
Sprawozdanie z pracy Wójta 

oraz wykonania uchwał Rady 

XLIV sesja Rady Gminy – 29 czerwca 2021 r. 
 

 

1.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1) Trwa remont świetlicy w Dziemionach. 

2) Zakończono prace naprawcze na terenie ośrodka w Zalesiu. 

3) Trwa realizacja wniosków na dofinansowanie: budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, instalacji solarnych oraz wymiany pieców. 

4) Trwają prace przy malowaniu placów zabaw. 

5) Wymieniono część ogrodzenia przy boisku w Kuczwałach. 

6) Trwa montaż zasilania energetycznego placu rekreacyjnego w Nawrze. 

7) Trwa budowa Kopca Ziemia Polaków w Kończewicach. 

8) Trwają prace naprawcze przy boisku w Grzywnie. 

9) Dokonano konserwacji skweru rekreacyjnego nad jez. Głuchowskim. 

 

2. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH     

                                                        

2.1. Dodatki mieszkaniowe (02.06.2021 r. – 25.06.2021 r.) 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 3722,88 zł 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 102,76 zł  

 

2.2. Działalność gospodarcza  

Ilość złożonych wniosków w okresie (od 02.06.2021 r. – 25.06.2021 r.) 

o wpis do CEIDG 2 

o zmianę we wpisie do CEIDG 2 

o zawieszenie działalności gospodarczej 1 

o wznowienie działalności gospodarczej 0 

o wykreślenie z CEIDG 1 

 

2.3. Zamówienia publiczne 

W dniu 23 06 2021 r. została zawarta umowa z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

BUD-POL Mariusz Sulecki z siedzibą w Toruniu  na wykonanie: 

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

przedszkolnego wraz z przebudową zespołu szatniowego na kwotę 357.499,37 zł brutto, 

- zadanie Nr 2 - Remont dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie na kwotę 

98.888,88zł brutto. 

Postępowanie pod nazwą ,,Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej 
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przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice – Warszewice” zostało unieważnione, 

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty - firmy Strabag Sp. z o.o. – 1.219.938,99 zł brutto   

przewyższa środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia tj. 

kwotę 940.000,00 zł. 

 

2.4. Zdrowie 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest program polityki 

zdrowotnej "Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim". Program 

realizowany jest przez wybranego przez Urząd Marszałkowski realizatora. Adresowany jest 

do mieszkańców naszego województwa  w wieku 20 – 64 lat. Obejmuje działania edukacyjne,  

bezpłatne badania diagnostyczne krwi obejmujące test potwierdzający HBSAg oraz badania 

na obecność przeciwciał anty-HCV1a także bezpłatne szczepienia przeciw WZWB1. 

Zadaniem Gminy jest dotarcie z informacją do mieszkańców i zachęcenie do uczestnictwa. 

Jesteśmy w stałym kontakcie z realizatorem programu. Na chwilę obecną wszelkie informacje 

można uzyskać pod adresem www.stopwzw.pl oraz zapisać się do programu przez stronę 

internetową stopwzw.pl/dzialania-edukacyjne/. Obecnie realizator nawiązuje współpracę z 

podmiotami medycznymi na terenie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym z 

naszym Ośrodkiem Zdrowia w Zelgnie, które będą wykonywały badania i ewentualne 

szczepienia. Wszelkie informacje o programie i badaniach przekażemy mieszkańcom przez 

lokalne media. 

 

3. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI, SPORTU I KULTURY 

 

3.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Trwa nabór wniosków w programie grantowym DZIAŁAJ LOKALNIE edycja 2021’. Nabór 

wniosków prowadzi Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, pełniące rolę 

Ośrodka Działaj Lokalnie. Tegoroczną pulę grantową Gmina Chełmża współfinansuje 

w kwocie 11 tys. zł. Partnerami Programu z Gminą Chełmża są jeszcze gminy: Lisewo, 

Grudziądz i Książki. Nabór wniosków potrwa do 18 lipca br. 

Gmina Chełmża środki na Program przekazała w wyniku przeprowadzonego otwartego 

konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2021 r.  

W dniu 21.06.br w Zelgnie miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące w/w naboru 

z udziałem przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych z Gminy Chełmża. Materiał 

szkoleniowy – prezentacja dostępna jest na stronie internetowej w aktualnościach. 

Gmina Chełmża w czerwcu br. była współorganizatorem takich wydarzeń jak: 

- 135-lecie OSP Zelgno – wydany został folder okolicznościowy podsumowujący 

dotychczasową działalność jednostki; 

- III Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Chełmża – KUCZWAŁY 2021’ Realizatorem 

wyścigu był Uczniowski Klub Sportowy Gminy Chełmża ORKAN. Gmina ufundowała dla 

120 zawodników poczęstunek i drobne upominki promocyjne. 
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3.2. Akcje  - wydarzenia – spotkania 

W ramach Pikniku Rodzinnego w Brąchnówku, który odbył się w dniu 06.06.br 

podsumowana została gminna akcja „ZDROWO – pieszo i rowerowo” edycja wiosenna’.   

W akcji udział łącznie wzięło 51 osób. Uczestnicy indywidualnie realizowali trasy pieszą 

i rowerową. 

W Zalesiu odbył się festyn Powitanie Lata. Tym razem miejscem festynu była lokalizacja 

CYPEL, celem promocji oddanej w tym roku do użytku nowej ścieżki edukacyjnej przy 

brzegu Jeziora Chełmżyńskiego. Imprezą towarzyszącą był IV już ZLOT GRUP 

REKREACYJNYCH z udziałem prawie 80 uczestników. Organizatorzy festynu: Gmina 

Chełmża wspólnie z CIK Gminy Chełmża. 

W Gminie Chełmża udostępniana jest seria filmowych odcinków o przykładowych tematach 

z życia Gminy Chełmża i jej mieszkańców z cyklu GMINNE WIEŚCI N@ EKRANIE 

realizowanych we współpracy z lokalną TV Po Sąsiedzku oraz Promocję UG. Filmy 

w ramach cyklu GMINNE WIEŚCI N@ EKRANIE są udostępniane na stronie internetowej 

www.gminachelmza.pl – zakładka  Warto zobaczyć, na gminnym profilu FB,  na profilach FB 

gminnych instytucji kultury – CIK i biblioteki oraz na FB TV Po Sąsiedzku.  Filmy  ukazują 

się dwa razy w tygodniu  o stałej porze – środa i piątek o godz. 19.00. Na okres wakacji 

przewidziana przerwa w ich realizacji. 

Odbyło się spotkanie z laureatem w największej ilości konkursów olimpiad w roku szkolnym 

2020/2021 z Łukaszem Hybnerem z SP Zelgno.  Podsumowane zostały dotychczasowe 

osiągnięcia ucznia i wręczone listy gratulacyjne Wójta Gminy Chełmża. Udział w spotkaniu 

wzięły również Dyrektor SP Zelgno, nauczyciel – opiekun ucznia i rodzice – mama ucznia. 

3.3. Gminne serwisy internetowe, miesięcznik Kurenda oraz współpraca z mediami 

lokalnymi  

Bieżąca aktualizacja gminnych serwisów internetowych – redakcja aktualności i kalendarza 

na stronie www, FB. 

Redagowanie miesięcznika Gazety Gminy Chełmża KURENDA. 

Bieżąca współpraca z mediami lokalnymi – opracowywanie i przekazywanie informacji 

prasowych dla dwutygodnika POZA Toruń i portali  internetowych www.pozatorun.pl    

i   www.tylkotorun.pl 

 

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

WÓJT 

(-) Jacek Czarnecki 


