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I. Ogólna charakterystyka Gminy Jeziora Wielkie
Gmina Jeziora Wielkie położona jest na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Stanowi pomost pomiędzy Wielkopolską a Kujawami. Administracyjnie znajduje się
w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. Graniczy
z pięcioma gminami: Strzelno, Kruszwica, Skulsk, Wilczyn i Orchowo. Gmina
zajmuje powierzchnię 12 396 ha, w tym pod wodą znajdują się 863 ha. Mieszka na
tym terenie ponad 5 tys. osób.
Cechą charakterystyczną obszaru Gminy są wysoczyzny oraz liczne rynny jeziorne
ukształtowane ok. 15 tys. lat temu. Skupione są one w części wschodniej i zachodniej
Gminy. Tworzą jeziora: Gopło, Lubstówek, Skulskie, Wójcińskie i Ostrowskie.
Największe skupisko lasów występuje na obszarze centralnym i zachodnim Gminy.
Od północnego zachodu gminę otacza kompleks Lasów Miradzkich wchodzący
w skład Obszaru Krajobrazu Chronionego Lasów Miradzkich, natomiast wschodnie
tereny to obszar Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Ogółem prawną ochroną objęte
jest 90% powierzchni Gminy. Teren Gminy podzielony jest na 21 sołectw, w skład
których wchodzą następujące miejscowości: Berlinek, Budy, Dobsko, Gaj, Golejewo,
Jeziora Wielkie, Kożuszkowo, Kuśnierz, Krzywe Kolano, Kościeszki, Lenartowo,
Lubstówek, Nożyczyn, Nowa Wieś, Pomiany, Proszyska, Przyjezierze, Rzeszyn,
Rzeszynek, Radunek, Sierakowo, Sierakówek, Siedlimowo, Siemionki, Wola
Kożuszkowa, Wycinki, Wysoki Most, Wójcin, Włostowo i Żółwiny.
Dobre warunki geograficzne i klimatyczne sprawiają, że ziemia sprzyja rozwojowi
rolnictwa i turystyki. Duże znaczenie dla Gminy ma dobrze rozwinięta sieć dróg
bitych. Stwarza to możliwości szybkich połączeń drogowych z całym krajem.
Organizację Gminy Jeziora Wielkie określa Statut przyjęty uchwałą Rady Gminy
Nr VI/27/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45, poz. 737. Strukturę organizacyjną
Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta Zarządzeniem
Nr 34/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. oraz zarządzeniami zmieniającymi: Nr 41/2004
z dnia 31 grudnia 2004 r. i Nr 14/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r.
Gmina realizuje zadania określone w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przy pomocy
Urzędu Gminy oraz utworzonych jednostek organizacyjnych, do których należą:
− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
− Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
− Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie;
− Szkoły podstawowe: w Jeziorach Wielkich, w Rzeszynku, w Siedlimowie
i w Wójcinie;
− Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji;
− Biblioteka Publiczna w Jeziorach Wielkich.
Zadania własne przekraczające możliwości organizacyjne Gminy realizowane są
przy udziale związków gmin. W chwili obecnej Gmina należy do 2 związków gmin:
Kujawsko-Pałuckiego Związku Miast i Gmin, Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
oraz do Stowarzyszenia „SĄSIEDZI”.
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Celem tych związków jest między innymi rozwój lokalnej społeczności, ochrona
środowiska, realizacja przedsięwzięć gospodarczych, tworzenie i rozwój lepszych
warunków do rozwoju turystyki, promowanie Gminy w celu pozyskania inwestorów.
Zadania Gminy Wójt realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, w którym funkcjonują
następujące komórki organizacyjne:
− Referaty:
1) Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
2) Finansów,
3) Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
4) Ochrony Środowiska, Inwestycji, Promocji i Współpracy,
5) Urząd Stanu Cywilnego,
− Samodzielne stanowiska:
1) Radca Prawny,
2) Samodzielne stanowisko ds. samorządu.
W Urzędzie Gminy, wg stanu na dzień 30.06.2005 r., zatrudnionych było
28 pracowników, w tym: 23 pracowników administracji i 5 obsługi (sprzątaczka, konserwator
w Urzędzie Gminy, kierowca autobusu szkolnego i 2 kierowców wozów strażackich). Od
1 lipca br. struktura organizacyjna Urzędu Gminy uległa zmianie:
− zlikwidowano Referat Ochrony Środowiska, Inwestycji, Promocji i Współpracy
w liczbie 3 pracowników (kierownik i 2 podinspektorów). Utworzone zostało
natomiast samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień
publicznych. Sprawy oświaty i promocji Gminy zostały przeniesione do Referatu
Ogólnego i Spraw Obywatelskich.
− likwidacji uległo także stanowisko Radcy Prawnego oraz samodzielne stanowisko
ds. obsługi Rady Gminy.
Dwóch pracowników zostało przeniesionych z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w związku z realizacją przez ten Ośrodek (zgodnie z ustawą z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dodatków opiekuńczych.
Oświata
Z dniem 1 stycznia 1995 r. Gmina Jeziora Wielkie przejęła prowadzenie szkół
podstawowych i określiła organizację placówek oświatowych, tworząc cztery zespoły
szkolno-przedszkolne, do administrowania którymi powołała jednostkę budżetową Gminny Zespół Oświaty w Jeziorach Wielkich. Z dniem 31 grudnia 2004 r. nastąpiła
likwidacja Gminnego Zespołu Oświaty w Jeziorach Wielkich. Realizację zadań
wykonywanych przez tę jednostkę przekazano 4 szkołom podstawowym i 1 gimnazjum.
Z danych otrzymanych z GUS – na podstawie sprawozdań S-02 szkoły podstawowe
i gimnazjum wg stanu na dzień 30.09.2004 r. - obowiązkiem szkolnym na poziomie
szkoły podstawowej objętych jest 409 uczniów, w tym 61 uczęszczających do klas
zerowych. Ponadto, w 2 szkołach prowadzone są oddziały przedszkolne liczące
32 dzieci (3 – 5 latków). Funkcjonuje też jedno gimnazjum, do którego uczęszcza
młodzież z terenu całej Gminy w liczbie 227 uczniów. W placówkach oświaty na
terenie Gminy zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 62,3 nauczycieli.
W każdej szkole jest zatrudniony pracownik w charakterze księgowego na ¾ etatu
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i osoba do obsługi administracyjnej na ¼ etatu. Ponadto, w przeliczeniu na pełne etaty,
zatrudnionych jest 15 pracowników obsługi (dowóz dzieci, opiekunki, woźne,
sprzątaczki). Łącznie, w szkołach na terenie Gminy, zatrudnionych jest w przeliczeniu
na pełne etaty 82,3 pracowników.
Opieka i pomoc społeczna
Zadania w zakresie opieki i pomocy społecznej, w tym prowadzenie ośrodków
i zakładów opiekuńczych w Gminie Jeziora Wielkie realizuje Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. W Ośrodku zatrudnionych jest 5 osób (kierownik, 2 pracowników
socjalnych, 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne).
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury, w tym bibliotek, a także zadania rekreacji, turystyki
i sportu wykonywane są przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach
Wielkich. GOKiR administruje również ośrodkiem wypoczynkowym w Przyjezierzu.
W ośrodku zatrudnionych jest 11 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi
7,3 osób.
Gospodarka komunalna
Zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i gminnych dróg
oraz organizacji ruchu drogowego realizuje Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich. Zakład ten zatrudnia
11 pracowników, w tym 6 pracowników administracyjnych i 5 pracowników obsługi
(konserwatorzy, kierowca, palacz).
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
realizują 4 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych skupiające 160 członków
czynnych oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. OSP w Jeziorach Wielkich
wpisana jest do Rejestru Krajowego Systemu Ratownictwa. Jednostki OSP
wyposażone są w wozy bojowe - samochód marki Jelcz, samochód marki Żuk,
w sprzęt ratownictwa drogowego, motopompy oraz inny sprzęt i urządzenia niezbędne
w tym zakresie.
Mienie komunalne
Zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu
opracowanego kolejno na lata 2003 - 2005 została dołączona informacja o stanie
mienia komunalnego. Przedkładana w latach 2002 - 2004 Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy informacja wg stanu na dzień 31 października każdego
roku wyszczególnia składniki posiadanego przez Gminę mienia komunalnego,
w rozbiciu na grupy: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
kotły i maszyny, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportowe,
narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Informacja ta przedstawia również
posiadane mienie w ujęciu ilościowym i wartościowym, dane dotyczące
przewidywanych zmian, dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

