
Sprawozdanie z pracy Wójta 

oraz wykonania uchwał Rady 

LIII sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2021 r. 
 

1. REFERAT PLANOWANIA, INWESTYCJI I ROZWOJU 

 

1.1. Inwestycje 

1. 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  -     ukończono ściany obiektu, przystąpiono do 

wykonywania stropu. 

2. 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.   Ocieplono ściany zewnętrzne budynku, trwają przygotowania do pokrycia 

dachu, w dniu 10. 12. br. będą montować stolarkę okienną i drzwiową, trwa dokończenie 

robót instalacyjnych, do wykonania posadzki i okładziny ścian, malowanie, porządkowanie 

terenu.     

3.  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.  Zamontowano lampy solarne i wykonano prace 

drogowe, zakończono nasadzenia. W trakcie montaż małej architektury. 

 4.  Ukończono dokumentację projektowo-kosztorysową do budowy  sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Nawra (centrum) – wykonał Jan Kretkowski zam. ul. Miodowa 3, 

87-103 Mała Nieszawka na za kwotę 43.050 brutto.  Zgłoszono roboty do Starostwa i 

Wojewody  (dr Wojewódzka). 

5. 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 – wysłano projekt decyzji o warunkach zabudowy do zaopiniowania. 

6. „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. W trakcie montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykończenie elewacji, oraz zagospodarowanie i uporządkowanie  terenu. 
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7. Ogrodzenie w Grzywnie  - w trakcie wykonywania, wykonano ok. 50 %. Roboty wykonuje 

firma Produkcyjno-usługowo- handlowa Janusz Szczepański z Chełmży za kwotę 24 tys. 

brutto. 

8. W dniu 25 listopada br. przekazano do OSO zakres do przetargu dot. przebudowy sali na 

klasy w SP Zelgno. 

 

2. REFERAT ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

2.1. Sieć drogowa 

Trwa realizacja 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. 

Zakończono realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej 

przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice - Warszewice” 

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Działania 3,5 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

w ramach ZIT.  

Ścieżka rowerowa jest budowana w porozumieniu Gminy Chełmża z Gminą Łubianka i 

Powiatem Toruńskim, długość odcinka ok 910 m , koszt inwestycji: 1.212.160,86 zł. 

 

3.  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

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

2. Zakończono remont świetlicy w Świętosławiu; 

3. Zamontowano element zabawowy na placu zabaw w Kuczwałach (autobus); 

4. Oddano do druku tablice informacyjne miejscowości oraz kolejne mapy atrakcji 

turystycznych; 

5. Zakończono remont mieszkania socjalnego w Nawrze; 

6. Trwa remont mieszkania komunalnego Grzywna 140; 

7. Uporządkowano teren zielony w miejscowości Drzonówko. 

 

4. REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 

 

4.1. Ewidencja ludności                                                                  
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Zdarzenie Ilość 

Urodzenia 11 

Zgony  10 

Dowody osobiste - wnioski 51 

Dowody osobiste - wydane 43 

Zameldowania na pobyt stały 18 

Zameldowania na pobyt czasowy 10 

Wymeldowania 18 
 

Obecnie trwające postępowania administracyjne dot. meldunków: 10 

Liczba zameldowanych mieszkańców na dzień 09.12.2021 (stali+czasowi) -  

9662        
 

4.2. Dodatki mieszkaniowe  

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 3770,95 zł 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych: 77,91 zł 

 

4.3. Działalność gospodarcza  

Ilość złożonych wniosków w okresie (19.11.2021 r. – 09.12.2021 r.) 

o wpis do CEIDG 0 

o zmianę we wpisie do CEIDG 2 

o zawieszenie działalności gospodarczej 3 

o wznowienie działalności gospodarczej 1 

o wykreślenie z CEIDG 2 

 

Wnioski o potwierdzenie profilu zaufanego: 9 

4.4. Zamówienia publiczne 

1. W dniu 26 11 21 r. została zawarta umowa na „Naprawę osiadających ław 

fundamentowych oraz pękających murów - wzmocnienie ścian konstrukcyjnych 

zewnętrznych budynku Urzędu Gminy”. Zadanie to wykonana Firma Handlowo – Usługowo 

-Produkcyjna ”ARIS” Rolbiecki Zbigniew z Grzegorza 

2. Kolejną umowę w ramach udzielonego zamówienia publicznego zawarto z Wykonawcą  

PBD Sp. z o.o. z Torunia , który wykona „Budowę Parkingu i ścieżek wewnętrznych w 

ramach zadania Budowa Kopca „Ziemia Polaków”.  

3. Obecnie trwa ocena złożonych ofert złożonych w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi 

wewnętrznej działka nr 124 w miejscowości Głuchowo (Windak)”. Po zweryfikowaniu ofert 

wybrany zostanie najkorzystniejszy wykonawca. 
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4. Podobnie w ogłoszonym 16 11 br postępowaniu na  „Przebudowę 7 dróg gminnych i 

wewnętrznych w miejscowościach: Grzegorz, Bielczyny, Skąpe, Kiełbasin, Dźwierzno, 

Brąchnówko, Kuczwały” zostały złożone oferty. Po dokonaniu ich oceny przez komisję 

przetargową zostanie wyłoniony wykonawca, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  

5. Także w ogłoszonym postępowaniu na  Zimowe utrzymanie dróg, chodników i dróg 

rowerowych  

w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Chełmża umożliwiającym składanie ofert w pięciu 

częściach, po dokonaniu oceny tych ofert zostaną wybrani wykonawcy, którzy zadbają o 

przejezdność naszych dróg podczas tegorocznej zimy. 

 

6. Zostało ogłoszone postępowanie na sukcesywną dostawę oleju opałowego w 2022 r. do 

budynków stanowiących mienie Gminy Chełmża. Składanie ofert zaplanowano na dzień 17 

grudnia br. 

 

7. W dniu 07 grudnia br. ogłoszono postępowanie na  „Przebudowę 6 dróg gminnych i 

wewnętrznych w miejscowościach: Kończewice, Liznowo, Brąchnówko, Dźwierzno, Nowa 

Chełmża, Zalesie”. Składanie ofert zostało zaplanowane na dzień 23 grudnia br.  

 

 

5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROMOCJI, SPORTU I KULTURY 

1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Dobiegła końca realizacja projektów w ramach tegorocznej edycji programu DZIAŁAJ 

LOKALNIE. Teraz czas rozliczeń wykorzystanych dotacji przez organizacje. 

Łączna pula pozyskanych środków przez organizacje z Gminy Chełmża wyniosła 18 350  zł. 

Środki pochodziły z budżetu Gminy Chełmża – 11 000 zł i 7 350 zł - z programu DZIAŁAJ 

LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego od 2000 roku przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.   

Zrealizowane zostały cztery projekty: Elegia o latach minionych - OSP Grzegorz; Motyli 

Czar – KGW Drzonówko; Ziołowy kuferek – KGW Grzegorz i Piłkarskie Przedszkole – 

KSGCh CYKLON. 

 

2. PUBLIKACJA – PARKI. 

Na prośbę Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego opracowano opis parku w 

Brąchnówku wraz z jego rewaloryzacją celem udziału Gminy Chełmża w opracowywanej 

przez wspomniany Instytut publikacji PARKI, poświęconej rewaloryzacji zabytkowych 

parków będących własnością samorządów. Wydawnictwo będzie miało charakter albumowy. 

3. KALENDARZ 2022’ 

Na nowy rok 2022’ na cele promocyjne Gminy wydany został kalendarz, który trafi do 

radnych, sołtysów, bibliotek, partnerów współpracujących z naszym samorządem gminnym. 

http://system.dzialajlokalnie.pl/?mod=d14&p=6,18929&l_r=1627892696
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4.Bieżąca aktualizacja gminnych serwisów internetowych – redakcja aktualności i kalendarza 

na stronie www, FB. 

5.Redagowanie miesięcznika Gazety Gminy Chełmża KURENDA. 

6.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 

http://www.pozatorun.pl/
http://www.tylkotorun.pl/

