
Sprawozdanie z pracy Wójta 

oraz wykonania uchwał Rady 

XLVI sesja Rady Gminy - 26 sierpnia 2021 r. 
 

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

1.1. Inwestycje 

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Skąpe poprzez 

stworzenie czytelni na świeżym powietrzu i ogrodów zapachowych” realizowany w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r., typu „Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Kształtowanie przestrzeni publicznej” – 

w dniu 15 lipca br. została podpisana umowa z Samorządem Województwa 

o dofinansowanie.  

wartość zadania 574.436 zł 

wysokość wnioskowanego dofinansowania: 334.604 zł.   

 

Na ukończeniu są roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej 

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

bazy rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i zabytkowej (PROW). 

Roboty wykonuje firma BUDMAR Firma Usługowa Marcin Matłosz Biskupice ul. Kozielec 

19, 87-152 Biskupice z terminem realizacji do 31.08.2021r. Obecnie trwają prace przy 

zagospodarowaniu terenu. 

wartość zadania 899.990 zł 

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

pozwolenie na budowę świetlicy oraz pobrano dziennik budowy.   

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

przebudowę sieci wodociągowej w Sławkowie na dz. nr 114/30 za kwotę 5.500 zł. 

Zawarto umowę z  Zakładem Usług Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej 

Chełmży na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Chełmża 

na dz. Nr 48/6, 48/10 i 52/18 o dł. ok. 130 mb.  za kwotę 10 tys. zł. Nadzór nad budową 

sprawuje Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka.   

Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Skąpe na dz. nr 238/9 o dł. ok. 170 mb za kwotę 6.642 zł oraz na budowę 

odcinka sieci wodociągowej o dł. ok. 150 mb i kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 130 mb 

w Kończewicach do dz. nr 15 za kwotę 13.407 zł.  Dokumentację wykonuje Jan Kretkowski, 

ul. Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka.   

Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego 

komunalnego w Browinie na dz. nr 122/18 za kwotę ok. 48 tys. zł brutto firmie "Volumen" 

Jerzego Ciecholewskiego z Gdyni. 

Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku świetlicy wiejskiej 

w Brąchnówku za kwotę 46 tys. zł brutto Pracowni Doroty Adamczyk KAD z Torunia. 
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Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową na zmianę przeznaczenia małej sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zelgnie na dwie klasy Pracowni Projektowej PRO-

KOR Krzysztof Lisewski ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 Toruń za kwotę ok. 20 tys. zł. 

„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie – 

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

i montażem dźwigu osobowego”  roboty wykonuje firma LOGBUD Sp. z o.o. z siedzibą 

w Toruniu, ul. Filomatów Pomorskich 1D/54.  Wykonano  mury klatki  schodowej, szyb  

i schody.    

Inwestycja pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Grzywnie w tym remont dachu 

i wymiana ogrodzenia”. Roboty realizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL 

Mariusz Sulecki, ul. Drzymały 14/10, 87-100 Toruń. Zakończono remont dachu  - 

07.08.2021, na ukończeniu przebudowa pomieszczeń na pkt przedszkolny wraz z szatnią. 

Zakończenie robót do końca września br. 

 

2. REFERAT ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

2.1. Sieć drogowa 

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

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

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

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

i szerokości 2 m. 

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

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

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

wykonano odcinek o długości ok. 1 km.   

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

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

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

przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Krzysztof 

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

Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2021 roku.  

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

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

rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko – 

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

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

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

oraz od miejscowości Mirakowo do miejscowości Sierakowo na odcinku o długości ok. 13 
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km i szerokości 2 m jest wykonywane przez Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o. o. 

sp. k. z Rogowa. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 12.939.802,15 zł. 

Zadanie jest realizowane w partnerstwie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Powiatu 

Toruńskiego, Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Planowany termin zakończenia zadania marzec 2022 roku.  

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100502 C w miejscowości 

Skąpe” na odcinku o długości 474 mb. Zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej o szerokości 5 mb odcinka chodnika, drogi rowerowej, zatoki autobusowej zostało 

zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka 

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

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

Zakończono przebudowę drogi gminnej nr 100556 w Grzywnie.  W ramach inwestycji na 

trzech odcinkach została wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z zjazdami  na łącznej 

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

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

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

Całość została zrealizowana przez firmę Transbruk Barczyńscy sp. z o.o. z siedzibą w Pigży 

za łączną kwotę 426550,47 zł.  

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

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

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

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

o szerokości 3,5 m. Inwestycja została zrealizowana przez firmę Transbruk Barczyńscy 

sp. z o.o. z siedzibą w Pigży za  łączną kwotę 150.658,10 zł.  

Trwa przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętosław na odcinku 

o długości 581 mb. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, 

kruszywa drogowego o grubości 25 cm oraz nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm. 

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

za łączną kwotę 377.485,36 zł. Zadanie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z godnie z umowa: UM_RW.7152.1.083.2021 w kwocie 

104.580,00 zł. 

2.2. Gospodarka nieruchomościami 

Została wszczęta procedura sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej, lokalu 

mieszkalnego Nr 15 o powierzchni użytkowej 47,10 m2 w budynku w Głuchowie Nr 5 wraz 

z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 9,04 m2 i udziałem wynoszącym 

5614/120463 cz. we własności części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz gruntu 

oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 252/5 o powierzchni 0,2172 

ha. Najemcami mieszkania są M i K małż. S. 
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Został zlecony podział geodezyjny nieruchomości położonej we wsi Głuchowo, oznaczonej w 

ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki 245/4, stanowiącej własność 

Z B pod wydzielenie drogi wewnętrznej. 

Został zlecony podział geodezyjny nieruchomości położonej we wsi Parowa Falęcka, 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym działki 28/4, 

stanowiącej własność P D. Wydzielenie działki pod plac rekreacyjny. 

W dniu 10.08.2021 r. został podpisany z C i I małż. M protokół w sprawie ustalenia 

wysokości odszkodowania za grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków numerem 

ewidencyjnym działki 94/2 o powierzchni 0,0344 ha, we wsi Nowa Chełmża - wydzielony 

pod poszerzenie drogi gminnej nr 100569 C. 

Z właścicielami nieruchomości uzgodniono wysokość odszkodowania na kwotę 3 440,00 zł tj. 

10 zł/za 1 m2. 

 

3.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1) Zakończono remont świetlicy w Dziemionach.  

2) Została zamontowana wiata na terenie przed świetlicą w Dziemionach. 

3) Na świetlicy w Dziemionach zamontowano napis „Świetlica Wiejska 

w Dziemionach”. 

4) Trwa budowa Kopca Ziemia Polaków w Kończewicach. 

5) Trwa wykonanie placu zabaw – Kończewice Ogrodniki. 

6) Ułożono kostkę brukową Windak, Mirakowo, Dziemiony. 

7) Wykonano ogrodzenia Sławkowo centrum (przy transformatorze). 

8) Wykonano ogrodzenie przy budynku Skąpe 26 - przedszkole. 

9) Zamontowano elementy placów zabaw w miejscowościach: Grzywna, Dźwierzno, 

Browina (10 domków), Grzegorz i Nowa Chełmża. 

 

4. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

4.1. Zwrot podatku akcyzowego 

Trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Do dnia 23 sierpnia 2021 r. wpłynęło 

ok. 180 wniosków. Nabór trwa do 31 sierpnia 2021 r.  

4.2. Zamówienia publiczne 

W dniu 18 08 2021 r. została zawarta umowa z firmą BUDMAR Firma Usługowa Marcin 

Matłosz Biskupice na „Rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy” na kwotę 418.000 

zł brutto. Termin realizacji do 16 listopada br.   
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Na część 1 zamówienia dot. „Naprawy osiadających ław fundamentowych oraz pękających 

murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych budynku Urzędu Gminy” 

postępowanie zostało unieważnione -  nie złożono żadnej oferty.  

W takiej sytuacji przy zachowaniu takich samych warunków jakie były określone 

w pierwotnym postępowaniu zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia w trybie 

zamówienia z wolnej ręki. Obecnie referat inwestycyjny poszukuje wykonawcy, który będzie 

zainteresowany realizacją zadania z zachowaniem warunków określonych w SWZ 

w pierwszym unieważnionym postępowaniu. 

W dniu 06 08 br upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w miejscowości Skąpe poprzez stworzenie czytelni na świeżym 

powietrzu i ogrodów zapachowych”. Wpłynęły trzy oferty. Po dokonaniu analizy złożonych 

ofert najkorzystniejszą złożyła firma Teresa Świerzbińska  TESTA  z Warszawy oferując 

cenę brutto 540.402,54 zł. Kwota ta przekracza środki jakie zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 485.000 zł. W przypadku zwiększenia przez Radę 

Gminy środków na sfinansowanie zadania będzie możliwość wyboru oferty w/w wykonawcy 

oraz zawarcie umowy. Zadanie planowane jest do realizacji do 10 12 br.  

W dniu 28 07 br zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania ,,Poprawa 

bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez rozbudowę 

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

Kończewice – Warszewice”. W dniu 13 08 br upłynął termin na składanie ofert. Wpłynęły 2 

oferty. Złożone oferty przewyższają środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania tj. 

kwotę 858 000,00 zł. Cena najtańszej oferty wynosi 1 212 600,86 zł. Jednakże w chwili 

obecnej trwa procedura badania i oceny złożonych ofert.  

W dniu 11 08 21 zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 30/2 w miejscowości Drzonówko”. Termin 

składania ofert zaplanowano na dzień 27 08 br. 

4.3. Zdrowie 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest program polityki 

zdrowotnej "Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim". 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-HCV1, a także bezpłatne szczepienia przeciw 

WZWB1. Zadaniem Gminy jest dotarcie z informacją do mieszkańców i zachęcenie do 

uczestnictwa. Informacje o programie zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy 

Chełmża, jak również można je uzyskać pod adresem www.stopwzw.pl oraz zapisać się do 

programu przez stronę internetową stopwzw.pl/dzialania-edukacyjne/. Planowane jest także 

umieszczenie stoiska na Gminnych Dożynkach, gdzie będzie można bezpośrednio uzyskać 

informacje i zapisać się do programu.     

Ponadto Ośrodek Zdrowia w Zelgnie zawarł umowę z realizatorem programu i dzięki temu 

będzie można na miejscu wykonać badania i ewentualne szczepienia po wcześniejszej 
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telefonicznej rejestracji pod nr 56 675 98 84. Zachęcamy szczególnie mieszkańców naszej 

Gminy do skorzystania z bezpłatnych badań i szczepień.  

Informacja o realizacji program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie 

kujawsko-pomorskim. 

Realizowana jest czwarta już edycja w/w programu, gdzie Gmina Chełmża uczestniczy jako 

partner Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do programu przystąpiło 20 osób – 

mieszkańców Gminy. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów 

wśród osób po 60 r.ż. 20 sierpnia br odbyły się badania kwalifikacyjne uczestników. 

Zgłoszone osoby zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach aktywności fizycznej. 

Od 02 września br będą prowadzone w Szkole Podstawowej w Zelgnie, trzy razy w tygodniu 

ćwiczenia gimnastyczne, które potrwają do 21 grudnia br. Dla uczestników zaplanowane jest 

także  szkolenie edukacyjne oraz na zakończenie test sprawdzający.  

 

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Od sierpnia Ośrodek rozpoczął  przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy dot. 

wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego. Osoby zainteresowane wnioski 

mogą składać wyłącznie drogą tradycyjną tzn. papierowo w siedzibie Ośrodka. 

 

Z dniem 31 sierpnia zakończona zostanie realizacja ostatniego projektu grantowego  

w ramach rewitalizacji w miejscowości Mirakowo. W projekcie wzięło łącznie udział 

15 uczestników. W projekcie zaplanowanych i zrealizowanych zostało wiele działań, w tym 

zrealizowano zajęcia: sportowe, fotograficzne, rękodzielnicze, kulinarne, plastyczne, 

z animatorem społecznym, z psychologiem. Uczestnicy projektu uczestniczyli w dwóch 

zorganizowanych wycieczkach Łączna wartość projektu wyniosła: 37.900,00 zł, w tym 

36.000,00 zł stanowiły środki w ramach EFS, 1.900,00 zł stanowił wkład własny gminy. 

 

W okresie od 21 sierpnia do 30 sierpnia -  6 dzieci z rodzin najuboższych  zostało wysłany na 

wypoczynek letni do miejscowości Jastrzębia Góra położonej w gm. Władysławowo. Koszty 

pobytu dzieci zostały pokryte przez Kuratorium Oświaty. 

 

Od czerwca Ośrodek rozpoczął realizację projektu pn.,,Aktywni Seniorzy w Gminie 

Chełmża”. Kluby według założeń miały działać od września 2020 r. do listopada 2021 r., ale 

ze względów na pandemię zajęcia nie odbywały się. W czerwcu utworzone zostały  

utworzone 4 Kluby Seniora w miejscowościach: Bielczyny, Dziemiony, Dźwierzno, 

Kiełbasin. W każdym klubie udział bierze 10 uczestników. Łączna ilość uczestników w 

projekcie wynosi 40 osób. Dla uczestników przygotowane zostały następujące formy zajęć: 

- indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, 

- zajęcia z pielęgniarką, 

- zajęcia z nauki tańca, 

- zajęcia sportowe,  

- zajęcia kulinarne, 

- zajęcia florystyczno-rękodzielnicze. 
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Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną 3 wycieczki do: Torunia, Bydgoszczy 

oraz Lubostronia natomiast na zakończenie projektu zostanie zorganizowane spotkanie 

integracyjne dla wszystkich uczestników Klubów.  

Na utworzenie nowych Klubów gmina otrzymała dotację w wysokości 248.623,62 zł, 

natomiast wkład własny ze strony gminy wyniósł 43.874,76 zł 

 

Od maja Ośrodek realizuje projekt pn. ,,Pracujący, samodzielni, niezależni”.  

W projekcie bierze udział 10 uczestników. W pierwszym etapie projektu, uczestnicy 

otrzymali wsparcie psychologiczne, następnie trening kompetencji społecznych.  

W drugim etapie projektu, uczestnicy spotkali się z doradcą zawodowym, a w okresie lipiec – 

sierpień  uczestniczyli w szkoleniach  zawodowych, w tym 3 uczestników skierowanych 

zostało na kurs prawa jazdy. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy odbędą wizytę w 

gabinecie kosmetyczno – fryzjerskim i spotkają się z wizażystką. Łączna wartość projektu 

wynosi 104.306,00, z czego 99.090,70 stanowi kwota dofinansowania z UFS, natomiast 

5.215,30 zł stanowi wkład własny gminy. 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

 

WÓJT 

(-) Jacek Czarnecki 


