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I.

WSTĘP

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. 2018, Nr 130) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym. Jedną z nich jest dodanie art. 28aa wprowadzającego obowiązek
corocznego opracowywania przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy. Raport przedstawia
się Radzie Gminy w terminie do dnia 31 maja każdego roku.
Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
W przypadku ich braku zakres raportu określa art.28aa ust. 2 który stanowi, że obejmuje on
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rozpatrzenie raportu ma miejsce podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabrać zarówno radni jak i mieszkańcy gminy.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie
nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania
rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

II.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

1.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHEŁMŻA NA LATA 2015-2025

Podstawowym dokumentem o charakterze długofalowym, określającym kierunki i
priorytety działań gminy jest Strategia rozwoju Gminy Chełmża na lata 2015-2025, która
została przyjęta uchwałą Nr XLVIII/374/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 16 kwietnia 2014 r. i
zmieniona uchwałą nr XLI/332/18 z dnia 27 marca 2018 r.
W strategii określono cel główny rozwoju gminy w brzmieniu:
„Zrównoważony rozwój Gminy Chełmża z wykorzystaniem istniejącego potencjału
gospodarczego, infrastrukturalnego i ludzkiego”.
Osiągnięcie celu głównego ma nastąpić poprzez realizacje celów szczegółowych:
1) Rozwój przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji
Cele bezpośrednie:
- rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców,
- rozwój turystyki i rekreacji,
- pozyskanie inwestorów.
2) Poprawa stanu i rozwój infrastruktury technicznej
Cele bezpośrednie:
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- rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej
oraz oświetlenia,
- rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz
zabytków i zespołów pałacowo-parkowych i innych obiektów atrakcyjnych
turystycznie,
- wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii,
- zwiększenie ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- likwidacja materiałów zawierających azbest.
3) Podniesienie jakości życia mieszkańców
Cele bezpośrednie:
- rozwój i dostosowanie infrastruktury publicznej, w szczególności na cele opiekuńcze,
edukacyjne i sportowe,
- zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie dbałości o mienie publiczne
i bezpieczeństwo,
- zwiększenie aktywności mieszkańców i wzrost integracji społecznej mieszkańców.
Wzbogacenie i dostosowanie oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup
wiekowych z wykorzystaniem obiektów instytucji kultury, sportowych i świetlic
wiejskich.
- poprawa komunikacji i promocji gminy m.in. poprzez internetowe portale
społecznościowe,
- poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Realizacja strategii w roku 2020 obejmowała szereg przedsięwzięć, wynikających z realizacji
celów szczegółowych osadzonych w sferze gospodarki i środowiska przyrodniczego,
zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury oraz sferze społecznej.

1.1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2020 R. DLA REALIZACJI CELU SZCZEGÓŁOWEGO
– ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TURYSTYKI I REKREACJI
1.1.1. Cel bezpośredni: Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej
mieszkańców
Zaliczamy tu działania realizowane w 2020 r. w oparciu o Program wspierania
przedsiębiorczości na terenie Gminy Chełmża przyjęty uchwałą nr XIV/137/16 Rady Gminy
Chełmża z dnia 25 lutego 2016 r. które dotyczyły:
1) wsparcia nowo otwieranej działalności poprzez wdrażanie programu wsparcia obsługi
księgowej firm,
W dniu 22 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Chełmża wydał zarządzenie nr 10/20 w sprawie
dofinansowania obsługi księgowej przedsiębiorców podejmujących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Chełmża w okresie 01 stycznia 20120 r. – 31.12.2020 r.
W 2020 r. złożono 8 wniosków o dofinansowanie obsługi księgowej ( w tym 5 osób złożyło
wnioski w m-cu grudniu 2020 r. w związku z czym pierwsze wypłaty następowały dopiero
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od stycznia 2021 r.). Kontynuowano również pomoc dla 8 osób, które uzyskały wsparcie
jeszcze w 2019 r. w oparciu o zarządzenie nr 3/19 z dnia 14 stycznia 2019 r.
Łączna kwota dofinansowania w 2020 r. wyniosła – 11.305 zł.
2) organizowanie dorocznego spotkania przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża oraz
wyróżnienia dla firm ( IV Wieczór Przedsiębiorcy),
3) informacja gospodarcza w UG – przedsiębiorca informowany jest o możliwości
skorzystania z ulg, ubiegania się o pożyczki dla przedsiębiorców oraz dokonania zgłoszeń
do ZUS.
1.1.2. Cel bezpośredni: Rozwój turystyki i rekreacji
Zadania realizowane w 2020 r.
1) Współpraca przy opracowaniu publikacji „Przewodnik turystyczny – GMINA CHEŁMŻA”
wydany przez Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków” oraz udzielenie pożyczki
na realizacje projektu z budżetu Gminy Chełmża,
2) Podjęcie uchwały Nr XXII/137/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Chełmża na
okres od 01.05.2020 r. do 31.03.2027 r. z przeznaczeniem na prowadzenie usług
turystyczno - rekreacyjno – sportowych oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy. Umowa dzierżawy została zawarta z Wojciechem Paliwoda,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hype Events – Wojciech Paliwoda.
3) Akcja „Zdrowo – pieszo i rowerowo” realizowana w ramach programu „ Gmina Chełmża
– Zdrowa Gmina”.

1.1.3. Cel bezpośredni: Pozyskanie inwestorów
Dla realizacji powyższego celu w roku 2020 podejmowano działania:
1) współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Polską Agencja
Inwestycji i Handlu (PAIH) w zakresie przygotowania informacji i oferty dla inwestorów
(aktualizacja fiszek projektowych co pół roku),
2) Gmina Chełmża partnerem w realizacji projektu Expressway
Gmina Chełmża zgodnie z zapisami umowy z 9 listopada 2016 r. jest partnerem w realizacji
projektu “Expressway –promocja terenów inwestycyjnych”. Projekt realizowany jest w
ramach RPO WK-P – oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie procesu umiędzynarodawiania
przedsiębiorstw.
Zadania zrealizowane w ramach projektu w 2020 r.:
a) szkolenia specjalistyczne (Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - decyzje
środowiskowe) - online;
b) kampania megaboardowa – ustawienie przy autostradzie A1 bilboardu reklamującego
teren inwestycyjny w Dźwierznie;
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Udział w targach Expo Real oraz kampania na lotnisku w Gdańsku zostały odwołane z
powodu trwającej pandemii.
Wartość dotacji przekazanej w 2020 r. 37 063,88 zł.
3) Współpraca z PSSE w zakresie utworzenia koncepcji zagospodarowania Centralnego Parki
Inwestycyjnego (CPI) w Dźwierznie.
4) Prace nad zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb
inwestorów w:
- Pluskowęsach (Uchwała Nr XLII/352/18 z dnia 19.04.18 r.),
- Zelgnie (Uchwała Nr XLII/350/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 19.04.18 r.),
- Dźwierznie (Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 26.02.19 r.),
- Kiełbasinie (Uchwała Nr XXVI/158/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 31.03.20 r.),
- Dźwierznie (Uchwała Nr XXXV/222/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 01.12.20 r.).

1.2.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2020 R. DLA REALIZACJI CELU SZCZEGÓŁOWEGO
– POPRAWA STANU I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.2.1. Cel bezpośredni: Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej, wodnokanalizacyjnej, melioracyjnej oraz oświetlenia
Projekty realizowane w ramach poprawy infrastruktury drogowej
1) „Budowa drogi dojazdowej i parkingu (przy pałacu i świetlicy) w Brąchnówku.
Zakres - wybudowano drogę dojazdową i parking o powierzchni 549,18 m2 (ok. 10 miejsc
postojowych) o nawierzchni z kruszywa drogowego naturalnego.
Wykonawca - PBD Sp. z o.o. z Torunia.
Wartość robót - 102 009,05 zł.
Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 105 883,55 zł.
2) „Przebudowa drogi dojazdowej i parkingu w m. Bielczyny (centrum)”.
Zakres- - wybudowano drogę dojazdową i parking o powierzchni 281 m2 ( 10 miejsc
postojowych). Parking i droga dojazdowa wykonana z kostki betonowej.
Wykonawca - Firma Reko Anna Rumińska z Głuchowa.
Wartość robót - 43 050,00 zł.
Prace dodatkowe – 6.859,99 zł ( wykonanie zjazdu z parkingu na drogę gminną, założenie
trawnika).
Łącznie na zadanie wydano 57 781,99 zł.
3) „Przebudowa drogi wew. działka nr 122/1 w m. Głuchowo Windak”.
Zakres - odcinek drogi o dł. 756 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie
z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego.
Wykonawca- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” Sp.j. Ryszard
Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość robót - 246 799,97 zł.
Łączny wydatek na inwestycję wyniósł 257 695,97 zł.
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4) „Przebudowa drogi gm. 100541C Zajączkowo-Dźwierzno odcinek 1 i odcinek 2 w m.
Dźwierzno”.
Realizacja zadania została przewidziana na lata 2019-2020. Długość odcinka 1089 mb.
Zakres robót w 2020 r.- przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 100541 C
Zajączkowo-Dźwierzno o łącznej długości 1089 mb. Wykonano nawierzchnię z betonu
asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego oraz kruszywa twardego.
Wykonawca - Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. z Rogowa.
Wartość robót - 760 734,44 zł.
Dodatkowo zakupiono kruszywo drogowe za kwotę - 2 460,00 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie
418 550,00 zł.
5) „Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w m. Browina ul. Garwolińska (poszerzenie
poboczy)”.
Zakres - przebudowa pobocza drogi na odcinku o długości 746 mb. Wykonano warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa
twardego.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.j. Ryszard
Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość robót - 139 735,45 zł.
Łącznie na przedsięwzięcie poniesiony został wydatek w wysokości 149 374,69 zł.
6) „Przebudowa drogi gminnej Nr 100511C w m. Świętosław”
Zakres – poszerzenie drogi oraz zakup i ustawienie nowej wiaty przystankowej.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.j. Ryszard
Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość robót - 152 336,43 zł.
Prace dodatkowe - 8 435,00 zł (wykonanie mijanki oraz przystanku autobusowego).
Łączne wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 169 931,33 zł.
7) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 209 w m. Grzywna”
Zakres - przebudowano odcinek drogi wewnętrznej o długości 503 mb. Wykonano
nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z gruzu betonowego i kruszywa
twardego wraz z poboczami utwardzonymi.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.j. Ryszard
Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość robót - 150 254,30 zł.
Łącznie na zadanie wydano 159 350,30 zł.
8) „Przebudowa drogi gminnej na dz. 88/2, 223 w m. Kończewice”
Zakres - przebudowa drogi na odcinku 440 mb, wykonano chodnik, ścieżkę rowerową,
peron przystankowy, pobocza.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp.j. Ryszard
Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość robót - 126 675,50 zł.
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Roboty dodatkowe – 31.034,75 zł ( odwodnienie nawierzchni drogi, zjazdy oraz
poszerzenie nawierzchni).
Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 162 139,59 zł.
9) „Przebudowa drogi gminnej nr 100527 C w m. Kuczwały”
Zakres – na odcinku o dł. 407 mb wykonano poszerzenia nawierzchni, nakładkę
asfaltową, odcinek chodnika, odcinek drogi rowerowej, peron przystankowy.
Wykonawca - Transbruk Barczyńscy Spółka z o.o. z Pigży.
Wartość robót - 191 958,35 zł.
Roboty dodatkowe – 43.246,77 zł (przebudowa dodatkowego odcinka drogi o dł. 45 mb.,
przebudowa i remont zjazdów, zakup wiaty przystankowej, zakup materiałów do
wykonania płyty przystankowej).
Łącznie na przedsięwzięcie wydano 239 304,92 zł.
Projekty realizowane w ramach poprawy infrastruktury drogowej – etap dokumentacji
technicznej
10) „Budowa drogi dojazdowej przy SP w Grzywnie”
Wykonawca - KFG Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania
Wartość - 39 999,60 zł.
11) „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi przy cmentarzu w m. Grzywna”.
Wykonawca - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.
Wartość - 9 963,00 zł .
12) „Wykonanie dokumentacji modernizacji drogi w m. Skąpe”.
Wykonawca - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.
Wartość - 9 963,00 zł .
13) „Wykonanie projektu modernizacji drogi w m. Drzonówko”.
Wykonawca - Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia.
Wartość - 9 963,00 zł.
14) „I RFIL - Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w
ramach RFIL (wykonanie dokumentacji)”
Zakres - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy:
- drogi gminnej nr 100581 C w miejscowości Browina,
- drogi wewnętrznej działka nr 93/6 w miejscowości Dziemiony,
- drogi wewnętrznej działka nr 156/2, 182/2 w miejscowości Grzywna,
- drogi wewnętrznej działka nr 225 i 200 w miejscowości Grzywna,
- drogi gminnej nr 100538 C w miejscowości Kiełbasin,
- drogi gminnej nr 100531 C Zelgno – Zalesie.
Wykonawcy i wartość:
- AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia - 30 656,52 zł,
- Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński - 10 000,00 zł,
- Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski z Torunia - 6 445,20 zł,
- FUH Almako Zbigniew Kotlarek Złotoria - 1 968,00 zł.
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Łączna wartość projektu - 49 069,72 zł.
15) „II RFIL Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg dla zadania "Poprawa
bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Chełmża poprzez
kompleksową przebudowę infrastruktury drogowej"
Zakres – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy:
- drogi gminnej nr 100526 C w obrębie ewidencyjnym Brąchnówko,
- drogi wewnętrznej działka nr 148/2 w obrębie ewidencyjnym Kończewice (Ogrodniki),
- drogi wewnętrznej działka nr 54/1, 61 w obrębie ewidencyjnym Liznowo,
- drogi wewnętrznej działka nr 102/1 w obrębie ewidencyjnym Bielczyny,
- drogi wewnętrznej działka nr 104 w obrębie ewidencyjnym Grzegorz,
- drogi wewnętrznej działka nr 20 w obrębie ewidencyjnym Kiełbasin,
- drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości Skąpe,
- drogi gminnej nr 100504 C w miejscowości Skąpe.
Wykonawcy i wartość - Bios s.c. A. Osiński, M. Osiński za kwotę 17 896,00 zł,
- AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia za kwotę 16 993,73 zł.
Łączna wartość zadania - 34 889,73 zł.
16) „Przebudowa drogi gminnej nr 100511C w miejscowości Świętosław”
Wykonawca - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.
Wartość - 6 396,00 zł.
17) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 4/1 w miejscowości Dziemiony”
Wykonawca - AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabłońska z Golubia-Dobrzynia.
Wartość - 5 781,00 zł.
Inne zadania
18) Bieżące naprawy i remonty nawierzchni dróg oraz równanie dróg gruntowych - 160.955,
17 zł.
Projekty realizowane w ramach poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków
CYPEL)”.
Okres realizacji – prace przygotowawcze 2019 r. wykonanie od 2020r. do 2022r.
W 2019 r. wykonano prace przygotowawcze do realizacji zadania tj. pomiary robót,
kosztorysy inwestorskie oraz weryfikację kosztorysów. W 2020r. wyłoniono w ramach
przetargu nieograniczonego wykonawcę robót budowlanych.
Wykonawca - Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna ARIS Rolbiecki Zbigniew,
Grzegorz 8, 87-140 Chełmża.
Zakres zadania przewiduje - budowę sieci wodociągowej o długości 2 448,60 mb wraz z
przyłączami wodociągowymi ( 4 sztuk ) oraz budowę sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o długości 1 888,0 mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ( 6 sztuk).
Wartość zadania – 959 400,00 zł.
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Zadanie realizowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie
„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. Wysokość
dofinansowania: 496 314,00 zł.
2) „Wykonanie dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i NChełmża”. Okres realizacji 2019-2020 r.
Zakres zadania:
a) w 2019 r. wykonano 3 projekty budowy sieci wodociągowej ( w tym Strużal – 2 odcinki
i Nowa Chełmża) oraz wybudowano sieć wodociągową w m. Strużal ( pierwszy
odcinek).
b) w 2020 r. budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Strużal o dł. ok. 310 mb. oraz w
Nowej Chełmży – 491,5 mb. Ponadto przebudowano odcinek sieci wodociągowej o dł.
95 mb w Bielczynach.
Wykonawca: - Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z. s. w Nowej Chełmży .
Wartość zadania wykonanego w 2020 r.: 68.500 zł.
Dokonano odliczenia podatku VAT w ramach inwestycji w kwocie 5 235,77 zł.
Łączny wydatek netto na zadanie wynosi 85 121,91 zł.
3) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami, wewnętrznymi liniami
energetycznymi zasilającymi przepompownie w m-ciach Pluskowęsy, Zelgno, Dźwierzno”
Inwestor - ZUK Wod-Kan Sp. z o.o.
Okres realizacji – 2020-2021.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane Paweł Chmielewski z Rypina.
Zakres – W ramach inwestycji wybudowano 4862 mb kolektora tłocznego, 33 mb
rurociągu grawitacyjnego, dwie studnie odpowietrzające, dwie studnie kanalizacyjne oraz
przepompownię sieciową ścieków z dwiema pompami o mocy po 18 kW każda. Celem
inwestycji było połączenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pluskowęsy
z siecią kanalizacyjną z miejscowości Zelgno i Dźwierzno. Ściek z miejscowości Zelgno
i Dźwierzno oczyszczany był dotychczas z wykorzystaniem mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w m. Dźwierzno. Realizacja inwestycji umożliwiła wyłączenie starej
oczyszczalni z eksploatacji, a ściek został przekierowany poprzez nowo wybudowany
kolektor tłoczny do Pluskowęs, a dalej do kanalizacji sanitarnej Toruńskich Wodociągów
sp. z o.o..
Wartość - 415.958,08 zł brutto. Przedsięwzięcie realizowane z wykorzystaniem pożyczki
WFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski program
gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Wartość udzielonej pożyczki z WFOŚiGW
wynosi 338.177,30 zł.
Zadanie ujęte w rozdziale 8 – WPRiMUWiK.
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Projekty realizowane w ramach poprawy środowiska:
„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud. kom. w m. Skąpe 19”
Zakres – wykonanie oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym ( świetlica wraz z
budynkiem mieszkalnym 4-rodzinnym).
Wykonawca - PPHU Technika Andrzej Banaszek z Olsztyna
Wartość - 49 000,00 zł
Prace dodatkowe - zakupiono kruszywo z przeznaczeniem na drenaż za kwotę 3 536,50 zł.
Łączny koszt realizacji zadania - 59 986,49 zł.
Projekty realizowane w ramach poprawy infrastruktury melioracyjnej:
Podpisano umowę dot. przekazania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Chełmży na
dofinansowanie
realizacji
zadań:
1) „Konserwacja rowu melioracyjnego R-D Bielczyny-Głuchowo oraz rowu melioracyjnego
Witkowo R-A 31”- 15 000 zł,
2) „Konserwacja zbiorników melioracyjnych w miejscowości Dziemiony”- 15 000
zł.
Łączna kwota dotacji wynosi 30 000,00 zł i była wyższa w porównaniu z 2019 r. o 20.000 zł.
Projekty realizowane w ramach poprawy oświetlenia:
1) „Budowa oświetlenia drogowego w m. Januszewo”
Zakres: wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 100540 C na odcinku
o długości 250 mb w ilości 3 lamp oświetleniowych z oprawami typu led.
Wykonawca: Usługi Elektryczne Adam Milejczak ze Żnina.
Wartość: 23 370,00 zł.
Pozostałe wydatki: 15 000,00 zł- podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości
Januszewo przez firmę Energa Oświetlenie S.A. z Sopotu poprzez zamontowanie 7 opraw
oświetleniowych LED na istniejących słupach energetycznych wraz z szafką
oświetleniową, zegarem i linią o dł. 850 m, 4 107,01 zł - opracowanie dokumentacji oraz
mapy.
Łącznie wydatek na zadanie- 42 477,01 zł, w tym z FS 7 839,00 zł.
2) „Budowa oświetlenia drogowego Kończewice w stronę Chełmży”
Zakres: oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w Kończewicach i Browinie przy DW551,
przygotowanie terenu, montaż 17 słupów oświetleniowych i 17 opraw typu LED.
Wykonawca: Instal-Elektro Spółka z o.o. z Kwidzyna
Wartość: 61 200,00 zł
Łącznie na zadanie poniesiono wydatek w kwocie 64 591,60 zł.
3) „Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzywna – Chełmża”
Zakres: oświetlenie drogowe przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi
wojewódzkiej nr 589C Grzywna – Chełmża, w ramach inwestycji przygotowano teren oraz
zamontowano 31 słupów oświetleniowych i 31 opraw typu LED
Wykonawca: ATMA Halina Radzimirska z Aleksandrowa Kujawskiego
Wartość: 98 532,35 zł
Łącznie na zadanie poniesiono wydatek w kwocie 99 532,35 zł.
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1.2.2. Cel bezpośredni: Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury turystycznorekreacyjnej oraz zabytków i zespołów pałacowo-parkowych i innych obiektów
atrakcyjnych turystycznie.
Projekty poprawiające stan infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz przestrzeni
publicznej
1) „Zakup budynku gastronomiczno-usługowego do celów turystyczno-rekreacyjnych na dz.
o nr 24/267 w m. Zalesie (plaża)”
Zakres – zakupiono budynek dwukondygnacyjny składający się z sali sprzedaży, WC,
pomieszczenia socjalnego (parter) oraz pomieszczenia ratownika, gospodarczego, pokoju
i łazienki (poddasze). Budynek jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną,
elektryczną i system odprowadzania ścieków do zbiornika
bezodpływowego.
Powierzchnia zabudowy wynosi 27,45 m2, powierzchnia użytkowa 59,40 m2, kubatura
161,12 m3. Obiekt wyposażony jest w taras o powierzchni 106,6 m2.
Wartość - 60 000,00 zł.
2) „Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w m. Zalesie” (Cypel).
Okres realizacji – 2020-2021
Zakres prac wykonanych w 2020 r. : wybudowano ścieżkę o nawierzchni z kruszywa
łamanego z kładką dla pieszych (tarasem) o konstrukcji stalowej i pokładzie z deski
kompozytowej oraz zadaszeniem drewnianym. W 2021 r. ścieżka zostanie wyposażona w
ławki parkowe, stół z ławkami, kosze na śmieci, stojakami na rowery. Zamontowane
zostaną tablice dydaktyczne, informacyjno-kierunkowe oraz informacyjne przy
pomnikach przyrody wraz z opracowaniem zawartości merytorycznej oraz grafiki.
Wykonawca: PBD Sp. z o.o. z Torunia.
Wartość: 699 703,81 zł.( w tym wartość robót wykonanych w 2020 r. 580.000 zł)
Prace dodatkowe w 2020 r.: 43 825,00 zł- karczowanie z wycinką drzew i krzewów oraz
zabezpieczenie ścieżki.
Łącznie w 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 635 789,00 zł, w tym z
dofinansowania RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ZIT - 493 000,00 zł.
Projekt realizowany z dofinasowaniem EFRR, oś priorytetowa 4- Region przyjazny
środowisku, działanie 4.6 -Ochrona środowiska naturalnego zasobów przyrodniczych w
ramach ZIT, poddziałenie 4.6.3. - Wsparcie ochrony zasobów w ramach ZIT RPO WK-P na
lata 2014-2020 w wysokości – 605.798,24 zł.
3) „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Skąpe przy przedszkolu”
Zakres: projekt zagospodarowania terenu opracowała PASA Design Magdalena Balińska z
Torunia.
Wartość: 21 525,00 zł.
Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 22 755,00 zł.
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Ścieżki pieszo-rowerowe oraz chodniki
1) „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego
transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej
Grzywna – Kuczwały”.
Zakres - wykonanie drogi rowerowej o szerokości 2 mb o nawierzchni bitumicznej wraz
z wykonaniem zjazdów na odcinku o dł. 1.182 km.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. j. Ryszard
Szreiber Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość - 514 939,17 zł.
Łączny wydatek na realizacje zadania w 2020 r. - 527 071,21 zł.
2) „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr
2016 C Kończewice – Warszewice”
Zakres: w 2020 roku poniesiono wydatki na wykonanie studium wykonalności oraz
aktualizację dokumentacji. W m-cu grudniu 2020 r. nastąpiło również ogłoszenie
przetargu.
Wartość - 27 060,00 zł.
3) „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej
na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (3,5 km) .
Okres realizacji – 2020 -2021.
Zakres: budowa drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Zelgno
Pluskowęsy (3,5 km). W 2020 r. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę
zadania.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. j. Ryszard
Szreiber Krzysztof Szreiber z Chełmży.
Wartość zadania – 1.529.657,56 zł.
Wydatki poniesione w 2020 r. - na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na
aktualizację map w łącznej wysokości 34 265,34 zł.
Projekt dofinansowany z EFRR, oś priorytetowa 3- Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i
promowanie strategii niskoemisyjnej, schemat – Budowa i przebudowa ścieżek
rowerowych w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P w wysokości - 85 % wartości
inwestycji.
4) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638 C w centrum m. Drzonówko”
Zakres: wybudowano chodnik przy drodze powiatowej nr 1638 C w m. Drzonówko na
odcinku o dł. 130 mb i szer. 1,5 mb.
Wykonawca: firma BIOS S.C. A. Osiński, M. Osiński z Chełmży.
Wartość - 38 980,00 zł.
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Projekty realizowane w ramach poprawy infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych i
chodników – etap dokumentacji technicznej
5) „Rozbudowa dr. powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa drogi
rowerowej (dokumentacja)”.
Wykonawca - KFG Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania.
Kwota - 10 000,00 zł.
Porozumienia w spr. wspólnej realizacji przedsięwzięć przy drogach wojewódzkich i
powiatowych:
1) Dotacja dla samorządu województwa na realizacje projektu pn.: „Ograniczenie emisji
spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju
systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w
ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554” w wysokości 57 697,93 zł ( etap
dokumentacji technicznej).
1.2.3. Cel bezpośredni: Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii
1) „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”
(Fotowoltaika II).
Termin realizacji 2019-2020.
Zakres prac: dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od ok. 3,1 kW do
ok. 8,68 kW :
zadanie 1 – 68 szt. w prywatnych gospodarstwach domowych na budynkach mieszkalnych,
gospodarczych i na gruncie w m-ciach: Bielczyny, Bogusławki, Browina, Dziemiony,
Głuchowo, Grzegorz, Grzywna, Kończewice, Kuczwały, Mirakowo, Nowa Chełmża, Parowa
Falęcka, Pluskowęsy, Skąpe, Sławkowo, Strużal, Świętosław, Zajączkowo, Zelgno.
zadanie 2 - 7 szt. na budynkach użyteczności publicznej (świetlice w: Bielczynach,
Dźwierznie, Liznowie, Nawrze, Skąpem i Zajączkowie oraz przedszkole w Skąpem).
Łącznie zakupiono i zamontowano 75 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych.
W roku 2019 rozpoczęto prace montażowe dokonując montażu 2 mikroinstalacji
fotowoltaicznych na gruncie w m. Bielczyny. Pozostałe prace wykonano w 2020 r.
Wykonawca: - JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła.
Wartość projektu objętego wnioskiem: zadanie I – 1.552.737,92, zadanie II – 161.610,65 zł.
Razem - 1.714.348,57 ( w tym dofinansowanie - 784.555,53 zł).
Wartość brutto całego projektu wyniosła 1.824.512,18 zł.
W ramach zadania dokonano odliczenia podatku VAT w wysokości 121 775,78 zł.
Projekt zrealizowany z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, działania
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne .
Zadanie ujęte w rozdziale 9 – PGN i rozdziale 10 – POŚ.
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2) dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych
Rada Gminy Chełmża w dniu 26 października 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXV/301/17
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu
i montażu kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na
terenie Gminy Chełmża. W 2020 r. udzielono z budżetu gminy 1 dotacji celowej dla
mieszkańca gminy z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji solarnych. Łączna wartość
dotacji 3.000 zł.
Zadanie ujęte w rozdziale 9 – PGN i rozdziale 10 – POŚ.

1.2.4. Cel bezpośredni: Zwiększenie ilości miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Prowadzono procedury dot. opracowania mpzp m.in. w miejscowościach: Grzegorz, Zelgno,
Drzonówko, Pluskowęsy, Browina, Brąchnówko, Nowa Chełmża, Skąpe, Głuchowo, Bielczyny,
Dźwierzno- 2 plany, Kończewice- 2 plany, Kiełbasin, Kuczwały, Strużal.
W roku 2020 zatwierdzono mpzp dla terenów położonych w m-ci Nawra ( dot. umożliwienia
budowy świetlicy dla Sołectwa Bogusławki)

1.2.5. Cel bezpośredni: Likwidacja materiałów zawierających azbest
W ramach programu priorytetowego „Azbest 2019-2000” uzyskano dofinansowanie ze
środków WFOŚiGW i NFOŚiGW na lata 2019-2020 dla zadania obejmującego demontaż,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
W realizacji projektu w 2020 r. wzięło udział 27 gospodarstw domowych. Łączna wartość
wykonanych prac wyniosła – 31 674,66 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie
29 818,63 zł. W wyniku realizacji zadania w roku 2020 zdemontowano 80,050 t wyrobów
zawierających azbest.
Zadanie ujęte w rozdz. 10 – POŚ).

1.3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2019 R. DLA REALIZACJI CELU SZCZEGÓŁOWEGO
– PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1.3.1. Cel bezpośredni: Rozwój i dostosowanie infrastruktury publicznej, w szczególności na
cele opiekuńcze, edukacyjne i sportowe
Działania podejmowane w celu poprawy stanu świetlic wiejskich oraz terenów przyległych
1) „Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal”
Okres realizacji – 2020-2021
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Zakres prac wykonanych w 2020 r. - wzniesiono budynek świetlicy w stanie surowym
otwartym. W 2021r. zaplanowano - zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych wewnętrznych. Dodatkowo zostaną
wykonane roboty zewnętrzne tj. pokrycie dachu, elewacja i zagospodarowanie terenu. Na
rok 2021 zaplanowano również oddanie do użytkowania obiektu.
Wykonawca: BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz z Biskupic.
Wartość zadania: 899.990 zł.
Wartość prac wykonanych w 2020 r. - 234 930 zł ( w tym dofinansowanie z PROW
149 485,96 zł).
Projekt realizowany z dofinasowaniem PROW, poddziałanie 19.2 – Wsparcie na
wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
w wysokości - 360 738,00 zł.
2) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kończewice” (II cz. rewitalizacji)
Okres realizacji: 2020-2021
Zakres prac wykonanych w 2020 r. - roboty rozbiórkowe i wyburzenia.
W roku 2021
zostaną wykonane zabudowy wnęk, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty
instalacyjne oraz wykończeniowe wewnętrzne. Dodatkowo zostaną wykonane roboty
zewnętrzne tj. docieplenie dachu, elewacja i zagospodarowanie terenu. Na rok 2021
zaplanowano również oddanie do użytkowania obiektu.
Wykonawca: BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. Kozielec k. Biskupic
Wartość zadania – 859.000 zł
Wartość prac wykonanych w 2020 r. – 9.225 zł.
Łącznie na inwestycję w 2020 r. poniesiono wydatek w wysokości 23 739,00 zł.
Projekt dofinansowywany z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oś
priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1 Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020 w wysokości w wysokości
828 002,95 zł.
Zadanie ujęte również w rozdz. 4 - LPR.
3) „Rozbudowa świetlicy w Parowie Falęckiej” – kontynuacja zadania z 2019 r.
Zakres: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie
przyłącza wodociągowego,
rozbudowa świetlicy.
Wykonawca: firma P.W. KALA Usługi Elektroinstalacyjne z Lisewa, Zakład Usług
Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z Nowej Chełmży, Firma Budowlana Bogusław
Głatkowski z Łubianki
Wydatek: 3 382,50 zł – prace elektryczne, 4 100,00 zł - prace wodociągowe, 24 600,00 zł
– prace remontowo-budowlane,
16 361,30 zł -zakup materiałów budowlanoremontowych i drobnych usług, 2 260,89 zł – zakup mebli.
Łącznie na zadanie w 2020 r. wydano kwotę 50 704,69 zł.
4) „Wykonanie parkingu przy świetlicy w m. Świętosław”
Zadanie zaplanowane na lata 2019/2020.
Zakres: przebudowę drogi dojazdowej oraz parkingu
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Wykonawca: Zakład Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk z m. Skąpe.
Wydatek: 44 833,50 zł – roboty drogowe, 1 476,00 zł - transport kostki betonowej.
Łącznie na zadanie w 2020 r. wydano kwotę 54 698,10 zł.
5) „Zagosp.cz.dz.115/13 o pow.0.32 w m. Głuchowie Soł. Windak - urz. terenu pod kulturę”
Okres realizacji: 2018-2020
Zakres prac w 2020 r: montaż głównego wyłącznika prądu wraz z wyzwalaczem
wzrostowym i przeróbką instalacji, zakup zmywarki, zakup materiałów do budowy
parkingu oraz dojazdu, zakup drobnych usług, biały montaż, zakupu wyposażenia boiska
do siatkówki, grodzenie obiektu.
Wykonawca ogrodzenia: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański
z Chełmży
Łączny wydatek na zadanie w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 44 503,39 zł.
6) „Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w m. Bogusławki”
Zakres: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku
świetlicy.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z Torunia za kwotę
18.500 zł.
Łączny wydatek na zadanie stanowi kwotę 19 100,00 zł.
Działania podejmowane w celu poprawy stanu terenów sportowych
1) zakup osprzętu na boisko do koszykówki w Nowej Chełmży,
2) zakup elementów siłowni zewnętrznej do m. Nawra,
3) zakup elementów wyposażenia boiska do siatkówki na terenie rekreacyjnym w m. Windak.
Wydatki poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego.
Działania podejmowane w celu poprawy infrastruktury na cele opiekuńcze i edukacyjne
1) „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie".
Okres realizacji – 2020-2021
Zakres prac zrealizowanych w 2020 r. - Wykonano prace związane z wymianą instalacji
elektrycznej oświetleniowej, wymianą centralnego ogrzewania, modernizacją kotłowni i
montażem pompy ciepła. Dodatkowo wymieniono 75 % stolarki okiennej oraz
pomalowano wszystkie ściany i sufity części edukacyjnej szkoły.
Wykonawca - ABC Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.
Wartość zadania - 1 732 603,78 zł ( w tym wartość wykonanych robót w 2020 r. 932 545,44 zł.)
Prace dodatkowe
-montaż rolet, FHUP Darplast Dariusz Gałązka z Chełmży - 12 499,69 zł,
- montaż urządzeń interaktywnych, usługa dekarska, materiały promocyjne - 8 541,90 zł.
Łącznie poniesiony wydatek w 2020 r. - 1 010 228,53 zł ( dofinansowanie ZIT - 676 356,56
zł.)

16

2)
3)

4)

5)

6)

Projekt dofinansowany w ramach ZIT RPO WK-P na lata 2014-2020, oś priorytetowa – 3,
poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w
wysokości 1 210 081,74 zł.
„Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie” (Cypel).
Zadanie opisane w rozdz. 1.2.2. ROSG
Budowa Kopca „Ziemia Polaków" wraz z terenem rekreacyjno-dydaktycznym
i niezbędną infrastrukturą w Kończewicach”.
Okres realizacji – od grudnia 2020 r. do września 2021 r.
Zakres prac:
- geodezyjne wytyczenia ścieżek na terenie budowy Kopca za kwotę 400,00 zł,
- wykonanie dokumentacji 4 305,00 zł,
- roboty ziemne przygotowawcze (sortowanie kruszywa).
Wykonawca - PBD Spółka z o.o. z Torunia
Wartość zadania - – 183 872,29 zł. ( w tym wartość robót w 2020 r.- 63 000,00 zł).
Łącznie na realizacje zadania w 2020 r. wydano 69.305 zł.
„Przebudowa SP Grzywna (kosztorys i dokumentacja)”
Zakres – opracowanie projektu budowlanego branży architektonicznej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej oraz kosztorysów inwestorskich dla przebudowy pomieszczeń na
parterze szkoły w celu urządzenia II oddziału przedszkolnego oraz nowego zespołu
szatniowego.
Wykonawca - Pracownia Inwestproj Wojciech Osak z zs. Rozgarty,
Wartość - 18 450,00 zł.
„Budowa ogrodzenia przy SP Grzywna (panele)”
Zakres: demontaż istniejącego ogrodzenia, budowa ogrodzenia o długości 181 mb
i wysokości 1,50 m składającego się z paneli ogrodzeniowych o wysokości 125 cm na
podmurówce betonowej o wysokości 25 cm z furtką o szerokości 1m.
Wykonawca: Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Janusz Szczepański z Chełmży
Wartość: 25 000,00 zł.
„Gminne Punkty Opieki Dziennej – wsparcie dla rodziców małego dziecka”.
Liderem projektu jest Gmina Płużnica, partnerami są Gminy Lisewo i Chełmża oraz
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Czas realizacji projektu: 01.04.2018 – 02.10.2020 r.
Zakres: uruchomiono siedem miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech.
Po dwa punkty utworzone zostały w Gminach Chełmża i Lisewo, trzy punkty w gminie
Płużnica. Jednym z celów projektu jest umożliwienie rodzicom powrotu do pracy lub
znalezienie pracy.
Całkowita wartość projektu na lata 2018-2020 r. wynosi 1 806 935,32 zł z czego: 1 535
895,02 zł stanowi dofinansowanie z EFS, 271 040,30 zł stanowi wkład własny gmin.
Wartość projektu na lata 2018-2020 r. dla Gminy Chełmża wynosi 383 718,32 zł.
W 2020 r. wydatki na realizację projektu wyniosły 148.165,39 zł, w tym: dofinansowanie
84.167,74 zł, wkład własny 63.997,65 zł.
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Projekt realizowany w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, dofinansowany z EFS, Oś
priorytetowa 8- Aktywni na rynku pracy, Działanien8.4.- Godzenie życia zawodowego i
rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 - Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje
opiekuńcze.
Prace w obiektach administracyjnych:
1) „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy”
Zakres – opracowanie projektu budowlanego branży architektonicznej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, sanitarnej oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i rozbudowy
parterowego skrzydła administracyjnego w skutek czego powstanie strefa wejścia, biuro,
toalety i kotłownia o łącznej powierzchni użytkowej 69,02 m2
Wykonawca - Pracownię Inwestproj Wojciech Osak ze Złejwsi Wielkiej,
Wartość - 13 530,00 zł.
2) „Wymiana pieca centralnego ogrzewania na piec gazowy w budynku Urzędu Gminy ul.
Wodna 2”.
Zakres - montaż kotła gazowego i instalacji gazowej.
Wartość - 41 570,00 zł.
3) Remont budynku administracyjnego przy ul. Wodnej 2
Zakres – malowanie, modernizacja toalet w obiekcie UG, utworzenie biura obsługi
interesanta.
Wartość - 135 422,80 zł.
Prace w obiektach służby zdrowia:
1) „SPOZ w Zelgnie modernizacja budynku”.
W 2020 r. przeprowadzono prace przygotowawcze: wykonane zostały mapy sytuacyjnowysokościowe do celów projektowych za kwotę 861,00 zł, dokonano weryfikacji projektu
budowlanego i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 5 166,00 zł.
Łączny wydatek na prace przygotowawcze - 6 027,00 zł.
Prace związane z modernizacja budynku zaplanowano na 2021r.
1.3.2. Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie dbałości o mienie publiczne
i bezpieczeństwo
Działalność edukacyjna poprzez wskazywanie w miesięczniku gminnym „Kurenda”
negatywnych zachowań i poniesionych strat.
1.3.3. Zwiększenie aktywności mieszkańców i wzrost integracji społecznej mieszkańców.
Wzbogacenie i dostosowanie oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych
z wykorzystaniem obiektów instytucji kultury, sportowych i świetlic wiejskich.
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1) Gmina Chełmża przekazała dotację celową w wysokości 5.300,00 zł dla Stowarzyszeniem
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.
„Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie 2020”.
2) Przygotowanie imprez i wydarzeń okolicznościowych oraz innych o charakterze
kulturalnym i rekreacyjnym
Najważniejsze wydarzenia i działania:
- 100 rocznica powrotu Pomorza do Polski (Kończewice),
- Karnawałowy Zlot KGW Gminy Chełmża (Grzegorz),
- VI Wieczór Przedsiębiorcy Gminy Chełmża (Grzywna),
- koncert z okazji Gminnego Dnia Kobiet w Zelgnie,
- Dożynki Gminne w Świętosławiu,
- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kończewicach,
- Gala Stypendia Gminne w Zelgnie.
W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii nie odbyły się spotkania związane z
jubileuszem 30-lecia samorządu, jednak dla upamiętnienia tak ważnego wydarzenia
podjęto inne inicjatywy: druk karty okolicznościowej, cykl filmów promocyjnych, tablice
promocyjne, druk publikacji poświęconej Gminie Chełmża i mieszkańcom – „GMINA
CHEŁMŻA. 30 lat odrodzonej samorządności”.
3) Projekt „Uroki jesieni życia w Klubie Seniora”
Realizacja: od stycznia do marca 2020r.
Miejsce realizacji: świetlice wiejskie w Nawrze, Grzywnie oraz Zelgnie.
Zakres: zajęcia z pielęgniarką, trenerem zajęć sportowych oraz zajęć z psychologiem i
animatorem czasu wolnego. Brało w nim udział 30 seniorów z terenu Gminy. Zajęcia
odbywały się jeden raz w tygodniu.
Wydatki: 6.280 zł (środki własne Gminy).
Projekt stanowił kontynuacje edycji realizowanej od 01.04.2018 do 28.02.2019
dofinansowanej z RPO WK-P na lata 2014-2020 (EFS), oś 9 -solidarne społeczeństwo,
działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, poddziałanie
9.1.2. – Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, a następnie kontynuacji ze środków
własnych w okresie od 01.04.2019 do 31. 12.2019.
4) „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”
Uczestnicy: 17 osób w wieku 60+.
Zakres: zajęcia aktywności fizycznej prowadzone od 7 września do 15 października 2020r.
Miejsce realizacji: sala sportowa w Zelgnie.
Łącznie wydatki - 2 616,00 zł.
5) „Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża”
Termin realizacji: pierwotny termin realizacji od stycznia do grudnia 2020r. W związku z
zagrożeniem epidemiologicznym termin realizacji projektu przesunięto na 2021 r.
Zakres projektu: we wrześniu 2020 r. przeprowadzono rekrutacje uczestników projektu
oraz zorganizowano spotkania informacyjne.
Projekt przewiduje utworzenie Klubów seniora w Bielczynach, Dziemionach, Dźwierzno
oraz Kiełbasin.
Liczba uczestników projektu - 40 osób (seniorów z obszaru Gminy Chełmża).
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Wartość projektu: 292 498,38 zł ( w tym: 248 623,62 zł EFS, 43 874,76 zł – wkład
własny). Projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne
społeczeństwo, działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach
ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
6) „Pracujący, samodzielni, niezależni”
Termin realizacji: pierwotny termin realizacji od kwietnia do grudnia 2020 r. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym aneksowano termin realizacji od sierpnia 2020 r. do
lipca 2021 r.
Zakres projektu: w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie zrealizowano
wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu. W 2020 r. w m-cu sierpniu
przeprowadzono rekrutację. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie indywidualnej opieki
psychologicznej.
Docelowo projekt przewiduje: trening kompetencji i umiejętności społecznych ( spotkanie
z psychologiem, doradcą zawodowym, fryzjerem, kosmetyczką i wizażystką), oraz
działania podnoszące kompetencje zawodowe ( spotkania z doradcą zawodowym,
szkolenia zawodowe, kurs prawa jazdy.
Liczba uczestników projektu - 10 osób (zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym 7
kobiet i 3 mężczyzn.
Wartość projektu: 104 306,00 zł (w tym: 99 090,70 zł EFS, 5 215,00 zł wkład własny
Gminy). W związku z ograniczoną realizacja projektu w 2020 r. wydatkowano kwotę 6.000
zł.
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych
LSR.
7) Program „Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina”
Program omówiony w dziale 22 - Program „Gmina Chełmża – Zdrowa Gmina”
1.3.4. Poprawa komunikacji i promocji gminy m.in. poprzez internetowe portale
społecznościowe
1)
2)
3)
4)
5)

prowadzenie gminnej strony informacyjnej na portalu społecznościowym Facebook,
funkcjonowanie systemu powiadamiania drogą sms,
wydawanie miesięcznika gminnego „Kurenda”,
publikacja treści w dwutygodniku POZA Toruń oraz portalu www.pozatorun.pl ,
realizacja filmów promujących wydarzenia i inwestycje gminne ( współpraca z Telewizją
Po Sąsiedzku) .

1.3.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
1) Poprawa bezpieczeństwa w trakcie sezonu letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w
Zalesiu.
Poniesiono wydatek w wysokości 4.071,60 zł na pokrycie kosztów związanych ze
stacjonowaniem pracowników Policji (opłacono noclegi i wyżywienie) w ośrodku
wypoczynkowym.
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2) Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w
Chełmży.
Wartość dofinansowania - 10 000,00 zł.
3) Dofinansowania zakupu bieżni dla strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży
Wartość dofinansowania - 10 000,00 zł.
4) Utrzymanie sprawności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
5) „Budowa remizy OSP w Zelgnie”- kontynuacja zadania
Zakres prac:
a) roboty wykończeniowe: tynki cementowo-wapienne na ścianach i sufitach, montaż
parapetów wewnętrzne PCV, malowanie ścian i sufitów, wykonanie posadzki
betonowej, wykonanie okładzin ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, montaż
stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż balustrady stalowej na klatce schodowej,
biały montaż armatury sanitarnej i elektrycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych,
malowanie elewacji,
b) nawierzchnia placu manewrowego z kostki betonowej wraz z podbudową,
c) montażu stolarki okiennej na poddaszu remizy,
d) zakup i montaż wykładziny podłogowej.
Wartość i wykonawca:
- roboty wykończeniowe - BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz zs. Kozielec k.
Biskupic, 285 739,26 zł,
- plac manewrowy - Firma PBD Spółka z o.o. z Torunia, 69 568,80 zł,
- montaż stolarki okiennej - Budipol Magdalena Rojek z Torunia, 1 968,00 zł,
- wykładziny podłogowe - Firma KONICZYNKA Spółka z o.o. z Torunia, 14 760,00 zł.
Ponadto dokonano wydatku w wysokości 5 030,84 zł na zakup materiałów i drobnych
usług związanych z realizowaną inwestycją.
Łączny wydatek na inwestycję w 2020 r. stanowi kwotę 381 067,84 zł.
6) Zakup sprzętu dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości
Zakupiono m.in. : agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy,
sprężarka do butli.
Wartość – 100.000 zł ( w tym 99.000 zł – Fundusz Sprawiedliwości).
7) „Zakup lekkiego samochodu gaśniczego GLBA dla OSP Skąpe (Fundusz Sprawiedliwości)”
Zakupiono specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO Daily za kwotę 403 999,65 zł.
8) „Zakup średniego samochodu gaśniczego GBA dla OSP Kończewice (Fundusz
Sprawiedliwości)
Zakupiono specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy GBA DAF za kwotę 302 950,00 zł.
Zakup samochodów został dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości
699 949,65 zł.
9) Dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzu na zakup specjalnego samochodu
pożarniczego w wysokości 135 000,00 zł.
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10) „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu
bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej – edycja II”
Termin realizacji: od czerwca 2020 r. do października 2020 r.
Zakres projektu: w ramach projektu zostali zatrudnieni psycholog, animator społeczny,
trenerzy do prowadzenia między innymi zajęć z samoobrony, bezpieczeństwa, zajęć
fotograficznych, zajęć rękodzielniczych. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz
materiały papiernicze, plastyczne itp. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały
2 wycieczki (Toruń i Barbarka). Do realizacji projektu wynajęto kontener oraz toaletę
przenośną.
Liczba uczestników w projekcie to 20 osób, w tym 5 kobiet i 15 dzieci.
Wartość projektu 50.530 zł ( w tym: 48.000 zł EFS, 2.530 zł – wkład własny)
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny
kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych
LSR, RPO WK-P na lata 2014-2020.
Zadanie ujęte w rozdziale 4 – Lokalny Program Rewitalizacji.
11) „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesie w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i
uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II”
Termin realizacji projektu: od czerwca 2020 r. do października 2020 r.
Zakres projektu: w ramach projektu zostali zatrudnieni psycholog, animator społeczny,
trenerzy do prowadzenia między innymi zajęć z samoobrony, bezpieczeństwa, zajęć
fotograficznych, zajęć rękodzielniczych. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz
materiały papiernicze, plastyczne itp. Ponadto dla uczestników zorganizowane zostały
2 wycieczki (Toruń, Barbarka). Do realizacji projektu wynajęto kontener oraz toaletę
przenośną.
Liczba uczestników w projekcie to 15 osób, w tym 5 kobiet i 10 dzieci.
Wartość projektu 42.110 zł ( w tym: 40.000 zł EFS, 2.110 zł – wkład własny)
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny
kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych
LSR, RPO WK-P na lata 2014-2020.
Zadanie ujęte w rozdziale 4 – Lokalny Program Rewitalizacji.
12) „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa
i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej –edycja I”
Termin realizacji projektu: od czerwca 2020 r. do października 2020 r.
Zakres projektu: w ramach projektu zatrudnieni zostali następujący specjaliści: psycholog,
animator społeczny, trenerzy do prowadzenia między innymi zajęć z samoobrony,
bezpieczeństwa, zajęć fotograficznych, zajęć rękodzielniczych oraz kulinarnych. W ramach
projektu zakupiono sprzęt oraz materiały papiernicze, plastyczne itp. Ponadto dla
uczestników zorganizowane zostały 2 wycieczki (Toruń, Barbarka).
Liczba uczestników w projekcie to 15 osób.
Wartość projektu 37.900 zł ( w tym: 36.000 zł EFS, 1.900 zł – wkład własny)
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Projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój Lokalny
kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych
LSR, RPO WK-P na lata 2014-2020.
Zadanie ujęte w rozdziale 4 – Lokalny Program Rewitalizacji.
13) Udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu
Toruńskiego.
14) Monitoring w części miejscowości na terenie Gminy Chełmża oraz funkcjonowanie
systemu gminnego powiadamiania drogą sms.

2.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
GMINY

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmża przyjęte uchwałą Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r.
stanowi podstawowy dokument kreujący politykę przestrzenną Gminy Chełmża.
Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chełmża jest kontynuacją polityki przestrzennej przyjętej w Studium uchwalonym w
1999 r. oraz 2009 r. i pozostaje w zgodzie z przyjętymi kierunkami zmian.
Najważniejszą funkcją Studium jest wskazanie gospodarczych i przestrzennych
perspektyw rozwoju Gminy Chełmża. Obszar gminy podzielono na następujące podstawowe
strefy funkcjonalne: Aktywności Gospodarczej (AG), Rekreacyjno-Ekologiczną (RE), OsadniczoRolniczą (OR) i Rolniczo-Osadniczą (RO), dla których sformułowano cele rozwojowe i kierunki
zmian. Podział obszaru gminy na strefy funkcjonalne stanowi ramy dla określania kierunków
zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej.
Zróżnicowanie w prowadzeniu polityki przestrzennej w poszczególnych strefach
związane jest przede wszystkim z funkcjami jakie winny być rozwijane na terenach
poszczególnych stref, intensywnością zabudowy w strefach oraz zakresem kształtowania
układu przyrodniczego gminy.
Uzupełnieniem i doprecyzowaniem w/w struktury przestrzennej jest wskazanie
przeznaczenia terenów w poszczególnych strefach funkcjonalnych oraz określenie
wskaźników ich zagospodarowania i użytkowania. Zasięgi podziałów na poszczególne tereny
(np. UM, AG) mają charakter orientacyjny i traktowane są jako wytyczne do miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
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Rys. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń Studium, z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków w sprawie
sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wyniki analizy po uzyskaniu opinii gminnej
komisji architektoniczno-urbanistycznej przekazuje radzie gminy co najmniej raz w trakcie
kadencji (art.32 ust. 2 uozp).
Powyższy obowiązek został wypełniony w 2018 r. Rada Gminy Chełmża w dniu 18
grudnia 2018 r. podjęła uchwałę Nr III/17/18 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Gminy Chełmża oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W wyniku dokonanej analizy w zagospodarowaniu przestrzennym,
stwierdzono aktualność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Chełmża.

3.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w Gminie Chełmża i jest
aktem prawa miejscowego ustanawiającym przepisy powszechnie obowiązujące na danym
terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych m.in. dot. podziałów
geodezyjnych i pozwoleń na budowę (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie
politykę przestrzenną gminy). W planach miejscowych dokonuje się również zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza granice administracyjne gminy
i może obejmować tylko części jej obszaru. Na terenie gminy może obowiązywać więcej
planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać
ustaleń Studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem, zaś organem
sporządzającym plan miejscowy jest Wójt.
Dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę Nr III/17/18 w
sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Chełmża
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stwierdzając aktualność
wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich
zmian z potrzebami mieszkańców gminy i polityką gminy wyrażoną w Studium.
Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową zgodnie z bilansem terenów
opracowanym w Studium wynosi dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej
670 ha natomiast dla zabudowy aktywizacji gospodarczej 1040 ha.
Na terenie Gminy Chełmża obowiązuje 121 planów miejscowych (przy czym
sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
jest 46, zaś w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – 75). W 2020 r. powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego wynosiła 1126 ha, tj. ok.6% powierzchni.
Dla terenów objętych planami w 2020 roku wydano 109 wypisów i wyrysów z planów
miejscowych.
Wykres przedstawiający liczbę sporządzonych planów miejscowych
i ich zmian w poszczególnych latach 2011-2020 r.

Liczba uchwalonych planów miejscowych
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Dla terenów nie objętych planem w 2020 roku wydano 55 decyzji o warunkach
zabudowy, w tym: 16 - dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 5 - dotyczących
zabudowy usługowej, 34 – obejmujących pozostałe funkcje, zaś decyzji o lokalizacji inwestycji
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celu publicznego wydano 12. Łączna powierzchnia objęta zakresem określonym w decyzjach
to 480 ha.
2018
2019
2020
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy
64
71
55
w tym:
dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
19
22
16
dot. zabudowy usługowej
5
4
5
Liczba decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7
4
12
Łączna powierzchnia objęta zakresem określonym w 23,6 ha
39,6 ha
480 ha
decyzjach
W 2020 roku wszedł w życie, na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, obowiązek tworzenia (prowadzenia, aktualizacji i udostępnienia) zbiorów
danych przestrzennych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dane przestrzenne
stanowią załącznik do uchwały przyjmującej plan miejscowy lub studium.
4.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chełmża na lata 2017-2023, został przyjęty
uchwałą Nr XXVIII/234/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 marca 2017 r. i zmieniony
uchwałami:
- nr XLI/332/2018 z dnia 27 marca 2018 r.
- nr XVIII/117/2019 z dnia 29 października 2019 r.
Podstawę przyjęcia planu stanowił art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.
Lokalny Program Rewitalizacji jest wieloletnim programem działań w sferze
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i infrastrukturalnej.
Głównym celem rewitalizacji jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze
zdegradowanym. Przeprowadzenie samego procesu rewitalizacji jest poprzedzone
wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów
społecznych oraz przestrzeni zdegradowanych wykazała, że obszarami zaliczanymi do
obszarów zdegradowanych w gminie są miejscowości: Kończewice, Mirakowo i Zalesie. W
miejscowościach tych zidentyfikowano po dwa problemy społeczne oraz występowanie
przestrzeni zdegradowanych. Liczba mieszkańców zamieszkujących obszary zdegradowane
stanowi 16,16% ogółu mieszkańców gminy, a powierzchnia miejscowości objętych obszarem
to 13,3% powierzchni gminy. Lokalny Program Rewitalizacji zakłada prowadzenie działań
rewitalizacyjnych na całości obszaru zdegradowanego.
W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji
społecznych wyznaczono odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim
do sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej.
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Celem działań na wszystkich trzech podobszarach rewitalizacji jest przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej. W wyniku realizacji planowanych
na tym obszarze przedsięwzięć założono:
- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa,
- zmniejszenie poziomu uzależnienia od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
- stworzenie przestrzeni dla aktywizacji społecznej.
W roku 2020 zrealizowano następujące projekty przewidziane w LPR:
1) Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i
uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (edycja II),
2) Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i
uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (edycja I ),
3) Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i
uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (edycja II),
4) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach.
Zadanie ujęte w pkt 1,2 i 3 zostały opisane w realizacji celu 1.3.5 – Poprawa bezpieczeństwa
publicznego.
Zadanie ujęte w pkt 4 zostało opisane w realizacji celu 1.3.1 - Rozwój i dostosowanie
infrastruktury publicznej, w szczególności na cele opiekuńcze, edukacyjne i sportowe.

5.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina na zasadach określonych w ustawie
zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe
gospodarstw domowych o niskich dochodach. Na gminy nałożony został obowiązek
przygotowania i uchwalenia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy. Podstawą jego przyjęcia jest art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Mając na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki mieszkaniowej została podjęta
uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata
2019 – 2023. Program ten reguluje:
-prognozę wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy,
-analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
-planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
-zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu,
-sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach,
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-źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
-wysokość kosztów w kolejnych latach,
Mieszkaniowy zasób Gminy Chełmża według stanu na dzień 31.12.2020 r. stanowią
lokale mieszkalne w ilości – 90 (w tym 4 lokale socjalne) mieszczące się w 27 budynkach
zlokalizowanych w miejscowościach: Brąchnówko, Dziemiony, Grzegorz, Głuchowo, Grzywna,
Kończewice, Kiełbasin, Liznowo, Mirakowo, Morczyny, Nowa Chełmża, Nawra, Pluskowęsy,
Skąpe i Zelgno ( w tym 3 lokale mieszkalne w budynkach stanowiących współwłasność Gminy
i osób fizycznych we wsiach Grzegorz, Morczyny i Skąpe).
Remonty i modernizacje zostały przeprowadzone w miarę zaistniałych potrzeb
i możliwości finansowych gminy. Ważniejsze prace przeprowadzone w 2020 r.:
- wymiana pokrycia dachowego na budynku w m-ci Skąpe - 67 343,80 zł
- wymiana pokrycia dachowego na części budynku stanowiącej własność Gminy Chełmża w
m-ci Grzegorz – 7 114,43 zł
- wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku w Skąpem – 49 000,00 zł
- wymiana części pokrycia dachowego na budynku w Liznowie – 34 009,05 zł
- wymiana okien w piwnicy w budynku w Grzywnie - 804,54 zł
- wymiana okien w budynku w Grzywie – 1 107,00 zł
Jak co roku został przeprowadzony przegląd stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków,
który obejmuje m.in. sprawdzenie stanu pokryć dachowych, stanu komina (ponad dachem),
stanu stropów, fundamentów i ścian zewnętrznych.
Polityka czynszowa jest realizowana zgodnie z wieloletnim programem. Stawka bazowa
czynszu obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. została przyjęta Zarządzeniem nr 112/19 Wójta
Gminy Chełmża z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za najem
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chełmża w 2020 r.
i wynosiła 2,07 zł za 1 m2 (wzrost stawki w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 10%). Na
ostateczną wysokość stawki ma wpływ standard zasobu mieszkaniowego i zastosowanie
czynników podwyższających stawkę bazową. Czynniki te zostały określone w wieloletnim
programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

6.

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Chełmża na lata 2018-2020 został przyjęty
Zarządzeniem nr 45/18 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2018 r. a podstawę jego przyjęcia
stanowił art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Przygotowany plan nakreśla główne kierunki działań związane z gospodarowaniem
gminnym zasobem nieruchomości i zawiera:
1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste;
2) prognozę:
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a) dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do
zasobu,
b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz
nabywaniem nieruchomości do zasobu,
c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat
z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości według stanu na dzień
01.01. 2020 r. przedstawiało się następująco:
1) ogólna powierzchnia zasobu – 436,1124 ha;
2) grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 5,4378 ha;
3) grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża – 12,7258 ha.
W 2020 r. nastąpiły następujące zmiany w zasobach nieruchomości:
1) Nabycie nieruchomości:
a) działka nr 24/253 o pow. 0,0750 ha, obręb Zalesie – nieodpłatne przekazanie
nieruchomości przez KOWR z przeznaczeniem pod drogę – wartość 11 134,00 zł;
b) działka nr 16/4 o pow. 0,0170 ha, obręb Parowa Falęcka – zakup z przeznaczeniem pod
drogę wewnętrzną – wartość 3 200,00 zł;
c) działka nr 245/1 o pow. 0,0271 ha, obręb Skąpe – umowa zamiany w celu uregulowania
przebiegu drogi wewnętrznej – wartość 5 100,00 zł; (zamiana)
d) działka nr 219/3 o pow. 0,0341 ha, obręb Kończewice – zakup z przeznaczeniem pod plac
zabaw – wartość 8 525,00 zł.
Łączna powierzchnia nieruchomości nabytych – 0,1532 ha.
2) Sprzedaż nieruchomości:
a) działka nr 55/3 o pow. 3,5800 ha, obręb Zajączkowo – w drodze przetargu ustnego
ograniczonego (tereny rolne);
b) działka nr 64/3 o pow. 0,1712 ha, obręb Grzegorz – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (tereny budowlane);
c) działka nr 64/4 o pow. 0,9988 ha, obręb Grzegorz – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (tereny budowlane);
d) działka nr 122/34 o pow. 0,0501 ha, obręb Browina – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (tereny mieszkaniowe);
e) działka nr 122/31 o pow. 0,0586 ha, obręb Browina – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (tereny mieszkaniowe);
f) działka nr 122/27 o pow. 0,0615 ha, obręb Browina – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (tereny mieszkaniowe);
g) działka nr 43/14 o pow. 0,1367 ha, obręb Brąchnówko – w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego (tereny mieszkaniowe).
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h) działka nr 242/4 o pow. 0,0271 ha, obręb Skąpe – zbycie nastąpiło w drodze zamiany
nieruchomości; (zamiana)
Łączna powierzchnia nieruchomości sprzedanych – 5,0840 ha.
3) Inne dane mające wpływ na stan mienia:
b) działki wydzielone pod budowę drogi rowerowej, które z mocy prawa stały się własnością
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie decyzji ZRID:
- dz. nr 220/1 o pow. 0,0039 ha, obręb Zelgno,
- dz. nr 88/2 o pow. 0,0015 ha, obręb Pluskowęsy.
Zestawienie powierzchni zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r.
1) ogólna powierzchnia zasobu: 431,1762 ha.
2) grunty stanowiące własność Gminy Chełmża oddane w użytkowanie wieczyste: 5,4378 ha.
3) grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża: 12,7258 ha.
Dochody Gminy Chełmża w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności
i użytkowania wieczystego:
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 458 183,86 zł,
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 250 181,96 zł,
c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 14 360,91 zł,
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 672,94
zł.

7.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków Wójt sporządza
na okres 4 lat Gminny programu opieki nad zabytkami. Program ma na celu w szczególności:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
Gmina Chełmża nie posiada w/w planu w związku z czym istnieje konieczność jego
przygotowania.
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W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków prowadzono prace
remontowe w budynkach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków:
- budynek Grzywna 110 ( wymiana okien w piwnicy),
- budynek Skąpe 19 ( wymiana pokrycia dachowego).
Ponadto rozpoczęto prace porządkowe (demontaż pomieszczeń) na parterze Pałacu w
Brąchnówku oraz przygotowano koncepcję zagospodarowania części pomieszczeń na parterze
budynku.

8.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

Podstawą opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne jest art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi, że plan obejmuje urządzenia
wodociągowe i kanalizacyjne będące w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Plan przyjęto uchwałą nr XXXIII/211/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023 Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
Na terenie Gminy Chełmża obsługę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
zapewnia Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o.
Zakład w sposób ciągły monitoruje stan sieci i urządzeń technicznych oraz modernizuje
istniejące sieci i urządzenia w ramach potrzeb ze środków własnych. Modernizacja sieci jak
i urządzeń kanalizacyjnych związana jest z potrzebą zapewnienia ciągłej dostawy dla
wszystkich mieszkańców gminy wody pitnej o jakości zgodnej z normami oraz odbiorem
ścieków sanitarnych.
W 2020 r. wykonano niżej wymienione zadanie:
1) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami, wewnętrznymi liniami
energetycznymi zasilającymi przepompownie w m-ciach Pluskowęsy, Zelgno, Dźwierzno”
Inwestor - ZUK Wod-Kan Sp. z o.o.
Zadanie opisane w realizacji celu 1.2.1. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury drogowej,
wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej oraz oświetlenia.
Zadania nie ujęte w planie dotyczące modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, dla których inwestorem była Gmina Chełmża.
2) „Wyk. dokumentacji i nowych odcinków sieci wodociągowej w m. Strużal i N-Chełmża”.
3) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków CYPEL)”.
Zadania z pkt. 2 i 3 opisano w realizacji celu 1.2.1. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury
drogowej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej oraz oświetlenia.
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9.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty uchwałą nr XX/172/16 Rady Gminy
Chełmża z dnia 30 sierpnia 2016 r. a podstawę jego uchwalenia stanowił art. 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Chełmża jest poprawa jakości
środowiska naturalnego gminy dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.
Celem strategicznym jest rozwój społeczno-gospodarczy, który nie tylko będzie zaspokajał
potrzeby społeczeństwa, ale również dbał o ochronę środowiska.
Skuteczne wdrożenie pakietu przedsięwzięć na rzecz gospodarki niskoemisyjnej dla
gminy wymaga nie tylko nakładów inwestycyjnych, ale również podniesienia poziomu
świadomości społecznej, związanej z potrzebą poszanowania środowiska. Zadanie dbałości
o środowisko, realizowane jest poprzez podnoszenie efektywności energetycznej urządzeń
wytwarzających energię, a także obiektów, które ją zużywają przy równoległym wdrażaniu
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe takie jak:
- zwiększenie efektywności energetycznej budynków,
- zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia drogowego,
- zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii,
- niskoemisyjny transport,
- promocję gospodarki niskoemisyjnej i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
W celu realizacji założeń PGN w roku 2020 miały miejsce następujące działania:
1) „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”
(Fotowoltaika II).
Zadanie opisane w realizacji celu 1.2.3. Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł
energii.
2) „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie".
Zadanie opisane w realizacji celu 1.3.1. Rozwój i dostosowanie infrastruktury publicznej,
w szczególności na cele opiekuńcze, edukacyjne i sportowe
3) „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego
transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi dla rowerów przy drodze powiatowej
Grzywna – Kuczwały”.
4) „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr
2016 C Kończewice – Warszewice”,
5) „Rozbudowa drogi powiatowej Browina -Sławkowo na odcinku Grzywna- PKP budowa
drogi rowerowej (dokumentacja)”.
6) „Rozbudowa DW nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej
na odcinku Zelgno-Pluskowęsy (3,5 km), (dokumentacja oraz aktualizacja map, wybór
wykonawcy – droga wojewódzka),
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7) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się
w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-MlewiecSrebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554” (dokumentacja –
dotacja dla samorządu województwa),
Zadania 3,4,5,6 i 7 opisano w realizacji celu 1.2.2. Rozbudowa i poprawa stanu
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz zabytków i zespołów pałacowo-parkowych i
innych obiektów atrakcyjnych turystycznie.

10.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Program ochrony środowiska dla Gminy Chełmża został przyjęty uchwałą nr
XXIV/2018/04 z dnia 23 czerwca 2004 r., a podstawą jego opracowania i uchwalenia były art.
17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Program stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie.
Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich
szczeblach – od krajowego do gminnego – jest poprawa stanu środowiska naturalnego,
efektywne zarządzanie środowiskiem oraz zapewnienie skutecznego mechanizmu
chroniącego środowisko przed degradacją, a także stworzenie warunków dla wdrożenia
wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Jako podstawowy cel ekologiczny na obszarze gminy Chełmża do 2020 r. przyjęto poprawę
stanu zasobów środowiska przyrodniczego gminy w celu zwiększenia atrakcyjności
i możliwości rozwoju gospodarczego, w tym turystyki i rekreacji oraz poprawy jakości życia
mieszkańców gminy.
Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie
obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów
ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych.
Najważniejsze zadania zrealizowanych w 2020 roku w ramach Programu Ochrony
Środowiska:
1) Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez eliminację źródeł zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego
a) „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża”
(Fotowoltaika II).
Zadanie opisane w realizacji celu 1.2.3. - Wykorzystanie potencjału odnawialnych
źródeł energii.
b) „ Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum w Głuchowie".
Zadanie opisane w realizacji celu 1.3.1. Cel bezpośredni: Rozwój i dostosowanie
infrastruktury publicznej, w szczególności na cele opiekuńcze, edukacyjne i sportowe.
c) Dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji solarnych u osób indywidualnych.
Udzielono jednego dofinansowania o wartości 3.000 zł.
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Zadanie opisane w realizacji celu 1.2.3. - Wykorzystanie potencjału odnawialnych
źródeł energii.
d) Dotacja na wymianę pieca.
Z dofinansowania skorzystało 5 osób, Wartość dofinansowanie 15.000 zł (5x 3.000 zł).
2) Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi
a) W ramach programu priorytetowego „Azbest 2019-2020” uzyskano dofinansowanie z
WFOŚiGW i NFOŚIGW w Toruniu na zadanie obejmujące demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zdemontowano z 27
dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych 80,050 ton wyrobów zawierających
azbest. Koszt 31 674,66 zł, dotacja 29 818,63 zł.
2018
2019
2020
Ilość gospodarstw biorących udział w 17
17
27
projekcie
Ilość zdemontowanych materiałów 43,873
51,308
80,050
zawierających azbest (t)
Zadanie ujęte w rozdziale 1.2.5 Likwidacja materiałów zawierających azbest.
b) Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Na realizacje zadania wydatkowano kwotę 15.579,52 zł ( w tym dofinansowanie z
NFOŚiGW – 12.666,28 zł). Z projektu skorzystało 61 gospodarstw rolniczych. Zebrano
26,17t odpadów.
3) Ochrona zasobów wodnych
a) „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami, wewnętrznymi liniami
energetycznymi zasilającymi przepompownie w m-ciach Pluskowęsy, Zelgno,
Dźwierzno”
b) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zalesie (osiedle domków
CYPEL)”.
Zadania z pkt. a i b opisano w realizacji celu 1.2.1. Rozwój i poprawa stanu
infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej oraz oświetlenia oraz
w dziale 8 – WPRiMUWiK.
c) „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy bud. kom. w m. Skąpe 19”
Zadanie opisane w realizacji celu 1.2.2. - Rozbudowa i poprawa stanu infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej oraz zabytków i zespołów pałacowo-parkowych i innych
obiektów atrakcyjnych turystycznie.
4) Wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami
System gospodarki odpadami funkcjonuje od 2013 r. W dniu 27 grudnia 2017 r. zawarto
umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży na okres od 02
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Umową objęte zostało zadanie polegające na
odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Chełmża, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
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do składowania oraz zadanie polegające na realizacji usługi związanej z utworzeniem,
utrzymaniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy
Chełmża.
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba mieszkańców objętych deklaracjami o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym roku
wynosiła 7 888.
Ilość zebranych odpadów w 2020 r. wraz z porównaniem wyniku w stosunku do roku 2019
przedstawia się następująco:
- zmieszane odpady komunalne - 1359,96 Mg (wzrost o 61,22 Mg),
- odpady wielkogabarytowe 48,04 Mg (spadek 22,66 Mg),
- opakowania z papieru i tektury 41 Mg (wzrost o 2,39 Mg),
- opakowania z tworzyw sztucznych 77,54 Mg, (spadek o 25,55 Mg),
- opakowania ze szkła 118,86 Mg (spadek o 10,26 Mg),
- odpady ulegające biodegradacji 138,86 Mg (spadek o 1,98 Mg).
5) Zadrzewienia i rozwój terenów zielonych
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Chełmża w 2020 r.:
a) nasadzenia uzupełniające po realizowanym w 2019 programie „Ochrona Przyrody”: 11
szt. drzew oraz 137 szt. krzewów
Uzupełnienia nasadzeń wykonano w miejscowościach: Dźwierzno, Mirakowo
(Morczyny), Kończewice, Bielczyny, Szerokopas i Głuchowo (Windak)
b) nasadzenia bieżące realizowane na terenie miejscowości Kończewice: 16 szt. drzew oraz
1039 szt. krzewów.

11.

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Chełmża została przyjęta
Uchwałą Nr XXIII/140/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 stycznia 2020 r. Dokument ten
stanowi jedno z głównych narzędzi długoterminowego programowania i wdrażania gminnej
polityki społecznej, której zakres zdecydowanie wykracza poza zadania pomocy społecznej.
Wizja rozwoju społecznego określona w strategii, zakłada że Gmina Chełmża będzie
gminą posiadającą zintegrowany system wsparcia społecznego, wspierającą za jego pomocą
osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem i zapewniającą optymalne warunki
do życia swoich mieszkańców.
Dokument nakreśla dwa cele strategiczne oraz kierunki działań poprzez realizacje
których nastąpi realizacja celów:
Cel 1 - Zapewnienie pomocy i poprawa warunków funkcjonowania osób starszych
w społeczności lokalnej.
Kierunki działania:
1) Rozwój środowiskowych form opieki dla osób starszych oraz wolontariatu na rzecz
pomocy seniorom.
2) Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych.
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Cel 2 - Wspieranie osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i chorych psychicznie
w integracji i funkcjonowaniu w środowisku społecznym i zawodowym.
Kierunki działania:
1) Wspieranie i propagowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
w społeczności lokalnej.
2) Zwiększenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w ramach Strategii
rozwiązywania problemów społecznych podejmował działania związane z realizacją lub
przygotowaniem projektów:
1) Aktywni Seniorzy w Gminie Chełmża,
2) Uroki jesieni życia w Klubie Seniora,
3) Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa
i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II ( w
części dot. spotkań międzypokoleniowych),
4) Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa
i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II ( w
części dot. spotkań międzypokoleniowych),
5) Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa
i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I ( w
części dot. spotkań międzypokoleniowych).

12.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Podstawę prawną uchwalenia Programu stanowi art.179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotychczas obowiązujący Gminny
program wspierania rodziny w Gminie Chełmża na lata 2017-2019 przyjęty uchwałą Nr
XXVII/225/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 lutego 2017 r. przestał obowiązywać z upływem
2019 r. Obecnie Gmina nie posiada aktualnego programu wobec czego istnieje potrzeba jego
opracowania.

13.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w Gminie Chełmża na lata 2017-2021 został przyjęty uchwałą Nr XXVII/224/17 Rady Gminy
Chełmża z dnia 28 lutego 2017 r. Podstawę uchwalenia Programu stanowi art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Beneficjentami programu są rodziny doznające przemocy domowej i zagrożone
przemocą. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest podmiotem koordynującym
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zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar. Realizatorami
Programu są instytucje i organizacje zobligowane do działań na rzecz zmniejszenia zjawiska
przemocy na obszarze gminy. Program wyznacza kierunki działania powołanego w tym celu
Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2020r. Zespół Interdyscyplinarny (ZI) powołany w Gminie Chełmża do realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działał w ograniczonym zakresie.
Powodem było zaskarżenie Uchwały Nr III/13/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania przez Prokuraturę, a następnie stwierdzenie
nieważności uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
W okresie od stycznia do grudnia 2020r. wpłynęło ogółem 19 Niebieskich Kart.
Procedurę Niebieskich Kart w roku 2020 prowadzono zarówno wobec nowych 19 zgłoszeń jak
i wobec 4 zgłoszeń, które nie zostały zakończone w roku 2019. Zgłoszone przypadki dotyczyły
21 rodzin.
Prace Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczące
procedur Niebieskich Kart
prowadzono w 21 grupach roboczych, które łącznie odbyły 102 posiedzenia. W skład grup
wchodzili głównie pracownicy socjalni, dzielnicowi oraz członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obsługę administracyjną zapewnił GOPS.
W wyniku prac grup zamknięto 16 Kart, natomiast 7 Kart nie zostało zamkniętych i procedura
ich będzie kontynuowana w roku 2021.

14.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 został
przyjęty uchwałą nr XXI/131/19 w dniu 17 grudnia 2019 r. podobnie jak Gminny program
przeciwdziałania narkomanii w 2020 r. przyjęty w tym samym dniu uchwałą nr XXI/132/19.
Programy przewidywały realizację następujących zadań:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu/ zagrożonych uzależnieniem od narkotyków,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych/narkomanii w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych,
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1
i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
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5) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkomanii,
6) działania Komisji na zasadach określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Programie.
Działania podejmowane w związku z realizacją Programu:
1) funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień,
2) zapewnienie opieki profilaktycznej dla osób z problemami alkoholowymi/narkomanii,
3) wsparcie realizacji programów profilaktycznych realizowanych przez inne jednostki
oraz współudział w organizacji projektów zawierających elementy profilaktyczne:
- dofinansowanie programu profilaktycznego p.n. "Godne i bezpieczne życie seniora 60 plus",
- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- dofinansowanie działalności świetlic p.n. "Fabryka marzeń".
4) udział w pracach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Koordynację realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii prowadzi Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a realizatorem jest Pełnomocnik ds.
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Na realizację zadań w ramach obowiązujących programów w roku 2020 wydatkowano kwotę
– 30.628 zł.

15.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI

Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez
mieszkańców Gminy Chełmża oraz podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do
uzyskania wsparcia w ramach programu został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chełmża Nr
XIV/126/16 z dnia 25 lutego 2016 r. i zaktualizowany uchwałą Nr XLIII/360/18 z dnia 10 maja
2018 r.
Liczba osób, które skorzystały z programu w 2020 r. – 26, a liczba wypłaconych
świadczeń wyniosła również 26. Koszt zadania wyniósł łącznie 2.733,00 zł.
Zainteresowanie Programem wśród najstarszych mieszkańców gminy jest bardzo duże,
w związku z podwyższonymi i bardziej dostępnymi kryteriami dochodowymi. Kryterium
dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1.752,50 zł, natomiast kryterium
dochodowe dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi - 1.320,00 zł.
Środki na wypłatę ww. programu pochodziły z budżetu Gminy Chełmża.

16.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY SKIEROWANY DO RODZIN WIELODZIETNYCH

W ramach realizacji programu osłonowego Rada Gminy Chełmża uchwałą Nr
LVI/420/14 z dnia 7 listopada 2014 r. określiła szczegółowe zasady przyznawania zapomogi
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z tytułu urodzenia dziecka rodzinom wielodzietnym na lata 2014-2015. Aktualizacja programu
nastąpiła uchwałą nr XIV/127/16 z dnia 25 lutego 2016 r.
Beneficjentami programu są rodziny posiadające czworo i więcej dzieci. Świadczenie
wypłacane jest bez względu na dochód.
W 2020 r. wsparciem nie została objęta żadna rodzina. W związku z powyższym, nie
poniesiono z budżetu gminy żadnych środków finansowych.

17.

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I UCZNIÓW

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 został przyjęty przez Radę Gminy Chełmża uchwałą Nr III/16/18
z dnia 18 grudnia 2018 r.
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,
w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Pomoc w
zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
1) moduł dla dzieci i młodzieży,
2) moduł dla osób dorosłych,
3) moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech
form:
1) posiłek,
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych.
Moduł 3 przewiduje działania dotyczące zapewnienia pomocy w formie dożywiania
dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
W ramach realizacji programu finansowano koszty zakupu posiłków we wszystkich
placówkach oświatowych z terenu gminy jak i poza gminą. Łącznie dożywianie realizowane
było w 10 placówkach oświatowych do których uczęszczały dzieci z terenu gminy. Ze środków
przeznaczonych na dożywianie zakupiono w szkołach i stołówkach łącznie 5.605 posiłków, a
średni koszt posiłku wyniósł 4,49 zł. Posiłkiem objętych było 106 uczniów. Na dożywianie
(zakup posiłków) wydano ogólnie kwotę 25.170,00 zł (w tym kwota 20.000 zł pochodziła
z budżetu wojewody, zaś kwota 5.170 zł pochodziła z budżetu gminy).
Osoby i rodziny, w szczególności bezrobotne, samotne, w podeszłym wieku, chore,
niepełnosprawne oraz uczniowie szkół korzystały z pomocy w formie zasiłków celowych
z przeznaczeniem na zakup żywności. Z zasiłków celowych związanych z zakupem żywności
skorzystało łącznie 190 osób. Koszt świadczeń wyniósł 63.710 zł (w tym 51.104 zł stanowiła
dotacja, natomiast 12.606 zł to środki własne gminy). Łączna liczba świadczeń wyniosła 454.
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Kwota jaka została wydatkowana na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania
(zakup posiłków oraz zasiłki celowe) w 2020 roku wyniosła 88.800,00 zł, z czego 71.104,00 zł
stanowiła dotacja z budżetu wojewody, zaś 17.776,00 zł stanowił udział własny gminy.
Z uwagi na to, iż zajęcia w szkołach były zawieszone, rodzinom wypłacane były zasiłki celowe
w związku z czym w ogólnej strukturze wydatków zwiększył się koszt udzielonych zasiłków
celowych, a zmniejszył koszt zakupu posiłków w szkołach.

18.

GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW

Gminny Program stypendialny dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża
został przyjęty przez Radę Gminy Chełmża uchwałą Nr IX/72/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. oraz
zmieniony uchwałą nr XIV/125/16 z dnia 25 lutego 2016. Beneficjentami programu są studenci
studiów dziennych będący mieszkańcami Gminy Chełmża. Świadczenie wypłacane jest bez
względu na dochód w rodzinie.
W roku 2020 ze stypendiów skorzystało 5 studentów. Wysokość stypendium wynosiła 250 zł
miesięcznie. W 2020 r. wypłacono 50 świadczeń na łączną wysokość 12.500 zł.

19.

PROGRAM STYPENDIALNY IM. JACKA LUNTKOWSKIEGO

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych został
przyjęty uchwałą nr XII/85/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 maja 2019 r. Beneficjentami
programu byli uczniowie szkół ponadpodstawowych będący mieszkańcami Gminy Chełmża,
którzy osiągali wysokie wyniki w nauce.
W roku 2020 na stypendia dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce wydatkowano
kwotę – 52 350,00 zł.
W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 ze stypendiów korzystało 30 uczniów, a od 01.09.2020
do 31.12.2020 r. - 42 uczniów.
Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosiła 150 zł miesięcznie. Stypendysta, który
wykazał się najwyższą średnią na liście rankingowej otrzymał dodatkowe jednorazowe
wyróżnienie w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego stypendium.

20.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Program współpracy Gminy Chełmża z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 r. został przyjęty przez Radę Gminy Chełmża uchwałą nr XIX/120/19
w dniu 26.11.2019 roku na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program szczegółowo określa finansowe i
pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Chełmża z podmiotami prowadzącymi
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działalność pożytku publicznego oraz określa obszary zadań własnych gminy, które mogą być
realizowane we współpracy z organizacjami wskazując te, które mają priorytetowe znaczenie
dla społeczności lokalnej. W roku 2020 współpraca Gminy Chełmża z organizacjami
pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy i objęła następujące sfery pożytku
publicznego: kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, sport, rekreację i wspomaganie
rozwoju wspólnot społeczności lokalnych. Realizacja zadań przez uprawnione podmioty
odbywała się w trybie otwartego konkursu ofert. W tym celu ogłoszone zostały otwarte
konkursy ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu oraz
wspierania i upowszechnianie sportu w 2020 r.
Na każdy z konkursów wpłynęło po jednej ofercie.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursów podpisano umowy na realizację zadań:
1) Wsparcie Programu Grantowego Działaj Lokalnie 2020’ – realizator zadania
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie. Przyznana w ramach umowy
dotacja wyniosła 10 000,00 zł.
Z mikrodotacji udzielonych przez oferenta - Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w
Lisewie w ramach lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020’ skorzystały dwie
organizacje z Gminy Chełmża:
- KGW Drzonówko – projekt „Motyli Czar”,
- Inicjatywa Działaj Lokalnie Nawra ( Grupa Nieformalna) – „Baw się z nami na wesoło”.
Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 5 300,00 zł.
2) Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie, organizacja zawodów oraz udział
we współzawodnictwie sportowym zawodników UKS Gminy Chełmża ORKAN – realizator
zadania Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża ORKAN w Grzywnie. Przyznana w
ramach umowy dotacja wyniosła 17 000,00 zł.
Formy wsparcia pozafinansowego organizacji objęły: udostępnianie organizacjom
lokali użyteczności publicznej, pomoc w obsłudze finansowej organizacji, druk publikacji
promującej organizacje pn. „Pocztówki z historii. KGW Grzegorz” aut. Piotr Birecki, współpracę
przy opracowaniu publikacji „Przewodnik turystyczny – GMINA CHEŁMŻA” wydany przez
Stowarzyszenie Budowy Kopca „Ziemia Polaków”, pomoc w przygotowaniu wniosków o
dotacje, prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych działań
gminy i organizacji pozarządowych na stronie internetowej i fb Gminy Chełmża, w Gazecie
Gminy Chełmża KURENDA, w prasie ponadlokalnej: POZA Toruń, TV PO Sąsiedzku.
W roku 2020 w związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną dotychczasowa współpraca
została w dużym zakresie ograniczona.

21.

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE CHEŁMŻA

Program wspierania przedsiębiorczości na terenie Gminy Chełmża został przyjęty uchwałą nr
XIV/137/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 lutego 2016 r. W Programie założono, że działania
samorządu na rzecz wspierania przedsiębiorczości będą dotyczyły:
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1)
2)
3)
4)
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

22.

polityki podatkowej i finansowej;
zagospodarowania przestrzennego gminy;
promocji przedsiębiorców i terenów inwestycyjnych;
informacji gospodarczej.
W 2020 r. w ramach realizacji programu podejmowano następujące działania:
wsparcia nowo otwieranej działalności poprzez wdrażanie programu wsparcia obsługi
księgowej firm – na wsparcie obsługi księgowej przedsiębiorcom rozpoczynającym
działalność w 2020 r. wydano 3150,00 zł, na kontynuację wypłaty dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność w 2019 r. wydano 8155,00 zł. Wydatek łączny -11.305,00 zł.
organizowanie dorocznego spotkania przedsiębiorców z terenu Gminy Chełmża oraz
wyróżnienia dla firm ( Wieczór Przedsiębiorcy),
informacja gospodarcza w UG – przedsiębiorca informowany jest o możliwości
skorzystania z ulg, ubiegania się o pożyczki dla przedsiębiorców. W UG istnieje możliwość
dokonania zgłoszeń do ZUS.
współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Polską Agencja
Inwestycji i Handlu (PAIH) w zakresie przygotowania informacji i oferty dla inwestorów
(aktualizacja fiszek projektowych),
Gmina Chełmża partnerem w realizacji projektu Expressway
Zadania zrealizowane w ramach projektu w 2020 r.:
- szkolenia specjalistyczne (Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - decyzje
środowiskowe) - online;
- kampania megaboardowa – ustawienie przy autostradzie A1 bilboardu reklamującego
teren inwestycyjny w Dźwierznie;
Udział w targach Expo Real oraz kampania na lotnisku w Gdańsku zostały odwołane z
powodu trwającej pandemii.
Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w tym działania
zmierzające do utworzenia CPI w Dźwierznie ;
Kontynuacja prac nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla potrzeb inwestorów w Grzegorzu, Dźwierznie, Zelgnie i Pluskowęsach.

PROGRAM „GMINA CHEŁMŻA – ZDROWA GMINA”

Program ma charakter sportowo – rekreacyjny i nie został sformalizowany w postaci
dokumentu przyjętego przez organ uchwałodawczy. W ramach programu realizowane są
działania z zakresu sportu, rekreacji, profilaktyki i zdrowego odżywiania. Sytuacja wywołana
pandemią koronawirusa i związane z nią ograniczenia w kontaktach, spowodowały
ograniczenie do minimum realizowanego dotychczas w/w programu.
W 2020 r. zrealizowano:
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1) 1 formę czynnej rekreacji – gminna akcja „ ZDROWO – Pieszo i rowerowo” realizowana
indywidualnie przez uczestników w m-cu wrześniu, obejmująca trasę pieszą – 30 km i trasę
rowerową – 60 km. Udział w akcji wzięło 33 uczestników.
2) „ Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”
( zajęcia z aktywności fizycznej ).
Uczestnicy: 17 osób w wieku 60+.
Zakres: zajęcia aktywności fizycznej prowadzone od 7 września do 15 października 2020r.
Miejsce realizacji: sala sportowa w Zelgnie.
Łącznie wydatki - 2 616,00 zł.

III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Rada Gminy Chełmża w 2020 r. odbyła 16 posiedzeń Sesji podczas, których podjęto 101
uchwał.
Poniżej przedstawiono informację dotyczącą wykonania uchwał Rady Gminy przez
Wójta. W celu pełnego przedstawienia działalności Wójta w 2020 r. w zakresie wykonania
uchwał w zestawieniu uwzględniono również uchwały podejmowane w latach poprzednich,
których czynności w zakresie ich wykonania miały miejsce w 2020 r. Uchwały przedstawiono
wg. dziedzin zgodnie z ich treścią.
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Data
podjęcia
12.12.2019
28.01.2020
28.01.2020

28.01.2020

XXIII/143/20
XXIII/144/20

XXIII/142/20

XX/128/19

Numer
uchwały

1. OCHRONA ŚRODOWISKA
Tytuł uchwały

Informacja w spr. wykonania uchwały

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek
opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Chełmża.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Chełmża i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Chełmża.

Na podstawie uchwały zakład świadczący usługi polegające na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych wystosował w pierwszym kw.
2020 r. do właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy pisma dot. nowych stawek.

Uchwałę podano do publicznej wiadomości poprzez BIP. Zmieniony został
zakres świadczenia usług przez PSZOK. Ponadto od 01.01.2021 r.
zmieniono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach dostosowano Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Chełmża do obowiązujących przepisów. Wprowadzono
obowiązek selektywnego zbierania odpadów, rozszerzono katalog
odpadów przyjmowanych w PSZOK, od 01.01.2021 r. zmieniono
częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady. Informacja
została przekazana mieszkańcom poprzez BIP oraz na łamach Gazety
Gminnej „Kurenda”.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których stwierdzono nieważność uchwały. Z uwagi na powyższe przygotowano i
zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie podjęto uchwałę nr XXIV/152/20 z dnia 25.02.2020 r.
odpadami komunalnymi.
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28.01.2020
25.02.2020
31.03.2020

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

Określono inną metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja w powyższej
sprawie została wysłana do mieszkańców. Od 01.04.2020 r. mieszkańcy
ponosili koszty opłaty wyliczone wg. nowej stawki.
Określono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w związku ze zmianą metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja została przesłana
do mieszkańców. Powyższa zmiana wywołała konieczność złożenia nowych
deklaracji przez mieszkańców. Na podstawie nowych deklaracji
zaktualizowano system i sposób naliczenia opłaty.
Na podstawie uchwały udzielono i rozliczono dotacje celowe na
dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła.
Udzielono 5 dotacji na łączna kwotę 15.000,00 zł.

28.04.2020

25.02.2020

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego
źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na
terenie Gminy Chełmża

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów Na podstawie uchwały przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjno –
pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew uznanych za pomniki konserwatorskie przy drzewach uznanych za pomniki przyrody w
przyrody w miejscowości Brąchnówko
Brąchnówku. Zadanie było współfinansowane w formie dotacji ze środków

26.05.2020

XXIII/145/20
XXIV/152/20
XXIV/153/20
XXVI/167/20 XXV/166/20
XXVI/184/20

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez stwierdzono nieważność uchwały. Z uwagi na powyższe przygotowano i
właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. podjęto uchwałę nr XXIV/153/20 z dnia 25.02.2020 r.

pochodzących z WFOŚiGW w Toruniu.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu Uchwała doprecyzowała termin płatności ryczałtowej opłaty za
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której
i poboru opłat w drodze inkasa.
znajduje się domek letniskowy.

Uchwała została podana do publicznej wiadomości poprzez BIP.
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29.09.2020
01.12.2020
14.12.2020

XXXII/207/20
XXXV/225/20
XXXVI/226/20

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek
opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Chełmża
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po wejściu w życie uchwały firmy wywozowe mogły zmienić stawki opłaty
jaką ponoszą właściciele nieruchomości za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Chełmża.

Na podstawie przyjętej uchwały zmieniono wysokość stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono także wysokość
opłaty podwyższonej w związku z niewypełnianiem obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wysłano pisma o zmianie
stawki do mieszkańców Gminy Chełmża zgodnie ze złożonymi
deklaracjami.
Uchwała obowiązują od 01.01.2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu Na podstawie przyjętej uchwały zmieniono wynagrodzenie za inkaso, które
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostaje wypłacane inkasentom.
poboru opłat w drodze inkasa.

Data
podjęcia
29.03.2008

XXIV/133/08

Numer
uchwały

2. SPRZEDAŻ/ NABYCIA NIERUCHOMOŚCI / DZIERŻAWY
Tytuł uchwały

Informacja w spr. wykonania uchwały

w sprawie sprzedaży działek pod zabudowę Uchwała w trakcie realizacji – została wykonana w części.
mieszkaniową jednorodzinną we wsi Browina W 2019 r. przeprowadzono przetargi na sprzedaż nieruchomości, w wyniku których 1
działka została sprzedana, natomiast dla 4 działek przetargi zakończyły się wynikiem
negatywnym. Kolejne przetargi przeprowadzono w 2020 r. w wyniku których sprzedano
3 działki. Przetarg na ostatnią działkę zaplanowano na 2021 r.
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29.03.2008
28.06.2008
29.10.2010
28.02.2013

29.04.2009

XXIV/134/08
XXVI/160/08
XL/256/09
LXV/470/10
XXX/242/13

w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Uchwała w trakcie realizacji. W 2018 r. przeprowadzono przetarg na sprzedaż
Browina
nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. (działka nr 122/18 o pow.
0,1286 ha, z rozpoczętą budową – fundamenty -osiedle przy Kończewicach).
Teren zaplanowany do zagospodarowania (budowa budynku mieszkalnego) w ramach
programu ogłoszonego przez BGK - Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu
Dopłat.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w Uchwała wykonana. W 2018 r. przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż
Brąchnówku
nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Z uwagi na brak
zainteresowanych kupnem nieruchomości oraz konieczność aktualizacji wyceny
przetarg przeprowadzono dopiero w 2020 r. W wyniku przeprowadzonej procedury
sprzedaży nieruchomość została sprzedana.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w Zelgnie Uchwała w trakcie realizacji. W 2019 r. przeprowadzono II i III przetarg na sprzedaż
nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym (nieruchomość po Kółku
Rolniczym). W 2020 r. rozpoczęto kolejną procedurę sprzedaży, która została
sfinalizowana dopiero w 2021 r.
w sprawie sprzedaży działek budowlanych w Uchwała w trakcie realizacji. Przeprowadzone wcześniej przetargi (I i II przetarg w 2017
Głuchowie
r., III przetarg w 2018 r.) na sprzedaż nieruchomości zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Z uwagi na brak zainteresowanych kupnem nieruchomości, przetarg w 2019 r. nie został
powtórzony. Procedura sprzedaży wymaga sporządzenia nowej wyceny. W przypadku
zainteresowania zakupem nieruchomości zostanie sporządzona wycena nieruchomości
i rozpoczęta procedura sprzedaży (2 działki budowlane – teren przy świetlicy). Działki
zostały przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych w ramach Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej.
w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Uchwała w trakcie realizacji. W 2019 r. przeprowadzono II przetarg na sprzedaż
Bocień
nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym. Z uwagi na brak
zainteresowanych zakupem nieruchomości oraz konieczność sporządzenia nowej
wyceny przetarg nie został powtórzony. W przypadku zainteresowania zakupem
nieruchomości zostanie sporządzona wycena nieruchomości i rozpoczęta procedura
sprzedaży (działka nr 28/2 o pow. 0,6400 ha– przy starej szkole).
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26.03.2019
28.05.2019
24.09.2019
12.12.2019
12.12.2019

26.11.2019

VIII/69/19
XII/81/19
XVII/111/19
XIX/118/19
XX/125/19
XX/126/19

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty
wnoszonej jednorazowo za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Chełmża
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
we wsi Mirakowo.

Uchwała w trakcie realizacji. W 2019 r. w przypadku 4 nieruchomości, zostały udzielone
bonifikaty w wysokości 60% od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
stanowiących własność Gminy Chełmża w prawo własności tych gruntów. W 2020 r.
nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie bonifikaty na podstawie tej uchwały.
Uchwała w trakcie realizacji.
Termin podpisania aktu notarialnego zaplanowano na 2021 r.

w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Uchwała wykonana. W dniu 19 marca 2020 r. zawarto porozumienie w sprawie
Państwa w Zalesiu z przeznaczeniem pod ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy
drogę.
Chełmża. Akt notarialny został podpisany 08.07.2020 r.

w sprawie przyjęcia darowizny udziału we Uchwała w trakcie realizacji. W związku z przygotowaniem do przejęcia nieruchomości
współwłasności nieruchomości we wsi rozpoczęto wyjaśnianie jej stanu prawnego. Sprawa wymaga przeprowadzenia
Szerokopas
postępowania spadkowego. W 2021 r. planuje się złożyć do Sądu Rejonowego w
Toruniu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Uchwała wykonana. Sprzedaż nieruchomości została wstrzymana z uwagi na
Browina.
przeznaczenie gruntu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chełmża w jednostce strukturalnej Browina (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 r. Nr 96,
poz. 1993) działka stanowi teren o symbolu 5NO z przeznaczeniem pod oczyszczalnię
ścieków i teren o symbolu ZI z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną.
W 2020 r. nieruchomość została wydzierżawiona w drodze przetargu na okres 5 lat.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Uchwała została wykonana. W 2019 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz
dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Zawarcie umów dzierżawy z
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących dotychczasowymi dzierżawcami nastąpiło w 2020 r.
mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do
3 lat z przeznaczeniem na ogródki
przydomowe.
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09.01.2020
31.03.2020
28.04.2020
30.06.2020
30.06.2020
01.12.2020

XXII/137/20
XXV/160/20
XXVI/169/20
XXIX/191/20
XXIX/192/20
XXXV/220/20

w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Uchwała wykonana. Nieruchomość została sprzedana w 2020 r. (nieruchomość po
Grzegorz.
Kółku Rolniczym).

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości
stanowiącej
zasób
nieruchomości Gminy Chełmża na okres od
01.05.2020
r.
do
31.03.2027
r.
z przeznaczeniem na prowadzenie usług
turystyczno - rekreacyjno – sportowych oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących
mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do
3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
w sprawie zamiany nieruchomości we wsi
Skąpe.

Uchwała wykonana. Umowa dzierżawy została zawarta z Wojciechem Paliwoda,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hype Events – Wojciech Paliwoda.

Uchwała wykonana. Umowy dzierżawy zostały zawarte w 2020 r.

Uchwała wykonana. Akt notarialny został podpisany w 2020 r.

w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Uchwała wykonana. Akt notarialny został podpisany w 2020 r.
Parowa Falęcka.

w sprawie nabycia nieruchomości we wsi Uchwała wykonana. Akt notarialny został podpisany w 2020 r.
Kończewice.
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01.12.2020

XXXV/221/20

23.04.2019
26.11.2019
31.03.202
0
16.06.2020

XIX/119/19
XXVIII/186/20

XXV/155/2
0

X/73/19

Data
podjęcia

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Numer
uchwały

3.

w sprawie zamiany nieruchomości we wsi Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono wycenę nieruchomości, która będzie
Kończewice.
przedmiotem zamiany z IHiAR. Termin podpisania aktu notarialnego uzależniony jest od
przygotowania odpowiednich dokumentów ze strony IHiAR.

Tytuł uchwały

Informacja w spr. wykonania uchwały

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie
ochrony
przed
bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Chełmża
w
sprawie
zawarcia
porozumienia
międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gmin wchodzących w skład aglomeracji Toruń
przy realizacji zadania polegającego na zmianie
wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń.

W 2000 r. żaden przedsiębiorca nie ubiegał się o wydanie zezwolenia w związku z
powyższym nie podejmowano czynności wykonawczych.

Wyrażono wolę zawarcia porozumienia z Gminami: Miasto Toruń, Zławieś Wielka
oraz Miasto Chełmża którego przedmiotem jest współdziałanie Gmin przy realizacji
zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń, w
celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Po podjęciu
uchwały w 2019 r. przystąpiono do uzgodnień międzygminnych, w wyniku których
w 2020 r. zawarto porozumienie.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami W 2020 r. do schroniska trafiło 30 psów i 33 koty z terenu gminy. Na opiekę nad
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzętami bezdomnymi wydano 87 235,20 zł. W/w kwota obejmuje również
zwierząt na terenie Gminy Chełmża w 2020 r.
koszty wynikające z realizacji umowy przez Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt
oraz za odbiór i utylizacje martwych zwierząt przez firmę P.P.H. Hetman Sp. z o.o.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Na podstawie przyjętej uchwały zostało wydzielone mieszkanie służbowe
programu gospodarowania mieszkaniowym zlokalizowane pod adresem Dziemiony 46.
zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023.
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30.06.2020

XXIX/196/20

29.09.2020

XXXII/206/20

27.10.2020

XXXIII/211/20

01.10.2020

XXXV/219/20

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Zalesiu na okres letni 2020 r. zostało
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do wydzielone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
kąpieli.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Na podstawie przyjętej uchwały zostało wydzielone mieszkanie służbowe pod
programu gospodarowania mieszkaniowym adresem Grzywna 110/3.
zasobem Gminy Chełmża na lata 2019-2023.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu
rozwoju
i
modernizacji
urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 20202023 Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Sp.
z o.o.
zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat dla
odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia
w
wodę
i
zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanych przez
Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z
siedzibą w Nowej Chełmży.

Na podstawie przyjętej uchwały wprowadzony został plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 -2023. Plan omówiono w
rozdz. 8 ROSG.

Na podstawie przyjętej uchwały na okres od 11.06.2020 do 10.06.2021 r. zostały
wprowadzone dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków dla wybranych grup
odbiorców.

Data
podjęcia
30.03.2017

XXVIII/244/17

Numer
uchwały

4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Tytuł uchwały

Informacja w sprawie wykonania uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych we wsi
Grzegorz

Uchwała w trakcie wykonywania. Teren obejmuje część działki w Grzegorzu z
przeznaczeniem na warsztat samochodowy. W 2020 roku uzyskano decyzję Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.
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19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018

19.04.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
miejscowości Drzonówko

19.04.2018

XLII/350/18
XLII/351/18
XLII/352/18
XLII/353/18
XLII/354/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Zelgno.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Pluskowęsy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowościach Brąchnówko i Browina

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe

Uchwała w trakcie wykonywania. Teren objęty uchwałą o pow. około 35 ha obejmuje
centrum wsi Zelgno z przeznaczeniem na funkcje określone w Studium. Celem planu
jest umożliwienie rozwoju wsi oraz osiedlania się nowych mieszkańców.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją.
Uchwała w trakcie wykonywania. Zmiana planu miejscowego następuje na wniosek
mieszkańca, w celu umożliwienia rozwoju działalności gospodarczej.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją. Projekt planu miejscowego w
trakcie uzgodnień.
Uchwała w trakcie wykonywania. Teren o powierzchni około 7 ha położony w
miejscowości Pluskowęsy nad Jeziorem Chełmżyńskim. Realizacja umożliwi podział
działek na rozwój funkcji mieszkaniowej oraz usług turystyki.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją. Projekt planu miejscowego w trakcie
uzgodnień.
Uchwała w trakcie wykonywania. Analiza stref buforowych elektrowni wiatrowych
pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu dla
terenów położonych w miejscowościach Brąchnówko i Browina w celu
zabezpieczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją.
Uchwała w trakcie wykonywania. Analiza stref buforowych od elektrowni
wiatrowych pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania miejscowego planu
dla terenów położonych w miejscowościach Nowa Chełmża i Skąpe, aby zabezpieczyć
tereny dla budownictwa mieszkalnego mieszkańców.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją.
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19.04.2018
19.04.2018
26.02.2019
23.07.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Bielczyny

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
Dźwierznie – Park Inwestycyjny.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Kończewice.

31.03.2020

XLII/355/18
XLII/356/18
VII/59/19
XV/101/19
XXV/158/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowościach Głuchowo i Kończewice

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Kiełbasin w rejonie autostrady i
drogi wojewódzkiej.

Uchwała w trakcie wykonywania.
Analiza stref buforowych od elektrowni wiatrowych pozwoliła powziąć decyzję o
zasadności opracowania miejscowego planu dla terenów położonych w
miejscowościach Głuchowo i Kończewice, aby zabezpieczyć tereny dla budownictwa
mieszkalnego mieszkańców.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją.
Uchwała w trakcie wykonywania.
Analiza stref buforowych od elektrowni wiatrowych pozwoliła powziąć decyzję o
zasadności opracowania miejscowego planu dla terenów położonych w miejscowości
Bielczyny, aby zabezpieczyć tereny dla budownictwa mieszkalnego mieszkańców oraz
umożliwić rozwój wsi Bielczyny.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją.
Uchwała w trakcie wykonywania. Temat realizowany we współpracy z Pomorską
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Obecnie na etapie uzgodnienia koncepcji drogowej
wraz z lokalizacją węzła autostradowego. W 2020 r została opracowana przez PSSE
koncepcja zagospodarowania terenu .
Uchwała w trakcie wykonywania. Celem uchwały jest umożliwienie rozbudowy
świetlicy i budowy remizy strażackiej.
W roku 2020 została podpisana umowa z pracownią urbanistyczną na sporządzenie
projektu planu wraz z niezbędną dokumentacją. Projekt planu miejscowego w trakcie
uzgodnień.
Uchwała w trakcie wykonywania. Celem uchwały jest zmiana przeznaczenia terenu
na cele działalności gospodarczej i umożliwienie budowy farmy fotowoltaicznej.
W roku 2020 przygotowano procedury pozwalające wyłonić pracownię
urbanistyczną, która zajmie się przygotowaniem projektu planu miejscowego.
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01.12.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w miejscowości Kuczwały i Strużal.

23.12.2020

01.12.2020

XXXV/222/20
XXXV/223/20
XXXVII/236/20

5.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w miejscowości Dźwierzno.

Uchwała w trakcie wykonywania. Celem uchwały jest zmiana przeznaczenia terenu
na cele działalności gospodarczej i umożliwienie budowy farmy fotowoltaicznej.
W roku 2020 przygotowano procedury pozwalające wyłonić pracownię
urbanistyczną, która zajmie się przygotowaniem projektu planu miejscowego.

Uchwała w trakcie wykonywania. Celem uchwały jest zmiana przeznaczenia terenu
na cele działalności turystycznej oraz kontynuację ścieżki pieszo-rowerowej relacji
Strużal-Kuczwały.
W roku 2020 przygotowano procedury pozwalające wyłonić pracownię
urbanistyczną, która zajmie się przygotowaniem projektu planu miejscowego.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Zakończenie procedury planistycznej związanej ze sporządzeniem planu
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowego. Realizacja uchwały nastąpi poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę
rejonie miejscowości Nawra.
świetlicy na potrzeby sołectwa Bogusławki.

DROGOWNICTWO I NAZEWNICTWO ULIC
Numer
uchwały

XXV/156/20

XXV/157/20

Data
podjęcia

31.03.2020

31.03.2020

Tytuł uchwały

Informacja w spr. wykonania uchwały

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości Uchwała została wykonana. Wprowadzono nowe stawki za zajęcie
pasa drogowego w odniesieniu do obiektów infrastruktury
opłat za zajęcie pasa drogowego
telekomunikacyjnej. Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane
wg. nowych stawek.
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Uchwał została wykonana. Ulice Na Cyplu, i Turystyczna w
Zalesie
miejscowości Zalesie zostały oznakowane.
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Uchwała została wykonana. Ulica Żeglarska w miejscowości Zalesie
została oznakowana.
Uchwała została wykonana. Porozumienie na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności na
zadania pn. „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki
rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice –
Warszewice” między Gminą Chełmża a Powiatem Toruńskim zostało
podpisane.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Uchwała została wykonana. Porozumienie na „Budową chodnika przy
Chełmża umowy na współfinansowanie przez Powiat drodze powiatowej nr 1638 C w centrum miejscowości Drzonówko”
XXXIII/215/20 27.10.2020
Toruński zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze między Gminą Chełmża a Powiatem Toruńskim zostało podpisane.
powiatowej nr 1638 C w centrum miejscowości
Drzonówko”.

XXVIII/185/20 16.06. 2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Zalesie.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę
Chełmża umowy na współfinansowanie przez Powiat
XXXIII/214/20 27.10.2020 Toruński zadania pn. „Rozbudowa drogi polegająca na
budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej
nr 2016 C Kończewice- Warszewice”.

28.06.2008
30.01.2012

XXVI/169/08
XIX/122/12

Data
podjęcia

POMOC SPOŁECZNA

Numer
uchwały

6.

Tytuł uchwały

Informacja w spr. wykonania uchwały

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez W 2020 r. nie wystąpiły przypadki powodujące konieczność zastosowania
gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uchwały.
uprawnionym
W sprawie przyznawania i odpłatności za usługi W 2020 r. nie wystąpiły przypadki powodujące konieczność zastosowania
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz uchwały.
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
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18.12.2018
18.12.2018
12.12.2019
28.12.2020

III/15/18
III/16/18
XX/123/19
XXIII/140/20

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na
przyznanie pomocy w zakresie dożywiania w formie
udzielenia posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych przez osoby i rodziny objęte
wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 - 2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek
w
szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w
tym osobom bezdomnym.

Realizacja opisana w rozdz. 17 ROSG– Gminny program osłonowy w
zakresie dożywiania dzieci i uczniów.

Realizacja opisana w rozdz. 17 ROSG – Gminny program osłonowy w
zakresie dożywiania dzieci i uczniów.

Na podstawie Uchwały nr XX/123/19 wystąpiono do trzech podmiotów
w zakresie świadczenia usług zapewniających schronienie w postaci
tymczasowego miejsca dla osób bezdomnych. Następnie
wyłoniono instytucje zapewniającą schronienie w najkorzystniejszej
cenie. W ramach uchwały oraz zawartej umowy 2020 r. skierowano 1
osobę do schroniska dla osób bezdomnych. Liczba zrealizowanych
świadczeń wyniosła 60 (bezdomny w schronisku przebywał przez okres
2 miesięcy), natomiast poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 2.400
zł i zostały pokryte ze środków własnych gminy w ramach zasiłków
celowych.

w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów Realizacje strategii omówiono w rozdz. 11 ROSG – Strategia integracji i
społecznych w Gminie Chełmża na lata 2020-2024.
rozwiązywania problemów społecznych.
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14.12.2020

XXXVI/228/20

Uchwała została uchylona uchwała Nr XXXVIII/237/21 Rady Gminy
Chełmża w dniu 26 stycznia 2021 r.

IX/72/19

9.04.2019

XII/85/19

28.05.2019

Data
podjęcia

OŚWIATA ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM

Numer
uchwały

7.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Tytuł uchwały

Informacja w spr. wykonania uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie
do
partnerskiego
projektu „EU-geniusz w świecie 3 D”
realizowanego w ramach RPO WK-P
na lata 2014-2020.

Gmina Chełmża przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 3D”
realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie od 1 maja
2019 r. do 30 czerwca 2023 r.
Główne działania projektu to: zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje
kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia realizowane
metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D, szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod
nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania, zakup
wyposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego (drukarki 3D z
wyposażeniem, komputery, roboty edukacyjne).
Do projektu przystąpiły: SP w Kończewicach, SP w Grzywnie, SP w Sławkowie, SP w Zelgnie.
w sprawie Regulaminu przyznawania Wprowadzono nowy regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałym w Gminie Chełmża. Stypendia są wypłacane z funduszu
ponadpodstawowych.
stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku
szkolnego od 1 września do 30 czerwca w wysokości 150 zł miesięcznie. W roku 2020 stypendia
na rok szkolny 2020/21 przyznano 42 uczniom.
Informację dot. uchwały przedstawiono w rozdziale 19 ROSG – Program stypendialny im. J.
Luntkowskiego.
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XXII/136/20

09.01.2020

XXIII/138/20

28.01.2020

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Uchwała wyrażała zamiar likwidacji Punktu Przedszkolnego w SP w Sławkowie z końcem roku
Przedszkolnego w Sławkowie.
szkolnego 2019/2020. Likwidacja PP była konsekwencją zmiany przepisów regulujących
funkcjonowanie punktów przedszkolnych wprowadzoną od stycznia 2018 r. Zgodnie z nowym
zapisem rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r. „dopuszcza się
prowadzenie zajęć w ramach punktu lub zespołu w lokalu znajdującym się w budynku lub jego
części, które nie spełniają wymagań określonych w par. 4 ust. 1 rozporządzenia pod warunkiem,
ze w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal punktu przedszkolnego, nie występują inne
lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne punkty lub zespoły lub oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych”. Oznaczało to, że w przypadku SP w Sławkowie, gdzie funkcjonował
oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich tzw. zerówka, nie mógł jednocześnie funkcjonować
punkt przedszkolny. Istnienie PP i oddziału przedszkolnego w jednym budynku możliwe było tylko
do 31.08.2020 r. Na podstawie upoważnienia zawartego w treści uchwały Wójt powiadomił
rodziców o zamiarze likwidacji Punktu Przedszkolnego oraz wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Uchwała wyrażała zamiar likwidacji Punktu Przedszkolnego w Zelgnie mieszczącego się
Przedszkolnego w Zelgnie.
w budynku komunalnym Zelgno 16, z końcem roku szkolnego 2019/2020.
Głównym celem podjęcia w/w uchwały było uporządkowanie struktury organizacyjnej placówek
oświatowych wychowania przedszkolnego w Gminie Chełmża oraz formalne usankcjonowanie
rzeczywistego stanu faktycznego. Od 01.09.2018 r. w SP w Zelgnie, utworzono oddział
przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich, do którego zgodnie z wolą rodziców przyjęto wszystkie chętne
dzieci z PP w Zelgnie, w związku z czym punkt faktycznie przestał funkcjonować, a w jego
pomieszczeniach (Zelgno 16) rozpoczął funkcjonowanie Gminny Punkt Opieki Dziennej w Zelgnie,
w którym sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Na podstawie upoważnienia
zawartego w treści uchwały Wójt powiadomił rodziców o zamiarze likwidacji Punktu
Przedszkolnego oraz wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w
powyższej sprawie.
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XXIII/139/20

28.01.2020

XXIV/151/20

25.02.2020

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Uchwała wyrażała zamiar likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kończewicach mieszczącego się w
Przedszkolnego w Kończewicach.
budynku komunalnym tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Kończewice 25 z końcem roku
szkolnego 2019/2020.
Głównym celem podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji PP w Kończewicach było uporządkowanie
struktury organizacyjnej placówek oświatowych wychowania przedszkolnego w Gminie Chełmża,
formalne usankcjonowanie rzeczywistego stanu faktycznego oraz racjonalne wykorzystanie przez
dzieci przedszkolne bazy oświatowej jaką dysponuje gmina. W związku z pogarszającym się
stanem technicznym budynku (stara instalacja elektryczna, zawilgocenie ścian, dach wymagający
wymiany) w sierpniu 2018 r. budynek został wyłączony z użytkowania na cele edukacji
przedszkolnej. Wszystkie chętne dzieci z PP w Kończewicach zgodnie z wolą rodziców zostały
przyjęte do utworzonego od dnia 01.09.2018 r. oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich w
SP w Kończewicach, w związku z czym punkt faktycznie przestał funkcjonować.
Na podstawie upoważnienia zawartego w treści uchwały Wójt powiadomił rodziców o zamiarze
likwidacji Punktu Przedszkolnego oraz wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o
wyrażenie opinii w powyższej sprawie.
w
sprawie
ustalenia
planu Na podstawie art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkoły każdego roku
dofinansowania form doskonalenia wyodrębnia 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i przeznacza je
zawodowego, maksymalnej kwoty na finansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.
dofinansowania opłat za kształcenie W 2020 r. łączna kwota wyodrębnionych środków dla wszystkich szkół wynosiła 50.640 zł.
pobieranych przez szkoły wyższe i Na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół do 31 października poprzedniego
placówki doskonalenia nauczycieli roku, wyodrębnione w rozdziale 80146 środki zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów,
oraz form i specjalności kształcenia kursów kwalifikacyjnych, szkoleń dla nauczycieli, materiały szkoleniowe oraz koszty delegacji
objętych dofinansowaniem w 2020 r. zgodnie z podjętą uchwałą. Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom
zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
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28.04.2020

XXVI/168/20

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Chełmża oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół
podstawowych

16.06. 2020

XXVIII/187/20

w
sprawie
likwidacji
Przedszkolnego w Zelgnie

Dotychczasowy plan sieci publicznych szkół podstawowych, zakładał funkcjonowanie czterech
szkół o pełnej strukturze organizacyjnej:
1) Szkoły Podstawowej w Grzywnie obejmującej obwodem m-ci: Brąchnówko, Browinę, Grzywnę
i Strużal;
2) Szkoły Podstawowej im. ks. L. Poeplau w Kończewicach obejmującej obwodem m-ci: Bielczyny,
Bogusławki, Głuchowo, Kończewice, Nawrę, Windak i Parowę Falęcką;
3) Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sławkowie obejmującej obwodem m-ci: Kiełbasin,
Kuczwały, Mirakowo, Morczyny i Sławkowo;
4) Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Zelgnie obejmującej obwodem m-ci: Drzonówko,
Dziemiony, Dźwierzno, Januszewo, Grzegorz, Liznowo, Nową Chełmżę, Pluskowęsy, Zalesie,
Skąpe, Szerokopas, Świętosław, Bocień, Witkowo, Zajączkowo i Zelgno.
Zmiana chwały wprowadziła zmianę dotychczasowych obwodów SP w Grzywnie, Sp w Sławkowie
oraz SP w Zelgnie. Zmiana dotyczyła:
− włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Zelgnie wsi Kiełbasin oraz części wsi Mirakowo
(kolonia Grodno), którą stanowi obszar położony w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej
Pluskowęsy-Mlewo-Sierakowo nr 649,
− włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Grzywnie wsi Kuczwały oraz części wsi Mirakowo,
którą stanowi obszar położony w sąsiedztwie drogi powiatowej Mała Grzywna Mirakowo nr
2025C oraz drogi gminnej Mirakowo-Kuczwały nr 100530C.
Punktu Uchwała jest kontynuacją procedury wywołanej uchwałą Nr XXIII/138/20 z dnia 28.01.2020 r. w
sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Zelgnie.
Działania podjęte przez Wójta w celu przeprowadzenia procedury likwidacji:
- poinformowanie rodziców (brak konieczności powiadamiania z uwagi na faktyczny brak dzieci
zapisanych do PP),
- uzyskanie pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty (postanowieniem z dnia
05.03.2020 r.) który pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji PP w Zelgnie z dniem 31.08.2020,
- uzyskanie opinii związków zawodowych: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu regionu
Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.
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16.06.2020
16.06.2020
14.07.2020

XXVIII/188/20
XXVIII/189/20
XXX/197/20

w
sprawie
likwidacji
Punktu Uchwała jest kontynuacją procedury wywołanej uchwałą Nr XXII/136/20 z dnia 09.01.2020 r. w
Przedszkolnego w Sławkowie.
sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławkowie.
Działania podjęte przez Wójta w celu przeprowadzenia procedury likwidacji:
- poinformowanie rodziców o zamiarze likwidacji,
- uzyskanie pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty (postanowieniem z dnia
05.03.2020 r.) który pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji PP w Sławkowie z dniem
31.08.2020,
- uzyskanie opinii związków zawodowych: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu regionu
Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.
w
sprawie
likwidacji
Punktu Uchwała jest kontynuacją procedury wywołanej uchwałą Nr XXIII/139/20 z dnia 28.01.2020 r. w
Przedszkolnego w Kończewicach.
sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Kończewicach.
Działania podjęte przez Wójta w celu przeprowadzenia procedury likwidacji:
- poinformowanie rodziców o zamiarze likwidacji (brak konieczności powiadamiania z uwagi na
faktyczny brak dzieci zapisanych do PP),
- uzyskanie pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty (postanowieniem z dnia
05.03.2020 r.) który pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji PP w Kończewicach z dniem
31.08.2020,
- uzyskanie opinii związków zawodowych: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu regionu
Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”.
w sprawie określenia średnich cen Nowelizacja Prawa Oświatowego z dnia 16.10.2019 r. zobowiązała Radę Gminy do podjęcia
jednostek paliwa w Gminie Chełmża uchwały, w której określi średnią cenę jednostkową paliwa w gminie w danym roku szkolnym.
Ustalona cena ma zastosowanie przy zawieraniu umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci z
na rok szkolny 2020/2021.
niepełnosprawnościami do szkoły lub przedszkola. Gmina dokonuje indywidualnego wyliczenia
kosztu transportu dla każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Zwrot środków stanowi iloczyn liczby kilometrów, średniej ceny jednostkowej paliwa w danej
gminie i średniego zużycie właściwe dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko, według danych
producenta samochodu. Sposób ustalenia średnich cen paliwa w Gminie Chełmża został
wyliczony na podstawie średniej ceny paliw z początku, połowy i końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc przedstawienia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy na stacji paliw, która znajduje
się na terenie gminy.
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XXXII/205/20

29.09.2020

XXXIV/218/20

03.11.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna oraz
maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie dziecka u dziennego
opiekuna.

W dniu 02.10.2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Gminne Punkty Opieki Dziennej –
wsparcie dla rodziców małego dziecka”. Podczas trwania projektu odpłatność za pobyt dziecka u
dziennego opiekuna wynosiła symboliczne 50 zł miesięcznie.
W ramach trwałości projektu Gmina zobowiązana jest do utrzymania miejsc opieki przez kolejne
2 lata. Zamiast dwóch Gminnych Punktów Opieki Dziennej czynnych 8 godzin dziennie, został
uruchomiony jeden punkt w Zelgnie czynny od godz. 6.30 do 16.30 zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem rodziców na opiekę nad dziećmi do lat 3. W Punkcie w Zelgnie zatrudnionych
jest dwóch dziennych opiekunów, którzy mają pod opieką 10 dzieci.
Na podstawie podjętej uchwały podwyższono miesięczną opłatę za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna do kwoty 200 zł miesięcznie. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
maksymalną wysokość opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez
jednostki samorządu terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka u
dziennego opiekuna ustala w drodze uchwały rada gminy.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Uchwały zakłada likwidację SP w Sławkowie z dniem 31.08.2021 r., z jednoczesnym podziałem
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika obwodu likwidowanej jednostki na dwie szkoły sąsiednie. Do obwodu Szkoły Podstawowej w
w Sławkowie.
Zelgnie włączone zostałyby miejscowości : Mirakowo -część wsi i Morczyny, a do obwodu Szkoły
Podstawowej w Grzywnie miejscowość Sławkowo.
Uchwała zakłada, że w roku szkolnym 2021/2022 do SP w Sławkowie uczęszczałoby 101 uczniów
(bez uwzględnienia 5-latków w grupie oddziału przedszkolnego), a łączna liczba oddziałów 0-VIII
wyniosłaby 9.Planowana zmiana zakłada, że spośród 95 uczniów z klas I-VIII z obwodu SP w
Sławkowie 45 uczniów będzie uczęszczało do SP w Grzywnie, a 50 uczniów do SP w Zelgnie.
Na podstawie upoważnienia zawartego w treści uchwały Wójt powiadomił rodziców o zamiarze
likwidacji SP w Sławkowie oraz wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie
opinii w powyższej sprawie.
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Informacja w spr. wykonania uchwały

26.11. 2019

uchwała w sprawie

w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża z Informacja podana w rozdziale 20 ROSG – Program Współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami Organizacjami Pozarządowymi.
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

01.12.2020

XIX/120/19
XXXV/224/20

9.

Data
podjęcia

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI

Numer
uchwały

8.

w sprawie Programu współpracy Gminy Chełmża z Uchwała ma zastosowanie do 2021 i jej realizacja nie dotyczy okresu
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami objętego raportem.
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

UCHWAŁY PODATKOWE

Numer
uchwały

Data podjęcia
Tytuł uchwały

XVIII/115/19

29.10.2019

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.

XVIII/116/19

29.10. 2019

w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków
transportowych.

Informacja w spr. Wykonania uchwały
Na podstawie stawek określonych w przedmiotowej uchwale naliczono podatek od
nieruchomości na 2020 r. stanowiący dochód Gminy Chełmża. Łączny przypis
podatku od nieruchomości w 2020 r. dla osób fizycznych i prawnych wyniósł
5 506 252,00 zł.
Na podstawie stawek określonych w przedmiotowej uchwale naliczono podatek od
środków transportowych na 2020 r. stanowiący dochód Gminy Chełmża. Łączny
przypis podatku od środków transportowych w 2020 r. dla osób fizycznych i
prawnych wyniósł 179 579,00 zł .
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XXXIII/212/20

27.10.2020

w sprawie określenia wysokości Uchwała ma zastosowanie do 2020 r. i jej realizacja nie dotyczy okresu objętego
stawek podatku od środków raportem.
transportowych.

XXXIII/213/20

27.10. 2020

w sprawie określenia wysokości Uchwała ma zastosowanie do 2020 r. i jej realizacja nie dotyczy okresu objętego
stawek podatku od nieruchomości. raportem.

10. UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Numer
uchwały

Data
podjęcia

XXI/134/19

17.12.2019

XXIII/148/20

28.01.2020

Tytuł uchwały

Informacja w spr. Wykonania uchwały

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na Szczegółowe informacje dotyczące wykonania uchwały zawiera
2020 r.
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020
r.
zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXV/163/20

31.03.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXVI/170/20

28.04.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXIX/195/20

30.06.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXX/199/20

14.07.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXXI/204/20

29.07.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXXII/210/20

29.09.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXXIII/217/20

27.10. 2020

mieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXXVI/232/20

14.12.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXXVII/235/20

23.12.2020

zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

XXXVI/234/20

14.12.2020

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na Uchwała ma zastosowanie do 2021 i jej realizacja nie dotyczy okresu
2021 r.
objętego Raportem.
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w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Szczegółowe informacje dotyczące wykonania uchwały w części
Finansowej Gminy Chełmża na lata 2020 – 2033.
dotyczącej zadań, których realizacja wywoływała płatności w 2020
r. znajdują się w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Gminy Chełmża za 2020 r.
Chełmża na lata 2020 – 2033.
Realizacja pozostałych zadań ujęte w WPF nie obejmuje okresu
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy objętego Raportem.
Chełmża na lata 2020-2033.

XXI/133/19

17.12. 2019

XXV/162/20

31.03.2020

XXIX/194/20

30.06.2020

XXX/198/20

14.07.2020

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Chełmża na lata 2020 – 2035.

XXXII/209/20

29.09.2020

zmieniającą Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy
Chełmża na lata 2020-2035.

XXXVI/231/20

14.12.2020

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Chełmża na lata 2020-2035.

XXXVI/233/20

14.12.2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Uchwała ma zastosowanie do 2021 i jej realizacja nie dotyczy okresu
Finansowej Gminy Chełmża na lata 2021-2035.
objętego Raportem.

11. POZOSTAŁE UCHWAŁY O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Numer
uchwały

XXV/161/20

Data
podjęcia

31.03.2020

Tytuł uchwały

Informacja w spr. Wykonania uchwały

w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabezpieczenie
spłaty pożyczki.

W 2020 r. został sporządzony operat szacunkowy
określający wartość nieruchomości w Zalesiu oraz
odłączono z KW nieruchomości, które nie były
przedmiotem zabezpieczenia.
Akt notarialny ustanawiający hipotekę umowną
zaplanowano na 2021 r.
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XXVI/182/20

26.05.2020

XXVI/183/20

26.05.2020

XXIX/193/20

30.06.2020

XXX/201/20

14.07.2020

XXX/202/20

14.07.2020

XXXI/203/20

29.07.2020

w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne
finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka sprawozdanie finansowe SPOZ w Zelgnie 20 2019 zostało
Zdrowia w Zelgnie za 2019 r.
zatwierdzone prze Radę Gminy poprzez podjęcie
uchwały.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Na podstawie przedłożonego raportu o sytuacji
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w finansowo- ekonomicznej zgodnie z art.53 a ust.1 i 2
Zelgnie.
ustawy o działalności leczniczej Rada Gminy pozytywnie
zaopiniowała sytuację finansowo – ekonomiczną SPOZ w
Zelgnie.
Na podstawie niniejszej uchwały zostały wyemitowane
obligacje (środki pieniężne ) w wysokości 10 000 000,00
zł z tego na rok 2020 – 3 500 000,00 zł na pokrycie
deficytu i na rok 2021 - 6 500 000,00 zł na pokrycie
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad
deficytu 4 360 800,00 zł i na spłatę wcześniej
ich zbywania, nabywania i wykupu.
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
2 139 200,00 zł. Na organizację i obsługę emisji obligacji
na podstawie umowy z 28 sierpnia 2020 r. zostało
wybrane PKO Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Sprawozdanie za rok 2019 zostało rozliczone i
finansowego
Gminy
Chełmża zatwierdzone przez Rade Gminy w formie uchwały ,która
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu ma charakter oceniająco- rozliczeniowy i nie wywołuje
Gminy Chełmża za 2019 r.
dalszych czynności wykonawczych
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmża Wójtowi Gminy Chełmża za wykonanie budżetu za rok
absolutorium z wykonania budżetu Gminy Chełmża 2019 Rada Gminy udzieliła absolutorium. Uchwała nie
wywołuje dalszych czynności wykonawczych.
za 2019 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Toruńskiemu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z
budżetu Gminy Chełmża z przeznaczeniem na
organizację publicznego transportu zbiorowego na
2 liniach komunikacyjnych.

Z tyt. organizacji transportu zbiorowego na terenie
Gminy Chełmża dla Powiatu Toruńskiego została
przekazana dotacja w kwocie 32 054,37 zł. Transport
publiczny rozliczono za mc. VIII 2020 do XII 2020
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XXXVI/227/20

14.12.020

w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Realizacja uchwały nastąpi w 2021 r.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na zabezpieczenie
spłaty pożyczki.

12. DOMUMENTY STRATEGICZNE, PROGRAMOWE I USTROJOW
Numer
uchwały

Data podjęcia

XXI/131/19

17.12.2019

XXI/132/19

17.12.2019

XXXVI/229/20

14.12.2020

XXXVI/230/20

14.12. 2020

Tytuł uchwały

Informacja w sprawie wykonania uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i Informacje zawarto w rozdziale 14 – Program Profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Program
Przeciwdziałania Narkomanii.
w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
programu Informacje zawarto w rozdziale 14 - Program Profilaktyki i
przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program
Przeciwdziałania Narkomanii.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki Uchwała ma zastosowanie do 2021 i jej realizacja nie dotyczy
okresu objętego Raportem.
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.
w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
przeciwdziałania narkomanii w 2021 r.

programu Uchwała ma zastosowanie do 2021 i jej realizacja nie dotyczy
okresu objętego Raportem.

13. SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE
Numer
uchwały
XXIII/141/20

Data
podjęcia

Tytuł uchwały

Informacja w sprawie wykonania uchwały

28.01.2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W wyniku wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia
Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Toruń - Wschód w Toruniu na 14.07.2020 r. stwierdzono nieważność zaskarżonej
uchwałę Rady Gminy Chełmża w sprawie trybu i sposobu powoływania uchwały.
i odwoływania
członków
Zespołu
interdyscyplinarnego
oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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28.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa RG postanowiła, że petycja nie zasługuje na
uwzględnienie. Odpowiedź z dnia 06.02.2020 r.
miejscowego.
przesłano elektronicznie w dniu 28.02.2020 r.
XXIII/150/20 28.01.2020 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Petycję przekazano wg. właściwości do Sejmu RP
jako organowi właściwemu.
Odpowiedź z dnia 06.02.2020 r. odebrano w dniu
12.02.2020 r.
XXIV/154/20 25.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa …...
RG postanowiła odmówić załatwienia (pozostawić
bez rozpoznania) złożoną petycję.
XXVIII/190/20 16.06.2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W wyniku wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia
Bydgoszczy skargi Dariusza Pawlaka na uchwałę Rady Gminy Chełmża 28.07.2020 r. skarga została odrzucona.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
XXXII/208/20 29.09.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa RG uznała petycję za niezasadną. Odpowiedź z dnia
miejscowego.
06.10.2020 r. przesłano elektronicznie w dniu
06.10.2020 r.
XXIII/149/20

14. POZOSTAŁE UCHWAŁY
Numer uchwały
XXIII/146/20

XXIII/147/20
XXV/164/20

Data
Tytuł uchwały
Informacja w sprawie wykonania uchwały
podjęcia
28.01.2020 w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Przyjęte plany pracy stanowił podstawę organizacji pracy Komisji Rady
Chełmża w 2020 r.
Gminy w 2020 r. Sprawozdania z realizacji planu zostały
przedstawione przez Przewodniczących Komisji 30.03.2021 r. 2021 r.
28.01.2020 w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2020 Przyjęty plan pracy stanowił podstawę organizacji pracy Rady Gminy
w 2021 r. Uchwała ma charakter organizacyjny.
31.03.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwała ma charakter oceniająco-zatwierdzający i nie wywołuje
rocznego planu działania Centrum Inicjatyw dalszych czynności wykonawczych.
Kulturalnych Gminy Chełmża za 2019 r.
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XXV/165/20

31.03.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Uchwała dotyczy zatwierdzenia planu działania, a jej rozliczenie i
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża na ocena następuje w roku kolejnym po przedstawienie sprawozdania z
2020 r.
działalności.

od XXVI/171/20 26.05.2020 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Z uwagi na zagrożenie spowodowane pandemią i wynikającego z tego
do XXVI/181/20
Chełmża.
ograniczenia wręczenie tytułów zostało przełożone na 2021 r.
XXX/200/20

14.07.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi RG udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy.
Gminy Chełmża.
Uchwała ma charakter oceniająco-rozliczeniowy i nie wywołuje
dalszych czynności wykonawczych.
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IV. FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki w Gminie Chełmża wprowadzono uchwałą nr XLVI/362/14 Rady
Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących fundusz sołecki. Podstawę podjęcia
uchwały stanowił art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
który stanowi:
„1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz,
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie
funduszu.
2. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy,
jest nieważna.
3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat
budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta”.
Kwota Funduszu sołeckiego wyodrębnionego na 2019 r. stanowiła – 597.224,28 zł.
W terminie do 30 września 2019 r. wszystkie sołectwa działające na terenie Gminy
Chełmża złożyły do Wójta wnioski zawierające wykaz przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji w 2020 r.
Łącznie w 2020r. w ramach FS wydatkowano środki w wysokości 582.185,17 zł.
Najistotniejsze kierunki wydatkowania środków FS przedstawiają się następująco:
1) drogi publiczne
– 15.569,64 zł,
2) OSP
- 18.997,99 zł,
3) szkoły podstawowe
- 7.500 zł,
4) utrzymanie zieleni i terenów
- 186.077,23 zł,
5) oświetlenie ulic, placów dróg
- 12.759,00 zł,
6) pozostała działalność
- 1.417,21zł
7) ośrodki kultury, świetlice
- 255.673,00 zł,
8) organizacja imprez
- 10.540,39 zł,
9) obiekty sportowe
- 54.019,94 zł
10) Kultura fizyczna
- 15.082,00 zł

V.

PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej Gminy Chełmża jest jej budżet przyjęty
uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17.12.2019 r. Zmiany w budżecie
w trakcie 2020 roku zostały wprowadzone dziesięcioma uchwałami Rady Gminy
i dwudziestoma dwoma zarządzeniami Wójta Gminy.
Budżet Gminy za 2020 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości
59.646.141,25 zł tj. 112,1 % planu, który wynosił 53.214.736,21 zł, a po stronie wydatków
w wysokości 51.127.442,23 zł tj. 88,7 % planu, który wynosił 57.644.722,49 zł.
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Dochody i wydatki budżetu Gminy Chełmża w latach 2017/2018/2019/2000
2000 r.
Tytuł
2017 r.
2018 r.
2019 r.
DOCHODY
w tym: Dotacje z
UE
sprzedaż mienia

40 710 714,00

44 086 835,15 47 023 516,73* 59.646.141,25

24,84 %

408 671,18

2 345 534,68

134 812,58

123 213,86

udziały w PIT

3 898 566,17

4 651 027,38

5 419 439,03 6.063.178,01

11,88 %

podatek od
nieruchomości
WYDATKI

5 002 894,36

4 864 850,50

5 300 779,63 4.845.333,89

-8,59%

48 509 340,42

49 594 532,24 51.127.442,23

3,09 %

12 694 703,58

11 404 257,62 10.036.009,98

-11,99%

w tym: wydatki
majątkowe
WYNIK
Wolne środki

39 332 544,33
5 656 520,49
+ 1 378 169,67
3 785 509,61

1 270 125,48 4.828.315,15

Dynamika

57 063,86*

467.799,88

280,14%
719,78%

- 4 422 505,27 -2 571 015,51* +8.518.699,02
3 491 304,34

8 294 623,83 21.224.122,85

155,88%

*Różnica pomiędzy danymi wykazanymi w tabeli powyżej a danymi w Sprawozdaniu rocznym z
wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2019 r. stanowiącym załącznik nr 1 do Raportu wynika z
korekty sprawozdania Rb-27S po dniu 31.03.2020 r.

Planowany deficyt na 2020 r. wynosił 4.429.986,28 zł, faktycznie po wykonaniu dochodów
i wydatków na dzień 31.XII.2020 r. wypracowano nadwyżkę na kwotę 8.518.699,02 zł. Na 2021
r. w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 21.224.122,85 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące budżetu gminy za 2020 r. zawiera Sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. które stanowi załącznik nr 1 do Raportu.

VI.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Przynależność Gminy do stowarzyszeń i organizacji:
Gmina jest członkiem:
1) Stowarzyszenia Samorządowego Autostrady A1,
2) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”,
3) Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Komisje i zespoły konsultacyjno-doradcze współpracując z Gminą:
1) Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie,
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii,
3) Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
4) Zespół Interdyscyplinarny.
3. Gminne jednostki organizacyjne:
1) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Szkoła Podstawowa w Grzywnie,
Szkoła Podstawowa im. Leona Poeplau w Kończewicach,
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie,
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie z filiami w m-ciach Grzywna, Skąpe i Głuchowo,
( jednostka posiada osobowość prawną)
8) Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża,
( jednostka posiada osobowość prawną)
9) Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie,
(jednostka posiada osobowość prawną)
10) Zakład Usług Komunalnych WDKAN Sp. z o.o.
(jednostka posiada osobowość prawną)
Sprawozdania z działalności jednostek stanowią załączniki do Raportu:
-załącznik nr 2 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020,
-załącznik nr 3 - Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.
-załącznik nr 4 – Sprawozdanie Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za 2020 r.
-załącznik nr 5 – Sprawozdanie Centrum Inicjatyw Kulturalnych za 2020 r.
-załącznik nr 6 – Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPOZ w Zelgnie,
- załącznik nr 7 – Sprawozdanie Zarządu ZUK WODKAN Sp. z o.o. za 2020 r.

Zestawienie załączników:
Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r.,
Załącznik nr 2 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2019/2020,
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r.
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Biblioteki Samorządowej w Zelgnie za 2020 r.
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie Centrum Inicjatyw Kulturalnych za 2020 r.
Załącznik nr 6 - Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPOZ w Zelgnie,
Załącznik nr 7 – Sprawozdanie Zarządu ZUK WODKAN Sp. z o.o. za 2020 r.
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