
Sprawozdanie z pracy Wójta 

oraz wykonania uchwał Rady 

XLII sesja Rady Gminy – 08 czerwca 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. W trakcie malowanie sufitów i ścian, okładziny oraz biały montaż, roboty 

zewnętrzne – taras i zagospodarowanie terenu. 

Wartość inwestycji 859.000,00  zł, termin realizacji 10 sierpnia 2021 r. 

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”. Wniosek został merytorycznie pozytywnie oceniony i zajmuje 

8 miejsce na liście wniosków oczekujących do dofinansowania. Dokonaliśmy uzgodnień 

formalnych i oczekujemy na podpisanie umowy. W trakcie sporządzanie zakresu 

do przetargu.  

Wartość wniosku: 525.859,20 zł, wysokość wnioskowanego dofinansowania: 334.604,00 zł.  

„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. Wykonawca zakończył prace 

zaplanowane na 2021 r.  

Wartość inwestycji 959.400,00 zł. termin wykonania I etapu do 31 marca 2021 r. 

Trwają prace przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja  budynku głównego 

Gimnazjum w Głuchowie (obecnie szkoła podstawowa)  dofinansowanego  w ramach RPO 

ZIT. Wykonawcą robót jest firma ABC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, 

wartość robót ok. 1.732.604 zł brutto, termin realizacji do dnia 15 sierpnia 2021 r.  Zgodnie 

z harmonogramem  trwa docieplenie ścian budynku i stropodachów. Zamontowano instalację 

fotowoltaiczną.  Pozostało do wykonania dokończenie elewacji. 

Trwają roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci 

Strużal" na działkach nr 50/2, 50/10  -  Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy 

rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW). Roboty wykonuje firma 

BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 19, 87-152 Biskupice, 

Wartość zadania 899 990,00 zł, termin realizacji 31.08.2021r. 

Budynek jest na ukończeniu. Obecnie trwają prace przy wykonaniu gładzi i sufitów 

podwieszanych. Pozostają do wykonania prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. 

Świetlica wiejska dla sołectwa Bogusławki na działce nr 108/3 w Nawrze – złożono wniosek 

o pozwolenie na budowę. 
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 Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży wykonał 

przebudowę sieci wodociągowej w Grzywnie na dz. nr 65/3, 65/4 i 62/5 pod nadzorem 

inwestorskim Jana Kretkowskiego z Małej Nieszawki.  Pozostała do wykonania  przebudowa 

sieci wodociągowej w Sławkowie na dz. nr 114/30. 

Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę  odcinka sieci 

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

Dokumentację wykonał Jan Kretkowski zam. ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka. 

Złożono wniosek - zgłoszenie robót  do Starostwa. 

„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”  roboty wykonuje firma 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. 

Wykonano wzmocnienie fundamentów istniejącego budynku. Trwają prace przy budowie 

fundamentu. 

Inwestycję pn. „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy 

ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”  

wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 

14/10, 87-100 Toruń. Termin wykonania do 28 lutego 2022 r. Wartość umowy 1.590.000 zł. 

Przekazano Wykonawcy plac budowy. 

 

2. REFERAT ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU, FARM 

FOTOWOLTAICZNYCH I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

2.1. Sieć drogowa 

Zakończono realizację zadania obejmującego wykonanie przebudowy dróg gminnych oraz 

wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża. Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy 

oraz nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i zjazdami do posesji na następujących 

drogach:  

 droga wewnętrzna stanowiąca działkę nr 93/6 w miejscowości Dziemiony na odcinku 

o długości 222 mb za kwotę 80.271,12 zł; 

 droga wewnętrzna stanowiąca działki nr 156/2, 182/2 w miejscowości Grzywna 

na odcinku o długości 667 mb za kwotę 260.732,95 zł; 

 droga wewnętrzna działka nr 225 i 200 w miejscowości Grzywna na odcinku o długości 

322 mb za kwotę 117.775,00 zł; 

 droga gminna nr 100519 C w miejscowości Nawra na odcinku o długości 231 mb 

za kwotę 82.182,33 zł; 

 droga gminna nr 100538 C w miejscowości Kiełbasin na odcinku o długości 403 mb za 

kwotę 145.538,66 zł.  
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W ramach zadania została również wykonana przebudowa drogi gminnej nr 100535 C Zelgno 

– Zalesie na odcinku o długości 900 mb polegająca na wykonaniu poszerzenia oraz nakładki 

na istniejącej nawierzchni asfaltowej za kwotę 273.920,53 zł oraz przebudowa drogi gminnej 

nr 100581 C, ul. Krakowska w miejscowości Browina na odcinku o długości 839 mb 

polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej 

za kwotę 137.876,58 zł. 

Zadanie wykonywane jest przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD 

Spółka Jawna Ryszard Szreiber Krzysztof Szreiber z Chełmży oraz częściowo przez Zakład 

Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. k. z Rogowa. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Zakończono budowę chodnika przy drodze gminnej nr 100551 C w miejscowości 

Kończewice na odcinku o długości 374 mb. Inwestycja polegająca na wykonaniu chodnika 

z kostki betonowej o szerokości 2 mb została zrealizowana przez firmę PBD Sp. z o. o. 

z siedzibą w Toruniu za kwotę 109.105,20 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Trwa realizacja zadania pn. „Droga rowerowa Browina – Grzywna – Kuczwały – Sławkowo 

ekologicznie i bezpiecznie”. Inwestycja jest realizowana w partnerstwie Powiatu Toruńskiego 

oraz Gminy Chełmża przez firmę BIOS Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Zadanie polega 

na budowie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 4,22 km 

i szerokości 2 m. 

Całkowita wartość zadania to 3.574.616,68 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Planowany termin zakończenia zadania listopad 2021 roku - do 1 czerwca 2021 roku 

wykonano odcinek o długości ok. 1 km.   

 

Trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa DW 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno 

poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy”. Zadanie polegające na 

budowie drogi rowerowej na odcinku o długości 3,425 km i szerokości 2 m jest realizowane 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Krzysztof 

Szreiber Ryszard Szreiber z Chełmży za kwotę 1.529.657,56 zł. 

Planowany termin zakończenia inwestycji lipiec 2021 roku.  

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Trwa realizacja zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg 

rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – 

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego część I Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – 

Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 

649 i 554”. Inwestycja polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kończewice 

oraz od miejscowości Mirakowo do miejscowości Sierakowo na odcinku o długości ok 13 km 

i szerokości 2 m jest wykonywane przez Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. sp. 

k. z Rogowa. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 12.939.802,15 zł. 
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Zadanie jest realizowane w partnerstwie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu 

Toruńskiego, Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2021 roku.  

Zakończono 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.  

Zakończono 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 

natomiast usługa zagęszczenia nawierzchni walcem samojezdnym wykonywana jest przez 

firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach za kwotę 138,99 zł/h.  

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe” 

na odcinku o długości 474 mb. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej 

o szerokości 5 mb odcinka chodnika, drogi rowerowej, zatoki autobusowej realizowane jest 

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard 

Szreiber Krzysztof Szreiber z Chełmży za kwotę 376.621,89 zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wykonano remont parkingu przy Urzędzie Gminy Chełmża na działce nr 118/2 w Chełmży 

na powierzchni 240 m
2
. Zakres robót obejmował  m.in. wykonanie podbudowy z gruzu 

budowlanego o grubości 15 cm, wykonanie nawierzchni z kruszywa twardego, wyłożenie 

5 m
2
 zjazdu kostka granitową a także zakup szlabanu i oznakowania. Całkowity koszt 

remontu parkingu -13.111,35 zł. 

Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 100556 w Grzywnie.  W ramach inwestycji 

na trzech odcinkach zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z zjazdami  na łącznej 

długości 999 m. W zakresie projektu wykonana będzie, także przebudowa skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 2026. Zakres robót przy skrzyżowaniu obejmuje m.in. przełożenie 

istniejącego chodnika na dł. 52 m, wybudowanie fragmentu ścieżki o dł. 76 m. 

Całość realizowana jest  przez firmę Transbruk Barczyńscy sp. z o.o. z siedzibą w Pigży za  

łączną kwotę 426550,47 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 04.07. 2021 roku.  

Zadanie jest współfinansowane w 50 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Rozpoczęto przebudowę drogi wewnętrznej na działce 4/1 w m. Dziemiony na długości 

266m. Zakres prac na w/w drodze obejmuje wykonanie podbudowy z gruzu betonowego oraz 

kruszywa kamiennego o grubości 25 cm oraz wyłożenie jezdni z warstwy bitumicznej 

o szerokości 3,5m. Inwestycja realizowana jest przez firmę Transbruk Barczyńscy sp. z o.o. z 

siedzibą w Pigży za  łączną kwotę 150658,10 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 

04.07. 2021 roku. 
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2.2. Gospodarka nieruchomościami 

W dniu 13.05.2021 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Natalii Gardziejewskiej - 

Kaniewskiej w Chełmży został podpisany akt notarialny – umowa sprzedaży Gminie Chełmża 

nieruchomości oznaczonej numerem działki 50/11 o pow. 0,0754 ha, położonej we wsi 

Strużal, z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej dojazdowej. 

Cena sprzedaży: 29 328,00 zł, w tym: 

- wartość rynkowa prawa własności: 18 000,00 zł; 

- wartość składników budowlanych (ogrodzenie): 10 560,00 zł; 

- wartość nasadzeń: 768,00 zł. 

 

 

 

3.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1) Trwa remont świetlicy w Dziemionach – wymieniono stolarkę okienną, zlecono wymianę 

stolarki drzwiowej. 

2) Trwają prace naprawcze na terenie ośrodka w Zalesiu. 

3) Trwają prace przy rewitalizacji boiska w Nawrze. 

4) Ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie: z budżetu gminnego budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarnych oraz wymiany pieców. 

5) Wykonano naprawę instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej szatni Orlik w 

Grzywnie. 

6) Trwa naprawa oświetlenia boiska w Grzywnie. 

7) Trwają prace przy malowaniu placów zabaw. 

8) Dokonano naprawy powierzchni boiska ze sztuczną trawą na Orliku w Grzywnie. 

9) Wykonano naprawę ogrodzeń przy Orliku w Grzywnie i boisku w Dźwierznie. 

10) Zlecono montaż pieca elektrycznego do c.o. w świetlicy wiejskiej w Bielczynach. 

11) Wymieniono część płotu przy poniatówce w miejscowości Sławkowo (kontynuacja prac z 

poprzedniego roku). 

12) Wymieniono część ogrodzenia przy placu zabaw w Grzywnie. 

13) Zakupiono dwa kosze betonowe do miejscowości Grzywna. 

14) Trwa montaż boksu dla samochodu Żuk przed remizą w Zelgnie. 

15) Doraźnie i miejscowo naprawiono dach nad remizą i świetlicą OSP Skąpe. 

16) Zamontowano kratę antywłamaniową przy wejściu do biura podawczego urzędu. 

17) Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Torunia dot. uzyskania dotacji na unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest. 
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4. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

4.1. Ewidencja ludności                                                                  

STATYSTYKA  REJESTRACJI ZDARZEŃ W EWIDENCJI LUDNOŚCI 

OD DNIA  16.04.2021 r. – 31.05.2021. 

Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 20 

Zgony 18 

Dowody osobiste 75 

Zameldowania 28 

Wymeldowania 34 
 

Potwierdzone profile zaufane:  61 

Trwające postępowania o wymeldowanie administracyjne: 2 

 

4.2. Narodowy Spis Ludności 2021 

Trwa Narodowy Spis Ludności 2021. W Gminie Chełmża prace spisowe prowadzi 

4 rachmistrzów. Na dzień 31.05.2021 r. spisanych mieliśmy 26,49% mieszkańców, co daje 

wynik lepszy niż średnia wojewódzka. Dodatkowo, 3 rachmistrzów wyłonionych w naborze 

w naszej gminie wspiera swoją pracą inne gminy. 

4.3. Dodatki mieszkaniowe 16.04.2021 r. – 01.06.2021 r. 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 3.446,79 zł 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 82,61 zł 

 

4.4. Działalność gospodarcza  

Ilość złożonych wniosków w okresie (16.04.2021 r. – 01.06.2021 r.) 

o wpis do CEIDG 2 

o zmianę we wpisie do CEIDG 4 

o zawieszenie działalności gospodarczej 6 

o wznowienie działalności gospodarczej 2 

o wykreślenie z CEIDG 2 

 

Zakończono przyjmowanie II raty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływ z II raty 

wynosi 20 307,86 zł. 

4.5. Zamówienia publiczne 

W dniu 27 04 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

BUD-POL Mariusz Sulecki z siedzibą w Toruniu  na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa 
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i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży 

na Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”. Zgodnie z umową realizacja zadania 

zaplanowana jest do końca lutego 2022 r. za kwotę brutto 1.590.000,00 zł brutto.  

W dniu 14 maja br. zostały otwarte oferty w ogłoszonym jeszcze w ubiegłym roku przetargu 

na zadanie o nazwie ,,Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice”. Powyższe zadanie ubiega się 

o dofinansowanie ze środków UE. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty. 

Do najkorzystniejszego wykonawcy wystąpiono o złożenie dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postepowaniu wyznaczając termin do 02 06 br.. Jednakże 

wszystkie oferty przewyższają środki, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje 

zamówienia tj. kwotę 940.000,00 zł.  

Natomiast w dniu 27 04 2021 r. na podstawie przepisów nowo obowiązującej ustawy Prawo 

zamówień publicznych zostało ogłoszone postepowanie o udzielenie zamówienia 

pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie w tym remont dachu i wymiana 

ogrodzenia”. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części- zadania tj.:   

Zadanie Nr 1 - Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzywnie - realizacja punktu 

przedszkolnego wraz z przebudową zespołu szatniowego.  

Zadanie Nr 2 - Remont dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie.  

Zadanie Nr 3- Wymiana części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Grzywnie. 

W w/w postępowaniu wykonawcy mogli już składać tylko oferty elektroniczne przy 

wykorzystaniu specjalnej platformy i opatrzone podpisem elektronicznym. W wyznaczonym 

terminie zostały złożone oferty dla : 

Zadania Nr 1 – 2 oferty. Oferta najkorzystniejsza zgodnie z przepisami Pzp kwalifikuje się do 

odrzucenia. Oferta druga spośród złożonych firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

BUD-POL Mariusz Sulecki z Torunia za kwotę 357.499,37zł brutto  - obecnie prowadzona 

jest procedura oceny i badania złożonych na wezwanie zamawiającego dokumentów. 

Rozważa się możliwość wyboru tej oferty w sytuacji zwiększenia środków w budżecie Gminy 

do brakującej kwoty oraz po spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału 

w postepowaniu.   

Zadanie Nr 2 – 3 oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki z Torunia za kwotę 98 888,88zł brutto  - obecnie 

prowadzona jest procedura oceny i badania złożonych na wezwanie zamawiającego 

dokumentów. Wybór oferty zostanie dokonany po spełnieniu przez wykonawcę warunków 

udziału w postepowaniu.   

Zadanie Nr 3- 5 ofert. Wszystkie oferty znacznie przewyższają zabezpieczone środki 

w budżecie (24.000). Podjęto decyzję o unieważnieniu tej części zamówienia.   

4.6. Zdrowie 

Zostało podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na realizację programu  

profilaktyki zdrowotnej pn. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie 

kujawsko-pomorskim. Jest to już 3 rok realizacji programu, który adresowany jest do 
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seniorów powyżej 60 r.ż. zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Wzorem lat ubiegłych 

w ramach programu zaplanowana grupa 20 osób uczestniczyć będzie w bezpłatnych: 

1)  zajęciach aktywności fizycznej - planuje się że, zajęcia prowadzone będą 3 razy 

w tygodniu max. do 45 minut, w godzinach popołudniowych, dojazd we własnym 

zakresie, 

2) szkoleniu edukacyjnym  

3) badaniu  kwalifikacyjnym tj. badania ogólnolekarskie, testy sprawnościowe, testy 

psychologiczne, skład ciała, EKG wykonanego przez lekarza specjalistę wyznaczonego 

przez realizatora programu – planowane w miejscu prowadzenia zajęć.  

Szczegóły dot. realizacji programy zostaną ustalone z wybranym przez Urząd Marszałkowski 

realizatorem.  

W dniu 19 maja  br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. Posiedzenie Rady Społecznej dotyczyło spraw finansowych. 

Kierownik tej jednostki przedstawił Radzie sprawozdanie finansowe za 2020 r. zwracając 

szczególną uwagę na uzyskane dochody, które przede wszystkim pochodzą z Narodowego 

Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne, obejmujące 

podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz stomatologię.  Omówiono także wydatki 

jakie poniesione zostały w związku z prowadzoną działalnością tj. z bieżącym 

funkcjonowaniem jednostki.  

Ważnym elementem w funkcjonowaniu jednostki jest to, że na dzień 31.12.2020 r. uzyskano 

dodatni wynik finansowy. Omówiony został także plan finansowy na rok 2021. Tu także 

Kierownik przedstawił założenie dotyczące planowanych dochodów oraz wydatków.  

Przedłożone dokumenty zostały przyjęte przez Radę Społeczną odpowiednimi uchwałami.  

Sprawy finansowe SPOZ w Zelgnie zostaną przedstawione przez Kierownika Radzie Gminy 

na najbliższej sesji. 

 

 

 

 

02 czerwca 2021 r.  

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

 

Z up. WÓJTA 

(-) Kazimierz Bober 

Zastępca Wójta 


