
Sprawozdanie z pracy Wójta 

oraz wykonania uchwał Rady 

XXXIX  sesja Rady Gminy – 23 lutego 2021 r. 
 

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

1.1. Inwestycje 

Trwają prace przy realizacji inwestycji „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach”. 

Wykonawcą jest Firma Usługowa BUDMAR Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 19, 87-

152 Łubianka. Wykonawca wykonał nowe warstwy posadzek oraz ściany działowe, zamówił 

stolarkę okienną i rozpoczął roboty instalacyjne wewnątrz budynku. Pozostaną do wykonania  

roboty zewnętrzne – zabudowa wnęk, taras i zagospodarowanie terenu. 

Wartość inwestycji 859 000, 00  zł, termin realizacji 10 sierpień 2021 

 

W dniu 15.01.2021 złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wniosek 

o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 

Skąpe poprzez stworzenie czytelni na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych” 

realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej”. Czekamy na weryfikację wniosku. 

Wartość wniosku: 525 859,20 zł, wysokość wnioskowanego dofinansowania: 334 604,00 zł.  

 

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie – 

Gmina Chełmża. Etap I – Dobudowa klatki schodowej wraz z budową szybu windowego 

i montażem dźwigu osobowego” - przekazano plac budowy firmie LOGBUD Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu, ul. Filomatów Pomorskich 1D/54. Wartość inwestycji 560 tys. zł, 

termin wykonania do 05 sierpnia 2021 r. 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w 

miejscowości Zalesie – osiedle domków jednorodzinnych i letniskowych” – roboty wykonuje 

firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ARIS Zbigniew Rolbiecki z siedzibą w 

miejscowości Grzegorz pod nr 8, 87-140 Chełmża. Wykonano odcinek sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej do bloku i sieci wodociągowej do dz. nr 24/304. Wartość 

inwestycji 959.400 zł, termin wykonania do 31 marca 2021 r. 

 

Sporządzono umowę  z Janem Kretkowskim zam. ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka na 

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Nowa Chełmża na dz. nr 48/6, 48/10 i 52/18 o dł. ok. 130 mb.  

 

Przekazano place budów Zakładowi Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą 

w Nowej Chełmży 3 na przebudowę sieci wodociągowej: 

• w Grzywnie 132/6 i 133/4,   

• w Grzywnie 65/3, 65/4 i 62/5, 

• w Sławkowie 114/30. 
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 Łączny koszt przebudowy brutto 18.800 zł. Termin bezusterkowego wykonania do 30 

września 2021 r.  Nadzór inwestorski nad robotami sprawować będzie Jan Kretkowski z 

Małej Nieszawki za kwotę 3.300 zł.   

 

2. REFERAT ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU, FARM 

FOTOWOLTAICZNYCH I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

2.1. Sieć drogowa 

Rozliczono zimowe utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, wewnętrznych, chodników 

i dróg rowerowych na terenie Gminy Chełmża w miesiącu lutym 2021 rok. Łącznie na 

odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi wydano ok. 34.000,00 zł. 

 

2.2. Gospodarka nieruchomościami 

Został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 

nieruchomości we wsi Browina, oznaczonej numerem działki 122/32 o pow. 0,0528 ha, cena 

wywoławcza 21 100,00 zł + 23% VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. 

o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielczyny. 

Został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

we wsi Zelgno, oznaczonej numerem działki 76/4 o pow. 0,2555 ha, zabudowana budynkiem 

garażowym (nieruchomość po Kółku Rolniczym), cena wywoławcza 38 000,00 zł + 23% 

VAT.  

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić do dnia 03.03.2021 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej 

w Bielczynach. 

W dniu 5 lutego 2021 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat, stanowiącej 

zasób nieruchomości Gminy Chełmża, położonej we wsi Grzywna, część działki 

o pow. 0,0830 ha oznaczonej numerem działki 230/55 (teren po Kółku Rolniczym), 

z przeznaczeniem na plac postojowy dla samochodów. 

 

3.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Trwają prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Dziemionach. 

2. Animatorzy Orlików w Grzywnie i Pluskowęsach zakwalifikowali się do programu 

Lokalny Animator Sportu 2021 – zaplanowany okres realizacji projektu to od 01 marca do 

30 listopada. 

3. Trwa remont pomieszczenia sklepu w Skąpem. 

4. Trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego. 

5. Trwa porządkowanie poddasza w budynku świetlicy w Nawrze. 
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4. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

4.1. Ewidencja ludności                                                                  

STATYSTYKA  REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

OD DNIA  22.01.2021 r. – 18.02.2021 

Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 7 

Zgony 11 

Wydane dowody 32 

Zameldowania na pobyt stały 33 

Zameldowania na pobyt czasowy 17 

Wymeldowania 7 
 

Potwierdzone profile zaufane: 25 

Trwające postępowania o wymeldowanie administracyjne: 4 

Zakończono nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Na 4 miejsca zgłosiło się 15 

osób. Między 22.02 a 5.03 kandydaci przejdą szkolenie, po którym zobowiązani są do zdania 

egzaminu. 

4.2. Dodatki mieszkaniowe (22.01.2021 r. – 18.02.2021 r.) 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 3038,15 zł 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 89,93 zł 

 

4.3. Działalność gospodarcza  

Ilość złożonych wniosków w okresie (22.01.2021 r. – 18.02.2021 r.) 

o wpis do CEIDG 3 

o zmianę we wpisie do CEIDG 6 

o zawieszenie działalności gospodarczej 5 

o wznowienie działalności gospodarczej 1 

o wykreślenie z CEIDG 3 

 

4.4. Alkohole 

Dnia 31 stycznia minął termin wpłaty pierwszej raty wydanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Planowany wpływ do budżetu za I ratę miał wynosić ok 15 000 zł, 

jednak jest znacznie wyższy i wynosi 38 553,13 zł. 

4.5. Zamówienia publiczne 

W miesiącu lutym br. w wyniku rozstrzygniętych przetargów zostały zawarte umowy: 

a) z firmą TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., na  wykonanie: 
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1) przebudowy drogi gminnej nr 100556 C w miejscowości Grzywna” na kwotę 

brutto 426 550, 47 zł, termin zakończenia 04 07 2021 r. 

2) przebudowy drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętosław” na kwotę 

brutto 377 485, 36 zł, termin zakończenia 02 09 2021 r. 

3) przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dziemiony” na kwotę brutto 150 

658,10 zł. termin zakończenia 04 07 2021 r. 

b) z firmą LOGBUD Sp. z o.o. z Torunia na realizację zadania pn.: „Rozbudowa 

i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - Gmina 

Chełmża. Etap I – Dobudowa klatki schodowej wraz z budową szybu windowego 

i montażem dźwigu osobowego”. Inwestycja planowana jest do wykonania do dnia 

05 sierpnia br. za kwotą brutto 560 000 zł.  

 

W dniu 17 02 2021 r. zostały złożone cztery oferty w przetargu na wykonanie zadania 

pn.:  „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego 

w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”. Ceny złożonych ofert 

przekraczają środki zabezpieczone w budżecie Gminy. W chwili obecnej trwa badanie i ocena 

złożonych ofert.  

 

Z uwagi na brak na chwilę obecną oceny formalno-merytorycznej ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego złożonego przez Gminę Chełmża wniosku o dofinansowanie zadania 

pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez 

rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 

C Kończewice – Warszewice” termin składania ofert został przesunięty do dnia 07 kwietnia 

2021 r. 

 

4.6. Profilaktyka zdrowotna 

Na terenie naszego województwa realizowany jest program „Profilaktyka WZW B i C 

w województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym jego założeniem jest zwiększenie 

liczby osób kierowanych do leczenia na wirusowe zapalenie wątroby. Wczesne wykrycie 

choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia. WZW to prawdziwy 

cichy zabójca – objawy choroby nie dają o sobie znać przez długi czas. WZW stanowi ósmą 

przyczynę zgonów na świecie, a jak pokazują ostatnie badania jest to też istotny problem 

zdrowotny w naszym województwie, które cechuje się jedną z największych zapadalności na 

tę chorobę. 

Program realizuje podmiot wybrany przez Urząd Marszałkowski w ramach ogłoszonego 

konkursu. Ze strony Gminy zostały wysłane pisma do lokalnych placówek medycznych w 

celu nawiązania z realizatorem programu współpracy w zakresie  wykonywania badań 

diagnostycznych oraz szczepień przeciw WZW, które dla uczestników będą bezpłatne.  

Ponadto mieszkańcy będą mogli także skorzystać z bezpłatnych wykładów/prezentacji na 

temat profilaktyki i leczenia wzw. 
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Aby zapisać się do udziału w programie należy wejść na stronę stopwzw.pl/dzialania-

edukacyjne/ i zgłosić uczestnictwo.  

Więcej informacji:  www.stopwzw.pl i pod numerem tel. 533 334 851 

 

5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI, SPORTU I KULTURY 

 

5.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Rozliczone zostały dotacje z roku 2020 udzielone w ubiegłym roku dwom klubom sportowym 

na rozwój i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Chełmża: UKS Gminy 

Chełmża ORKAN w Grzywnie (kolarstwo) – dotacja 17 tys. zł i KS Gminy Chełmża 

CYKLON (piłka nożna) – dotacja 65 tys. zł i Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w 

Lisewie – operator mikrograntów dla małych organizacji pozarządowych (z KRS i bez KRS, 

grupy nieformalne mogą wnioskować) – dotacja 10 tys. zł. 

Wydany został „Przewodnik turystyczny – GMINA CHEŁMŻA” (aut. Piotr Birecki) przez 

Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” w ramach projektu grantowego „Promocja 

zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Grantodawcą środków jest Stowarzyszenie LGD 

Ziemia Gotyku. Wartość grantu to 17 tys. zł. Przewodnik trafi do szkół, bibliotek gminnych 

i będzie udostępniany jako materiał promocyjny przez promocję UG i Stowarzyszenie. 

5.2. Imprezy i wydarzenia w roku 2021’. 

Przygotowany  został  ramowy kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych na rok 2021’. 

Wydarzenia planowane są głównie od czerwca br. 

Podobnie opracowany został kalendarz gminnych imprez i akcji sportowych w ramach 

programu „GMINA CHEŁMŻA – Zdrowa Gmina” edycja 2021.  

Pierwsza z Akcji rekreacyjnych „ZDROWO – pieszo i rowerowo”  ruszy już z dniem 

1 kwietnia br. Z kolei na przełomie marca/kwietnia br. rozegrany zostanie w sali sportowej w 

Grzywnie Turniej tenisa stołowego.  

Jednak organizatorzy biorą pod uwagę pandemię i obostrzenia, bo niestety może się zdarzyć,  

że w dużym stopniu ograniczą one realizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. 

Wszystko, co powinno się wydarzyć zostało wpisane w kalendarz, a na ile stanie się realne, to 

się okaże w czasie. 

Mając powyższe na uwadze, organizatorzy dopuszczają zmiany w kalendarzu co do terminu i 

miejsca określonego wydarzenia/imprezy. 

5.3. Bieżąca aktualizacja gminnych serwisów internetowych – redakcja aktualności i 

kalendarza na stronie www, FB. 
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5.4. Redagowanie miesięcznika Gazety Gminy Chełmża KURENDA. 

 

5.5. Bieżąca współpraca z mediami lokalnymi – opracowywanie i przekazywanie 

informacji prasowych dla dwutygodnika POZA Toruń i portali  internetowych 

www.pozatorun.pl    i   www.tylkotorun.pl 

 

6. CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH ORAZ BIBLIOTEKI 

 

Biblioteki sporządziły sprawozdania roczne z działalności bibliotek w roku 2020 do GUS 

i Książnicy Kopernikańskiej Biblioteki Wojewódzkiej. 

 

Akcje biblioteczne: 

- Pączek za książkę - akcja czytelnicza w Tłusty Czwartek 

- Kreatywne Walentynki i Kreatywny Karnawał - warsztaty plastyczne na wynos. Biblioteki 

przygotowały zestawy kreatywne i osoby chętne przychodziły i odbierały a potem nadsyłały 

zdjęcia wykonanych prac- wszystkie biblioteki. 

  

Biblio(FIT)teka - Jedną  z nowych form działalności biblioteki w Głuchowie jest promocja 

zdrowego stylu życia. W ramach Biblio(FIT)teki głuchowska biblioteka oferuje ciekawą 

literaturę na temat zdrowia. Na półkach biblioteki znaleźć można książki na takie tematy jak:  

morsowanie, domowa apteka, menopauza, zdrowe diety, książki na temat chorób takich jak 

miażdżyca, alzheimer, depresja, alergie, nadwaga i wiele innych.  Biblio(FIT)teka zimową 

porą i w obliczu izolacji oprócz książek oferuje do wypożyczenia (bezpłatnego) drobny sprzęt 

fitness taki jak: stepery, hantle, mini rowerki treningowe, gumy oporowe do ćwiczeń, stepy do 

aerobiku, platforma wibracyjna, uchwyty do pompek itp. W ofercie są także do wypożyczenia 

kijki nordic walking, a już wiosenną porą będzie można wypożyczać hulajnogi. 

Wypożyczalnia funkcjonuje od lutego b.r. 

 

Biblioteka w Zelgnie była współorganizatorem wystawy dotyczącej historii szkoły w Zelgnie 

pt. Przeszłość zapamiętana w fotografii. 

 

Wydanie gry  planszowej o Gminie Chełmża pt. Bezpieczną droga z ekologią. 

Sfinalizowano produkcję gry planszowej „Bezpieczną drogą z ekologią”. Pierwsza  

wyprodukowana ilość to 30 sztuk.  CIK wraz z uczestnikami projektu – mieszkańcami  

Dźwierzna opracowali grę, treści do pytań głównych – 30 kart, pytania dodatkowe w ilości 60 

opracowane zostały przez CIK. Projekt dofinansowany z AmberOn. Warto dodać, że to jest 

tylko gra zachęcająca do wspólnej zabawy i poszerzenia wiedzy o Gminie Chełmża. Na 

planszy nie ma nazw wszystkich miejscowości, umieszczono tylko te nazwy miejscowości 

przez które przebiega logiczna trasa gry.   
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„DZIECINADA W FERIE SKŁADA” to tytuł styczniowego konkursu CIK, w którym udział 

wzięła grupa dzieci wraz z całymi rodzinami z Gminy Chełmża. Klockowe budowle 

zachwyciły odbiorców, którzy poprzez internetowe głosowanie wyłonili zwycięzcę. 

Laureatką inicjatywy została czteroletnia Zuzanna Pancerz, która uzyskała 478 głosów. 

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę główną - tablet. Konkurs cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem. Post z pracami konkursowymi na facebook’u zobaczyło ok 20 tysięcy 

osób.  

 

Podczas ferii zimowych CIK Gminy Chełmża zabrał wszystkich zainteresowanych w „Podróż 

dookoła świata”. Stan epidemiologiczny nie stanął na przeszkodzie, by wspólnie poznawać 

piękno światowej przyrody. Cykl animowanych zagadek pojawiających się na facebook’u, 

zabrał odbiorców w różnorodne części Ziemi. Dla najbardziej aktywnych uczestników akcji, 

którzy udzielili poprawne odpowiedzi, zostały przygotowane niespodzianki. Filmowe quizy 

obejrzało około 5 tysięcy osób.  

 

„Serduszko puka w rytmie ART” w założeniu miała być to akcja Walentynkowa CIK-u, w 

której chętne osoby odbierały serduszka XL, by mogły stać się one domową ozdobą na święto 

zakochanych. Akcja przerodziła się w konkurs, w wyniku dużego zainteresowania inicjatywą 

artystyczną. W ten sposób spośród 15 prac, wyłoniono zwycięzcę, który otrzymał słodką 

nagrodę. Serca były dostępne w bibliotekach gminnych.  

 

„Gdzie bije serce” - walentynkowa akcja internetowa CIK składająca się z 10 zagadek. 

Zadaniem odbiorców było wypełnienie poprawnymi odpowiedziami krzyżówki oraz podanie 

jej hasła. Uczestnicy konkursu musieli wskazać 10 gminnych miejscowości, w których 

pojawiło się serce. Spośród 41 zgłoszeń, poprawnych odpowiedzi udzieliło 28 osób. Laureaci 

zostali nagrodzeni gadżetami CIK. Zagadki na fb zobaczyło ponad 8 i pół tys. osób.  

10. CIK jest organizatorem akcji pt. Gminne gotowanie na@ ekranie. Akcja polega na 

promocji tradycji kulinarnych i przepisów lokalnych- mieszkańców Gminy Chełmża na 

filmie. W Pastorówce w Zelgnie stworzono tzw. studio nagrań, gdzie odbywają się nagrania 

filmów z gotowania i pieczenia. Filmy z przepisami będą prezentowane w co drugi 

poniedziałek w godzinach wieczornych. Zaplanowano 10 odcinków. Istnieje możliwość 

nagrania większej liczby odcinków w zależności od liczby chętnych. W nagraniach mogą brać 

nie tylko KGW, ale również osoby indywidualne z Gminy Chełmża np. osoby lubiące 

gotować i dzielić się swoją wiedzą, mile widziani będą  np. lokalni liderzy jak sołtysi czy 

radni itp.  

Zaprezentowano film: Pieczenie pączków KGW w Zelgnie. W najbliższy poniedziałek ukaże 

się nagranie z udziałem KGW z Grzegorza. Kolejne nagrania to m.in. KGW Głuchowo z 

sernikiem głuchowskim, KGW Dźwierzno, KGW Kiełbasin itd.  

11. CIK Gminy Chełmża przystąpiło do stworzenia strony internetowej. Strona jest w 

konstrukcji. Docelowy adres strony to: www.cikgminachelmza.naszdomkultury.pl  

 

 W najbliższym czasie planowane są takie działania jak: 

 Spotkanie online zespołu Polskie Kwiaty- 18.02 

 Koncert życzeń dla kobiet na 8 marca- online; 

http://www.cikgminachelmza.naszdomkultury.pl/
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 Gotowanie n@ ekranie – kontynuacja nagrań 

 Akcja w bibliotekach pt. Kobieta z książką. W ramach akcji każda z bibliotek zaprosi 

do współpracy 10 chętnych kobiet do sesji zdjęciowej, w sumie powstanie 40 dużych 

zdjęć z których stworzymy wędrującą wystawę. 

 Kulturalne koło fortuny online. 

 Jak zachęcić mężczyzn do czytania- akcja dot. haseł zachęcających do czytania. 

Wszystkie akcje i działania są prowadzone z zaleceniami sanitarnymi przeciwdziałania 

COVID-19.  

 

 

Wójt Gminy  

       (-) Jacek Czarnecki 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

 


