA MAŁA
WÓLKA
WYRY
ZABIERZÓW
ZABÓR
ZAGNAŃSK
ZBROSŁAWICE
ZGIERZ
ZIELONKI
ZŁAWIEŚ WIELKA
ŻABIA WOLA
ŻÓRAWINA

warmińsko-mazurskie
lubelskie
wielkopolskie
pomorskie
lubuskie
śląskie
podkarpackie
wielkopolskie
opolskie
podkarpackie
opolskie
podlaskie
pomorskie
mazowieckie
mazowieckie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
dolnośląskie
lubelskie
śląskie
małopolskie
lubuskie
świętokrzyskie
śląskie
łódzkie
małopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
dolnośląskie

10 628
8 097
17 843
18 159
6 661
12 313
16 471
27 772
9 645
22 117
10 036
6 309
26 424
13 088
14 589
5 216
12 619
10 479
12 480
8 341
26 789
4 339
13 023
16 179
14 367
23 142
14 280
8 861
11 047

Załącznik nr 13 do Raportu o stanie Gminy Białe Błota w 2019 r.
Obszar

Wskaźnik

Nazwa

Opis

M

M03

Mieszkańcy w wieku kreatywnym

Liczba ludności w wieku 25-34 jako % liczby
mieszkańców

M

M04

Zastępowalność pokoleń na rynku
pracy

Stosunek liczby mieszkańców w wieku 1024 do mieszkańców w wieku 50-64 lat

M

M05

M

M06

M

M07

Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym

M

M09

Liczba ludności w wieku szkolnym (714 lat)

M

M11

Saldo migracji

Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych w
przeliczeniu na mieszkańca
Wartość dochodów budżetu gminy z tytułu
Dochody z podatku od nieruchomości i
podatku od nieruchomości i podatku od
podatku od środków transportowych
środków transportu płaconego wyłącznie
od osób fizycznych per capita
przez osoby fizyczne w przeliczeniu na
mieszkańca
Dochody z PIT per capita

M

M13

Przyrost naturalny

M

M15

Frekwencja wyborcza

B

B01

Dochody ogółem na mieszkańca

B

B02

Dochody podatkowe na mieszkańca

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
jako % liczby mieszkańców
Liczba ludności w wieku 7-14 jako % liczby
mieszkańców
Zmiana liczby ludności z powodu zmiany
miejsca zamieszkania w przeliczeniu na 1
tys. mieszkańców
Przyrost naturalny informuje o skuteczności
działań pronatalnych podejmowanych przez
lokalne władze
Udział mieszkańców w wyborach
powszechnych
Charakteryzuje zamożność JST
Charakteryzuje samodzielność finansową
JST

Uzasadnienie
Ocena stanu gminy pod względem liczby
mieszkańców, którzy mogą stanowić
główną siłę napędową rozwoju
ekonomicznego
Oszacowanie potencjału zmian liczby
ludności gotowej do podjęcia aktywności
zawodowej
Określenie poziomu dochodów
mieszkańców gminy

Określenie wartości majątku trwałego
mieszkańców gminy
Określenie struktury demograficznej z
punktu widzenia piramidy wieku i
potencjału rynku pracy
Określenie bieżącego zapotrzebowania na
usługi edukacyjne
Określenie przyczyn zmian liczby ludności
Prezentacja głównej przyczyny zmian liczby
ludności, wyliczony jako różnica pomiędzy
liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów
(przeliczony na 1 tys. mieszkańców)
Ocena aktywności obywatelskiej
mieszkańców
Określenie bogactwa JST
Stanowi uzupełnienie informacji o
zamożności JST, pozwala określić
potencjał finansowy JST do realizacji zadań
własnych

B

B04

Dotacje ze środków unijnych na
mieszkańca

Informacja o wysokości dotacji unijnych
przypadających na mieszkańca

Określenie aktywności JST w pozyskiwaniu
zewnętrznych środków unijnych

B

B05

Wydatki bieżące na mieszkańca

Charakteryzuje nakłady poniesione na
realizację bieżących zadań JST

Określenie wysokości bieżących nakładów
poniesionych na realizację zadań JST w
przeliczeniu na mieszkańca

B

B06

Wydatki majątkowe na mieszkańca

Charakteryzuje nakłady poniesione na
realizację inwestycji

Określenie aktywności inwestycyjnej JST

B

B07

Udział wydatków na wynagrodzenia i
pochodne w wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia i pochodne

B

B08

Udział wydatków na administrację w
wydatkach bieżących

Określa obciążenie wydatków bieżących
wydatkami administracyjnymi

B

B10

Udział nadwyżki bieżącej w dochodach
ogółem

Określa udział nadwyżki operacyjnej w
dochodach ogółem

B

B11

Wskaźnik samofinansowania

B

B12

Zadłużenie długoterminowe na
mieszkańca

B

B13

Zdolność kredytowa JST

B

B14

Wskaźnik obsługi zadłużenia JST

B

B15

Koszty obsługi zadłużenia

Wydatki na obsługę długu w przeliczeniu na
Ocena rzeczywistych kosztów
1 milion zadłużenia
ponoszonych na płatność odsetek i prowizji

IG

IG01

Dotacje pozyskane na inwestycje w
drogi publiczne

Dochody majątkowe w rozdziałach 60011- Ocena skuteczności pozyskiwania środków
60018 i 90015 w przeliczeniu na mieszkańca na inwestycje w infrastrukturę drogową

IG

IG02

Wydatki majątkowe na drogi publiczne

Określa stosunek sumy nadwyżki bieżącej i
dochodów majątkowych do wydatków
majątkowych
Obciążenie statystycznego mieszkańca
obsługą zadłużenia
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art.
243 UoFP (prawa strona nierówności)
Wskaźnik skonstruowany w oparciu o art.
243 UoFP (lewa strona nierówności)

Wydatki majątkowe w rozdziałach 6001160018 i 90015 w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena zobowiązań wynikających z
zatrudniania pracowników przez sektor JST
i podmioty zależne
Określenie kosztów utrzymania aparatu
administracyjnego
Podstawowy parametr charakteryzujący
potencjalne zdolności JST do spłaty
zobowiązań i finansowania wydatków o
charakterze inwestycyjnym
Wskazuje na stopień, w jakim JST
finansuje inwestycje środkami własnymi
Określenie jaka wysokość długu JST
przypada na jednego mieszkańca
Określenie limitu obsługi zadłużenia JST
Określenie wysokości przypadających w
danym roku spłat zobowiązań i kosztów
obsługi długu

Ocena wartości inwestycji drogowych

Różnica między dochodami w rozdziale
60004, paragrafy: 083, 097, 231 oraz 290, a Ocena poziomu finansowania publicznego
wydatkami bieżącymi w rozdziale 60004,
transportu zbiorowego bezpośrednio z
powiększonymi o paragraf 601 w
budżetu
przeliczeniu na mieszkańca
Liczba awarii sieci wodociągowej na każdy
1000 przyłączy sieci wodociągowej w
Ocena stanu sieci wodociągowej
budynkach mieszkalnych

IG

IG03

Dopłaty do publicznego transportu
zbiorowego

IG

IG04

Awaryjność sieci wodociągowej

IG

IG05

Awaryjność sieci kanalizacyjnej

IG

IG07

Koszt systemu gospodarki odpadami

IG

IG08

Rentowność systemu gospodarki
odpadami

IG

IG09

Koszt zagospodarowania odpadów

IG

IG10

Udział lasów i terenów zielonych w
powierzchni gminy (wskaźnik
jednowymiarowy)

Udział sumy powierzchni lasów gminnych
oraz terenów zielonych w powierzchni gminy

Określenie warunków naturalnych dla
zachowania czystego powietrza

IG

IG11

Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu (wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 90005 w
przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w ochronę
klimatu, np. walka ze smogiem

IG

IG12

Inwestycje w obiekty sportowe
(wskaźnik jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 w
przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty
sportowe

IG

IG13

Inwestycje w obiekty kultury (wskaźnik
jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w dziale 921 w
przeliczeniu na mieszkańca

Ocena wartości inwestycji w obiekty
służące kulturze i dziedzictwu narodowemu

E

E02

Udział subwencji oświatowej w
subwencyjnych wydatkach
oświatowych

Relacja subwencji oświatowej do
subwencyjnych wydatków oświatowych

Określa stopień pokrycia subwencyjnych
wydatków oświatowych (tych, na które
przeznacza się subwencję) otrzymywaną z
budżetu państwa subwencją oświatową

E

E03

Wydatki bieżące na ucznia

Koszt utrzymania jednego ucznia

E

E05

Subwencja oświatowa na ucznia

Relacja wysokości subwencji oświatowej do
liczby uczniów

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej na każdy
1000 przyłączy sieci kanalizacyjnej w
budynkach mieszkalnych

Ocena stanu sieci kanalizacyjnej

Ocena kosztów utrzymania systemu
gospodarki odpadami ponoszonych przez
JST
Stosunek dochodów bieżących do wydatków Ocena zbilansowania systemu gospodarki
bieżących w rozdziale 90002
odpadami
Wydatki bieżące w rozdziale 90002 w
Określenie rzeczywistego kosztu
przeliczeniu na mieszkańca
zagospodarowania odpadów
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami
w przeliczeniu na 1 tonę odpadów

Określa nakład, jaki JST ponosi na
utrzymanie jednego ucznia
Określa wysokość subwencji oświatowej
przypadającą na jednego ucznia

Współczynnik skolaryzacji brutto

Relacja liczby dzieci uczących się w
szkołach podstawowych do liczby ludności w
grupie określonej jako odpowiadająca temu
poziomowi kształcenia

Określa jaki odsetek dzieci objętych
obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w
szkole podstawowej

E

E06

E

E07

E

E08

E

E09

Liczebność oddziałów w szkołach
podstawowych

Relacja liczby uczniów do liczby oddziałów

Określa ilu uczniów przypada na 1 oddział
w szkole podstawowej, pozwala ocenić
sposób organizacji systemu szkolnictwa

E

E10

Liczba oddziałów na etat nauczycielski

Relacja liczby oddziałów do liczby etatów
nauczycielskich w szkołach podstawowych

Stanowi dopełnienie wskaźników E08 oraz
E09

E

E11

Z

Z01

Z

Z02

Z

Z03

Relacja liczby dzieci objętych wychowaniem Określa jaki odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
przedszkolnym w wieku 3-5 lat do liczby
zostało objętych wychowaniem
dzieci w tym wieku ogółem
przedszkolnym
Najbardziej powszechna miara
Relacja liczby dzieci pobierających naukę do
efektywności systemów szkolnych,
Liczba uczniów na etat nauczycielski
liczby etatów nauczycielskich w szkołach
świadczy o efektywności zatrudnienia
podstawowych
nauczycieli w szkołach
Współczynnik skolaryzacji
przedszkolnej

Pokazuje ile uczniów statystycznie
potrzeba, aby sfinansować jeden etat
nauczyciela ze środków subwencji
oświatowej
Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia
Ocena wartości inwestycji w obiekty
(wskaźnik jednowymiarowy)
służące ochronie zdrowia
Ocena samodzielności JST w zakresie
Liczba porad lekarskich udzielonych ogółem
Porady lekarskie
realizacji podstawowych zadań w obszarze
w przeliczeniu na mieszkańca
ochrony zdrowia
Wskaźnik efektywności zatrudnienia
nauczycieli

Stosunek wydatków na wynagrodzenia i ich
pochodnych w przeliczeniu na jednego
nauczyciela do subwencji oświatowej na
ucznia
Wydatki majątkowe w dziale 851 w
przeliczeniu na mieszkańca

Dopłaty do szpitali

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych w przeliczeniu na mieszkańca

Ocena skuteczności nazdzoru nad SPZOZ
prowadzonymi przez JST
Określenie wartości środków
otrzymywanych z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych
Ocena wartości inwestycji w obiekty
służące pomocy społecznej

Z

Z04

Dotacje na zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej

Suma dochodów otrzymywanych w formie
dotacji na zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej w przeliczeniu na
mieszkańca

Z

Z05

Inwestycje w obiekty pomocy
społecznej (wskaźnik
jednowymiarowy)

Wydatki majątkowe w działach 852, 853
oraz 855 w przeliczeniu na mieszkańca

Z

Z06

Z

Z07

Z

Z08

Z

Z09

Z

Z11

G

G01

G

G02

G

G03

G

G04

G

G05

G

G07

G

G08

Wydatki bieżące w działach 852, 853 oraz Ocena zapotrzebowania mieszkańców na
855, pomniejszone o dochody z dotacji na świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
zadania zlecone, w przeliczeniu na
które są finansowane ze środków własnych
mieszkańca.
JST
Udział liczby osób korzystających ze
Określenie odsetka mieszkańców gminy
Odsetek osób korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej w liczbie korzystających ze środowiskowej pomocy
środowiskowej pomocy społecznej
mieszkańców ogółem
społecznej
Kwota wypłaconych dodatków
Ocena zapotrzebowania mieszkańców na
Wysokość wypłaconych dodatków
mieszkaniowych w przeliczeniu na
świadczenia społeczne wypłacane w formie
mieszkaniowych
mieszkańca
dodatków mieszkaniowych
Przeciętna powierzchnia mieszkania
Przeciętna powierzchnia mieszkania
Ocena standardu mieszkań komunalnych
znajdującego się w komunalnym zasobie
komunalnego
w gminie
mieszkaniowym
Ocena poziomu zaangażowania JST w
Dotacje dla organizacji pożytku
Wydatki bieżące w paragrafie 236 w
finansowanie zadań realizowanych przez
publicznego
przeliczeniu na mieszkańca
organizacje pożytku publicznego
Udział liczby osób prowadzących działalność
Określenie stopnia przedsiębiorczości osób
Aktywność gospodarcza mieszkańców
gospodarczą w liczbie osób w wieku
zamieszkujących na terenie gminy
produkcyjnym
Liczba wpisów do REGON w przeliczeniu na
Ocena kierunku koniunktury w lokalnej
Wpisy do REGON
1 tys. mieszkańców
gospodarce
Liczba wypisów z REGON w przeliczeniu na
Ocena kierunku koniunktury w lokalnej
Wypisy z REGON
1 tys. mieszkańców
gospodarce
Struktura własnościowa
Ocena zaangażowania sektora prywatnego
Udział sektora prywatnego w REGON
przedsiębiorstw
w lokalną przedsiębiorczość
Określenie jakości zarządzania
Udział powierzchni objętej miejscowymi
Powierzchnia objęta MPZP (wskaźnik
przestrzenią poprzez stosowanie
planami zagospodarowania przedstrzennego
jednowymiarowy)
przejrzystych reguł prowadzenia działań
w powierzchni ogółem
inwestycyjnych
Udział skutków obniżenia górnych stawek,
udzielenia ulg i zwolnień oraz rozłożenia na
Ocena stosowanych preferencji
raty w podatkach od nieruchomości
Polityka podatkowa
podatkowych związanych z prowadzoną
(wyłącznie osoby prawne) oraz od środków
działalnością gospodarczą
transportowych w sumie wpłacanych
wpływów z tego tytułu
Wydatki bieżące z zakresu pomocy
społecznej finansowane ze środków
własnych

Wpływy z podatków PIT i CIT

Dochody z podatków PIT i CIT w
przeliczeniu na 1 mieszkańca

Ocena wartości dochodów osiąganych
przez mieszkańców oraz przedsiębiorstwa
mające siedzibę na terenie gminy

G

G09

Poziom bezrobocia

G

G10

Bezrobocie długotrwałe

Udział osób bezrobotnych w ogóle ludności
gminy
Udział osób długotrwale bezrobotnych w
ogóle ludności gminy.

Określenie, jaka część społeczności
lokalnej pozostaje bez źródeł dochodu
Zbadanie elastyczności rynku pracy

