
Sprawozdanie z pracy Wójta 

oraz wykonania uchwał Rady 

LII  sesja Rady Gminy - 30 listopada 2021 r. 
 

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

1.1. Inwestycje 

Zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy 

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

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

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

Trwają roboty związane z rozbudową obiektu  - wykonano fundamenty wraz z izolacją, 

budowane są ściany obiektu, w sali rozpoczęto ustawianie ścianek działowych oraz montaż 

stolarki. 

 

Trwają roboty na inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy”. Roboty 

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

Łubianka.  Zamontowano płyty stropowe, trwają przygotowania do pokrycia dachu, do  

wykonania roboty – montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dokończenie robót instalacyjnych, 

posadzki i okładziny ścian, malowanie, porządkowanie terenu.     

 

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” 

Prace wykonuje  firma TESTA Teresa Świerzbińska Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni z 

siedzibą przy ul. Wańkowicza 4/116, 02-798 Warszawa na kwotę 540.402,54 zł. Wartość 

zadania 574.436 zł, wysokość wnioskowanego dofinansowania: 334.604 zł.  Termin 

zakończenia robót do 10.12. 2021 r. Na ukończeniu montaż lamp solarnych i prac drogowych 

oraz nasadzeń. Pozostał montaż małej architektury. 

 

Na ukończeniu wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  do budowy  sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra (centrum) – wykonuje Jan Kretkowski zam. ul. 

Miodowa 3, 87-103 Mała Nieszawka na za kwotę 43.050 brutto termin wykonania 30 

listopada 2021 r. 
 

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku 

mieszkalnego komunalnego w Nawrze z Pracownią Projektową PRO-KOR Krzysztof 

Lisewski ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 Toruń za kwotę brutto 47.970 zł.  Termin wykonania 

do 27 grudnia br. W trakcie procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy do budowy 

obiektu. 

Przejęto 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.  Trwa sprawdzanie dokumentacji. 
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2. REFERAT ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

2.1. Sieć drogowa 

Rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze 

rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589 C w miejscowości Grzywna oraz „Budowa 

oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2013 C w 

miejscowości Bielczyny. Inwestycje są realizowana przez firmę ATMA Halina 

Radzimińska z Aleksandrowa Kujawskiego za łączną kwotę 382.500,73 zł. Zadanie 

polega na budowie łącznie 76 lamp oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. 

Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2021 roku. 

 

3.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzegorz; 

2. Trwa remont mieszkania komunalnego Grzywna 140; 

3. Trwa remont świetlicy w Świętosławiu; 

4. Zamówiono element zabawowy na plac zabaw w miejscowości Głuchowo (zjazd 

linowy); 

5. Zamówiono element zabawowy na plac zabaw w Kuczwałach (autobus); 

6. Zamontowano 4 mapy ścieżek rowerowych Gminy Chełmża – Kopiec, Zelgno, 

Pluskowęsy i Grzywna; 

         

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie materiałów przekazanych przez kierowników 

referatów, jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk. 

 

WÓJT 

(-) Jacek Czarnecki 


