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1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

1.1. Inwestycje 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozytywnie 

zweryfikował wniosek o przyznanie pomocy dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 dotyczący Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej 

z przyłączami w miejscowości Zalesie - Osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych.                                         

Podpisanie umowy o dofinansowanie powinno nastąpić w najbliższych miesiącach. Projekt 

zakłada budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu CYPEL w Zalesiu. Okres 

realizacji to lata 2021-2022r. Wartość inwestycji – 2 077 240,01 zł, wys. dofinansowania 

1 074 590,00 zł. 

Projekt pn. „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Chełmża” z dofinansowaniem ramach działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1:Budynku 

mieszkalne i publiczne. W dniu 27 lutego br. została podpisana  umowa o dofinansowanie 

projektu z Urzędem Marszałkowskim.                                                                                           

Sporządzono wszystkie aneksy do umów z uczestnikami projektu  oraz w dalszym ciągu 

dokonuje się wizji lokalnych w terenie przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Chełmża, 

wykonawcy i inspektora nadzoru. Dokonano 64 wizje lokalne na 75. Pozostały do dokonania 

wizje we wsi Świętosław, Zajączkowo i Zelgno (12 miejsc montażu). Zamontowano stelaże 

pod panele fotowoltaiczne oraz falowniki wraz z instalacją na 5 budynkach świetlic  

(z wyjątkiem Zajączkowa) i przedszkolu w Skąpem oraz na 32 prywatnych 

nieruchomościach. W przyszłym tygodniu firma zacznie montować panele fotowoltaiczne. 

 

1.2. Drogi 

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w miejscowości 

Browina, ul. Garwolińska”. Zadanie polegające na wykonaniu poszerzenia poboczy 

na odcinku o długości 746 mb realizowane jest przez firmę DROBUD Chełmża za kwotę 

ok. 140 tys. zł brutto. Planowane zakończenie zadania maj 2020 r. 

Rozpoczęto wykonywanie remontu dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni 

bitumicznej (asfaltowej) przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej. Roboty wykonywane 

są przez firmę Bios. S.C. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży. Planowany termin zakończenia 

robót do 15 maja 2020 roku. 

Trwa równanie równiarką drogową wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym dróg 

gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Chełmża. Usługa równania dróg 

wykonywana jest przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o. o. z Nowej Chełmży, 
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natomiast usługa zagęszczenia nawierzchni walcem samojezdnym wykonywana jest przez 

firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg z Torunia za kwotę 115,00 zł/h. Planowany termin 

zakończenia robót do końca maja 2020 roku. 

Trwa wycinka krzewów oraz podcinanie konarów drzew przy drogach gminnych oraz 

wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża. Roboty wykonywane są przez Grupę Budowlaną 

Urzędu Gminy Chełmża planowany termin zakończenia kwiecień 2020 roku. 

 

1.3. Gospodarka nieruchomościami 

Został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości we wsi Browina (4 działki budowlane): 

Lp. Numer działki Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Cena wywoławcza 

w zł 

1. 122/27 0,0615 28 100,00 + 23% VAT 

2. 122/31 0,0586 23 900,00 + 23% VAT 

3. 122/32 0,0528 21 100,00 + 23% VAT 

4. 122/34 0,0501 19 000,00 + 23% VAT 

  

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto sprzedawanej nieruchomości należy 

wpłacić do dnia 20.05.2020 r. Przetarg rozpocznie się o godz. 9.00 w dniu 26 maja 2020 r. 

w Urzędzie Gminy Chełmża. 

W dniu 21 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Chełmża odbył się przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Grzegorz, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 64/3 o pow. 0,1712 ha i 64/4 

o pow. 0,9988 ha, z zabudowaniami po kółku rolniczym. Do przetargu dopuszczono 

1 uczestnika. Cena wywoławcza 128 000,00 zł + 23% VAT. Najwyższa cena osiągnięta 

w przetargu 129 280,00  zł + 23% VAT, brutto 159 014,40 zł. 

Nabywca nieruchomości: TERKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa z siedzibą w Chełmży, ul. Trakt 31, 87-140 Chełmża. 

 

2. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Trwa remont świetlicy w m. Bielczyny. 

2. Trwa remont świetlicy w m Browina. 

3. Trwa budowa ogrodzenia na placu zabaw w m. Brąchnówko 

4. Wymieniono połać dachu na świetlicy w m. Liznowo 

5. Trwają prace przy bazie grupy budowlanej w Kończewicach 

6. Wymieniono 2 okna na świetlicy w m. Dziemiony 

7. Trwają prace na terenie za świetlicą w Grzegorzu 

8.  Trwają prace ogrodnika na terenie gminy. 

 



Sprawozdanie Wójta Gminy Chełmża 

przedstawione w trakcie obrad XXVI  Sesji Rady Gminy 

w dniu 28 kwietnia 2020 r. 
 

3 
 

3. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

3.1. Ewidencja ludności                                                                  

STATYSTYKA  REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

OD DNIA  24.03.2020 r. – 23.04.2020 r. 

Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 2 

Zgony 7 

Wydane dowody 21 

Pobyt czasowy w Gminie 2 

Pobyt stały 7 

Wymeldowania 1 
 

20 kwietnia br. sporządzono spis wyborców na wybory Prezydenta RP zaplanowane na 10 

maja. 

3.2. Dodatki mieszkaniowe  

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 3541,48 zł 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 125,13 zł 

 

3.3. Działalność gospodarcza  

Ilość złożonych wniosków w okresie (od 26.03.2020 r. – 24.04.2020 r.) 

o wpis do CEIDG 0 

o zmianę we wpisie do CEIDG 5 

o zawieszenie działalności gospodarczej 3 

o wznowienie działalności gospodarczej 1 

o wykreślenie z CEIDG 1 

 

Wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego: 16 

3.4. Przetargi 

W miesiącu kwietniu br. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zostały zawarte umowy na realizację inwestycji dot. przebudowy 

dróg  na terenie Gminy Chełmża w miejscowościach Grzywna, Browina, Głuchowo 

(Windak), Świętosław. Najkorzystniejszą ofertę na powyższe zadania złożył wykonawca 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.J. z Chełmży, który do końca 

lipca br zrealizuje roboty, za które otrzyma wynagrodzenie: 

 za przebudowę drogi wewnętrznej  na działce nr 209 w m. Grzywna 150 254,30 zł brutto 

 za przebudowę drogi gminnej nr 100523 C w m. Browina 139 735,45 zł brutto 
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 za przebudowę drogi wewnętrznej  na działce nr 122/1 w m. Głuchowo ( Windak ) 246 

799,97 zł brutto 

 za przebudowa drogi gminnej  nr 100511 C w m. Świętosław 152 336,43zł brutto 

W dniu 20 kwietnia br został rozstrzygnięty przetarg  na wykonanie termomodernizacji 

budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie – obecnie szkoła podstawowa. Z jedenastu ofert  

najkorzystniejszą złożył Wykonawca: ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o. z Brodnicy  

z ceną brutto 1 732 603,78 zł oraz terminem gwarancji - 60 miesięcy. Realizacja zadania 

zaplanowana jest do 15 sierpnia 2021 roku. 

Także pod koniec kwietnia zaplanowana jest do podpisania umowa na realizację dwóch 

zadań dotyczących: 

 budowy drogi dojazdowej i parkingu w miejscowości Brąchnówko z wykonawcą PBD Sp. 

z o.o.  z Torunia na kwotę brutto 87 709,05 zł oraz  

 przebudowy drogi dojazdowej i parkingu w miejscowości Bielczyny z wykonawcą REKO 

z Głuchowa na kwotę brutto 43 050,00 zł. 

Natomiast do dnia  27 kwietnia br. zostaną złożone oferty w ogłoszonym przetargu na 

budowę ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie. 

 

4. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI, SPORTU I KULTURY 

 

Na bieżąco przygotowywane są serwisy informacyjne, w szczególności dla 

mieszkańców Gminy Chełmża informujące o bieżącej sytuacji w gminie. Są to: strona 

internetowa, FB. 

W przygotowaniu są także krótkie relacje filmowe z codziennej działalności naszego 

samorządu (maseczki, inwestycje), które będą w najbliższym czasie publikowane na FB. 

Materiał filmowy powstaje we współpracy z Telewizją PO Sąsiedzku. 

Przystąpiono do przygotowań rocznicy 30. Lat Samorządu Terytorialnego – 

27.05.2020’. Pandemia COVID - 19 nieco zweryfikowała wcześniejsze plany co do 

obchodów gminnych w/w wydarzenia. Jednak to święto zostanie uczczone z udziałem 

mieszkańców poprzez następujące propozycje: 

 do rąk mieszkańców trafi okolicznościowa Gazeta Gminy Chełmża KURENDA, która 

przypomni o wielu ciekawych faktach, wydarzeniach, postaciach z przełomu tych 30 lat 

tworzenia się samorządowej GMINY CHEŁMŻA. Kurenda – ten gminny informator z 

mieszkańcami gminy jest też już prawie 30 lat!; 

 przygotowywana jest okolicznościowa karta, która zostanie rozesłana wśród mieszkańców 

gminy i przedstawicieli samorządów i instytucji współpracujących z gminą; 

 przed 27.05.br pojawi się w gminnych mediach społecznościowych FB, strona 

internetowa cykl filmów prezentujących gminę i mieszkańców, ich zasługi, zmiany jakie 

dokonały się na terenie gminy. Uwadze widzów poświęcimy trochę przeszłości, 

teraźniejszości, ale i przyszłości gminy; 
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 podsumowanie 30 lat samorządu stanowić będzie książka, którą zamierzamy wydać pt. 

GMINA CHEŁMŻA. 30 lat odrodzonej samorządności napisana przez profesora Piotra 

Bireckiego. Ta książka stanowić będzie uzupełnienie poprzednio już wydanej publikacji  

pt. GMINA CHEŁMŻA. Szkice z dziejów, też autorstwa Piotra Bireckiego. 

BIEŻĄCA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI -   POZA Toruń poszerzone o portal www.poza 

torun.pl  i www.tylkotorun.pl. 

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W  dniu 26 marca 2020 r spośród 194 rodzin,  31 rodzin (osoby samotne, niepełnosprawne  

i seniorzy z gminy)  otrzymało paczki. Następnie w dniach 4, 5, 6 i 7  kwietnia wydawane 

były kolejne  paczki dla 163 rodzin. Paczka wydawana była na osobę. Każda paczka ważyła 

ok. 14 kg. W skład paczki wchodziły następujące  artykuły spożywcze: mleko, olej, cukier, 

gołąbki, ser żółty, filet z makreli, pasztet wieprzowy, szynka drobiowa, makaron, ryz, kasza, 

groszek z marchewką, powidła, fasola biała, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy. Łącznie 

zostało wydanych 602 paczki.  Ze względu na stan epidemii i zakazu zgromadzeń, 

mieszkańcy Gminy Chełmża nie mogli osobiście odebrać paczek żywnościowych w 

tradycyjny  sposób jak dotychczas się to  odbywało, tj. w siedzibie Caritas w Chełmży, w 

budynku mieszczącym się przy ul. Polnej. Z pomocą naszym mieszkańcom przybyli 

niezawodni strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z: Kończewic, Zajączkowa i Zelgna. 

 

W dniu 20 kwietnia tut. Ośrodek został poinformowany przez Biuro ZIT w Bydgoszczy  

o pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku pt. ,,Aktywni seniorzy w Gminie Chełmża” w 

ramach ogłoszonego w miesiącu grudniu 2019 konkursu. Obecnie tut. Ośrodek przygotowuje 

niezbędne dokumenty do zwarcia Umowy na realizacje Projektu. Kwota dofinansowania 

Projektu wynosi 248.623,42 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 292.498,38 zł. 

W ramach projektu planowane jest utworzenie czterech Klubów Seniora w następujących 

miejscowościach: Dziemiony, Dźwierzno, Kiełbasin oraz Bielczyny. Wsparciem objętych 

zostanie 40 seniorów z terenu gminy. Dla uczestników przewidziano wiele atrakcyjnych 

zajęć, w tym takie zajęcia jak:   florystyczno-rękodzielnicze, kulinarne, sportowe,  taneczne, 

spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem, z animatorem oraz  kilka wycieczki.  

 

6. ZESPÓŁ EKONOMICZNO_ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ 

 

W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie grantu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „ZDALNA SZKOŁA” Gmina 

Chełmża otrzyma 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących 

uczniów i nauczycieli, aby wesprzeć zdalną naukę. Zapotrzebowanie składały wszystkie 

cztery szkoły. Łącznie było to ponad 40 laptopów i kila tabletów. Kwota 60.000 zł wystarcza 
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na ograniczoną liczbę sprzętu. W ramach przyznanego dofinansowania zakupiono 22 laptopy 

i 5 tabletów za łączną kwotę 60.734,94 zł.  

Wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa w Grzywnie, Szkoła Podstawowa 

w Kończewicach i Szkoła Podstawowa w Zelgnie.  

Zastosowano kryterium podziału zakupionego sprzętu wg ilości uczniów w klasach I-VIII 

wg SIO na 30.09.2019 r. 

Szkoła Liczba tabletów Liczba laptopów Wartość sprzętu 

Szkoła Podstawowa 

w Grzywnie 
 5 12.724,95 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Kończewicach 
5 6 20.014,94 zł 

Szkoła Podstawowa 

w Zelgnie 
 11 27.995,05 zł 

 

Pomoce dydaktyczne zostały przekazane do szkół w dniu 20 kwietnia 2020 r. na podstawie 

umów nieodpłatnego przekazania sprzętu w ramach przyznanego grantu oraz protokołów 

przekazania.  Po analizie posiadanych zasobów dot. pomocy dydaktycznych i komputerów 

w szkołach stwierdzono, że Szkoła Podstawowa w Sławkowie obecnie posiada największą 

liczbę sprzętu, który może być wykorzystany do nauki zdalnej. 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie w 2012 r. wzięła udział w 

Rządowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Za kwotę 89.910 zł 

zakupiono: 

- 21 laptopów dla uczniów, 

- 6 notebooków dla nauczycieli, 

- szafkę do przechowywania i przemieszczania komputerów, 

- tablicę interaktywną,  

- projektor, 

- ekran projekcyjny, 

- wizualizer i inny sprzęt komputerowy. 

Kwota dofinansowania wynosiła 59.430 zł, natomiast wkład własny Gminy Chełmża 

30.480 zł. Zakupione w ramach programu „Cyfrowa szkoła” pomoce dydaktyczne posiadały 

wszystkie wymagane certyfikaty i deklaracje. Poza tym były fabrycznie nowe i 

wyprodukowane w 2012 r. Jest to więc w miarę najnowszy sprzęt, który obecnie znajduje 
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się w naszych szkołach. Liczba sprzętu zakupiona w 2012 r. dla samej szkoły Podstawowej w 

Sławkowie jest większa niż obecnie dla trzech pozostałych szkół. 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

 


