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Raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano w związku z art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), wprowadzony
nowelizacją ustawy w 2018 r., który nakłada na Wójta Gminy obowiązek, przygotowania
raportu za rok poprzedni i przedstawienia go do 31 maja Radzie Gminy. Raport podsumowuje
działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy wg
stanu na 31.12.2018 r. oraz sytuację finansową gminy w 2018 r., a także realizację polityk,
programów, strategii i uchwał rady gminy w 2018 roku.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia
dialogu na temat przyszłości gminy.
I. STATYSTYKA GMINY
Gmina Dąbrowa Chełmińska jest jedyną gminą Powiatu Bydgoskiego położoną na prawym
brzegu Wisły.
Na obszarze Gminy zlokalizowane są 22 wsie, połączone w 15 sołectw.
Gmina Dąbrowa Chełmińska posiada wielką różnorodność szaty roślinnej i wyjątkowo liczne
gatunki roślin i zwierząt.
Z uwagi na położenie w pobliżu rozwijającego się Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy oraz
posiadanie chronionych terenów krajobrazu nadwiślańskiego i wydzielonych terenów pod
inwestycje, stanowi atrakcyjne miejsce nie tylko dla turystyki i wypoczynku, ale również do
zamieszkania oraz działalności gospodarczej.
Jest Gminą rolniczą. Grunty rolne zajmują około 40% powierzchni gminy, natomiast lasy
47%, pozostałe grunty (pod budynkami, podwórzami, drogami, czy zbiornikami wodnymi)
zajmują około 13% powierzchni.
Statystyka ludności wg wieku i płci:
WIEK

PŁEĆ

STAN NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Stan na 31.12.2018r.

0 – 18 lat

M
K

954
884

961
894

19 – 65 lat
19 – 60 lat

M
K

2762
2383

2753
2378

powyżej 65 lat
powyżej 60 lat

M
K

367
778

383
803

OGÓŁEM

M
K
M+K

4083
4045
8128

4097
4075
8172

Statystyka zdarzeń rzeczywistych dla Gminy Dąbrowa Chełmińska:
ZDARZENIA

Stan na
31.12.2015r.

Stan na 31.12.2016r.

Stan na
31.12.2017r.

Stan na
31.12.2018r.

URODZENIA

79

90

92

93

MAŁŻEŃSTWA

86

53 (zarejestrowane w
USC D.CH.)

66 (zarejestrowane
w USC D.CH.)

48(zarejestrowane
w USC D.CH.)
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MIGRACJE

142

159

155

133

ZGONY

73

64

75

76

POBYTY
CZASOWE

86

103

53

36

PRZEMELDOWANI
A W OBRĘBIE
GMINY

54

61

67

211

DOKUMENTY
TOŻSAMOŚCI

883

1009

1171

827

Wzrost liczby ludności:
w 2015 r. liczba ludności w stosunku do 2014r. wzrosła o 41 osób,
w 2016r. liczba ludności w stosunku do 2015r. wzrosła o 70 osób,
w 2017r. na dzień 31.12 liczba ludności w stosunku do 2016r. wzrosła o 68 osoby.
wg stanu na dzień 30.11.2018r. liczba ludności w stosunku do 2017r. wzrosła o 44 osoby
II. GOSPODARKA FINANSOWA
1.

Budżet gminy

Budżet na 2018 rok uchwalono uchwałą nr XXXVII.333.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w
wysokości:
Dochody – 40 036 995,15 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 33 399 469,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 637 526,15 zł
Wydatki – 41 017 049,15 zł , w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 32 743 089,15 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 984 342,08 zł,
- dotacje w wysokości 1 519 220, 00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 273 960,00 zł
- deficyt budżetowy 980 054,00 zł.
Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:
Dochody – 40 786 063,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 37 447 918,68 zł,
- dochody majątkowe 3 338 144,97 zł.
Wydatki - 41 766 117,65 zł, w tym:
Wydatki bieżące w wysokości 36 513 524,21 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 375 377,24 zł,
- dotacje w wysokości 1 443527,31 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 252 593,44 zł,
- deficyt budżetowy 980 054,00 zł,
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1/ Pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 888 178,00 zł,
2/ kredytem bankowym w wysokości 91 876,00 zł.
W 2018 roku udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł Lokalnej
Grupie Działania Zakole Dolnej Wisły, która została do końca roku spłacona.
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Spłaty kredytów i pożyczek następowały zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą ogółem 6 453 974,00 zł (15,55% wykonanych dochodów).
W 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 1 231 252,00 zł oraz odsetki w
wysokości 170 146,31 zł ogółem: 1 401 398,31 zł, co stanowi 3,38% w relacji do
zrealizowanych dochodów.
W 2018 roku dokonano zmian w budżecie gminy 12 uchwałami organu stanowiącego
i 19 zarządzeniami Wójta Gminy.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy za rok 2018 zamknął
nadwyżką budżetu w wysokości 1 609 139,30 zł.
2. Fundusz sołecki

Możliwość wydzielania ze środków budżetowych funduszu sołeckiego daje obecnie ustawa o
funduszu sołeckim. Corocznie w uchwale budżetowej na wniosek wyodrębnia się środki
jakie w ramach tego budżetu mają do dyspozycji każde ze sołectw.
Lp. Nazwa jednostki pomocniczej

Plan

% wykonania

Wykonanie

1

Sołectwo Bolumin

24 761,32

99,7

24 692,98

2

Sołectwo Borki

20 248,56

99,8

20 209,95

3

Sołectwo Czarże

39 241,40

99,7

39 119,51

4

Sołectwo Czemlewo

23 348,63

99,8

23 307,89

5

Sołectwo Dąbrowa Chełmińska

39 241,40

100,0

39 232,57

6

Sołectwo Gzin

29 038,64

99,9

29 009,56

7

Sołectwo Janowo

20 052,36

97,5

19 555,06

8

Sołectwo Mozgowina

10 948,35

99,5

10 896,60

9

Sołectwo Nowy Dwór

26 801,88

96,9

25 972,81

10

Sołectwo Ostromecko

39 241,40

99,9

39 197,09

11

Sołectwo Otowice

24 054,98

100,0

24 044,37

12

Sołectwo Strzyżawa

19 581,46

97,3

19 050,59

13

Sołectwo Rafa

15 068,70

99,1

14 931,55

14

Sołectwo Reptowo

12 792,70

100,0

12 792,19

15

Sołectwo Wałdowo Królewskie

30 294,36

99,3

30 078,36

374 716,14

99,3

372 091,08

Fundusz sołecki Ogółem
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1.Grunty należące do własność Gminy Dąbrowa Chełmińska stanowiły powierzchnię
187,4123 ha.
2. Grunty będące w samoistnym posiadaniu Gminy Dąbrowa Chełmińska stanowiły łączną
powierzchnię 40,9629 ha.
3.Grunty oddane w wieczyste użytkowanie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska stanowiły
łączną powierzchnię 10,7741 ha.
Sposób gospodarowania nieruchomościami
1.Sprzedaż nieruchomości
a)Tereny pod budownictwo mieszkaniowe
Przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 12 działek w Dąbrowie
Chełmińskiej. Działki zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe.
Sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 0,3769 ha za kwotę 207.624,00 zł brutto.
Bezprzetargowo sprzedano lokal mieszkalny w Dąbrowie Chełmińskiej (na rzecz
dotychczasowego najemcy) o powierzchni użytkowej 49,25 m2. Po uwzględnieniu 50%
bonifikaty wartość nieruchomości wyniosła 51.550,00 zł.
b)Tereny usługowo-rzemieślnicze
W przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 01.08.2018 r. sprzedano 3 niezabudowane
działki tworzące jedną nieruchomość gruntową i jedną całość gospodarczą w Dąbrowie
Chełmińskiej przy ul. Produkcyjnej o łącznej powierzchni 0,6165 ha, przeznaczone pod
usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa za kwotę 232.224,00
brutto.
c)Tereny rolnicze i inne
Bezprzetargowo sprzedana została działka rolna o powierzchni 0,4072 ha w Dąbrowie
Chełmińskiej za kwotę 55.000,00 zł na polepszenie działki sąsiedniej.
2.Przygotowanie zasobów Gminy
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Decyzją podziałową, z nieruchomości stanowiącej własność Gminy, dokonano wydzielenia
10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej oraz ul.
Agrestowej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z infrastrukturą drogową.
Decyzją podziałową, z nieruchomości stanowiącej własność gminy, dokonano wydzielenia 1
działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Cichej w Dąbrowie
Chełmińskiej wraz z infrastrukturą drogową.
3.Zakup nieruchomości
Gmina Dąbrowa Chełmińska nabyła w 2018 r.:
- 7 działek w miejscowościach: Gzin, Ostromecko, Boluminek i Dąbrowa Chełmińska,
przeznaczonych pod drogi, o łącznej powierzchni 0,5786 ha, o wartości 79.838.34 zł;
4. Użytkowanie wieczyste
Gmina Dąbrowa Chełmińska w 2018 r. miała przekazane w użytkowanie wieczyste:
- 10 działek firmom, zakładom, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom
mieszkaniowym, które łącznie zapłaciły 51.510,19 zł, (opłatę za grunty pod trzema blokami
ponoszą również osoby fizyczne, które są współużytkownikami wieczystymi ze spółdzielnią i
wspólnotą – dochody z tego tytułu wyniosły 3.147,06 zł.),
- 8 działek osobom fizycznym, które zapłaciły z tytułu użytkowania wieczystego kwotę
8.814,30 zł.
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5.Dzierżawa i najem
Gmina Dąbrowa Chełmińska oddawała w dzierżawę teren na:
- 6 działkach w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarżu, Ostromecku i Janowie pod lokale
przeznaczone pod działalność gospodarczą, o łącznej powierzchni 1216 m²,
- 2 działkach w Ostromecku i Dąbrowie Chełmińskiej pod garaże dla osób fizycznych
o łącznej powierzchni 124,58 m².
- wynajmowała trzy lokale pod działalność gospodarczą o łącznej powierzchni 114,23 m².
Dochód osiągnięty z tytułu najmu i dzierżawy wyniósł 53.208,27 zł.
6.Użyczenie
Gmina Dąbrowa Chełmińska miała przekazane w użyczenie następującym instytucjom
nieruchomości:
1.Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej:
- Świetlica wiejska oraz boisko sportowe w Boluminie,
- Sala wiejska w Boluminie,
- Plac zabaw w Boluminie
- Plac zabaw w Czarżu,
- Świetlica w Czarżu,
- Świetlica wiejska oraz plac zabaw w Czemlewie,
- Świetlica w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Plac rekreacyjno-sportowy w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Świetlica , sala wiejska w Gzinie,
- Plac zabaw w Gzinie,
- Plac zabaw oraz miejsce rekreacji w Janowie,
- Plac zabaw w Nowym Dworze,
- Świetlica w Ostromecku,
- Sala w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Sala w Rafie,
- Sala w Wałdowie Królewskim,
- Boisko sportowe (kort tenisowy) oraz budynek socjalno-gospodarczy w Strzyżawie.
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Chełmińskiej posiadała:
- działkę zabudowaną budynkiem remizy strażackiej wraz z salą OSP.
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Czarżu posiadała:
- działkę zabudowaną budynkiem remizy strażackiej wraz z salą OSP, budynek gospodarczy.
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Wałdowie Królewskim posiadała:
- działką zabudowaną remizą strażacką.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Gzinie posiadała:
- działkę zabudowaną remizą strażacką.
Szkoły w Ostromecku, Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu dysponowały działkami
zabudowanymi budynkami szkół oraz przyległymi boiskami.
6.Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej dysponowała lokalem w Dąbrowie
Chełmińskiej;
7.Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej dysponowała działkami w Dąbrowie
Chełmińskiej, Ostromecku i Czarżu.
6.Inne tereny
Decyzją komunalizacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała nieruchomość
w Janowie dz. nr 50/3, o powierzchni 0,1000 ha.
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IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Zasoby mieszkaniowe na początku 2018 roku:
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA – lokale:
- przy ul. Bydgoskiej 19 – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 99,21m2,
- przy ul. Bydgoskiej 40 – w budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchniach:
39,40m2 oraz 49,25m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 88,65m2),
- przy ul. Toruńskiej 2 – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni
44,41m2,
- przy ul. Rydygiera 10 – w budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchniach:
29,47m2 oraz 42,90m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 72,37m2),
- przy ul. Bazowej 6 – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 54,25m2
GZIN, lokale:
- przy ul. Bohaterów 4 – w budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchniach:
37,70m2 oraz 57,40m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 95,10m2),
- przy ul. Długiej 26 – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni 57,21m2
- przy ul. Długiej 31 – w budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne o powierzchniach:
30,12m2, 33,84m2, 44,95m2 oraz 63,48m2 (łączna powierzchnia w tym budynku
to 172,39m2),
CZEMLEWO, lokale:
- Czemlewo 4 – w budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchniach:
32,02m2 oraz 33,22m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 65,24m2),
- Czemlewo 4A – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne o powierzchniach:
21,24m2, 26,89m2 oraz 26,93m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 75,06m2),
WAŁDOWO KRÓLEWSKIE
- przy ul. Długiej 32 – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne o powierzchniach:
38,00m2, 65,60m2 oraz 90,52m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 194,12m2),
RAFA, lokale:
- Rafa 16 – w budynku znajduje się 5 lokali mieszkalnych
o powierzchniach:
2
2
2
2
2
24,49m , 34,30m , 37,82m , 42,00m
oraz 47,45m (łączna powierzchnia w tym
budynku to 186,06m2),
OSTROMECKO, lokale:
- przy ul. Bydgoskiej 5 – w budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne o powierzchniach:
15,00m2, 40,04m2, 43,83m2 oraz 67,48m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to
166,35m2),
- przy ul. Bydgoskiej 19 – w budynku znajduje się 1 lokal mieszkalny o powierzchni
9,00m2 ,
- przy ul. Parkowej 1 – w budynku znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchniach:
46,88m2 oraz 77,02m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 123,90m2),
STRZYŻAWA, lokale:
- Strzyżawa 7 – w budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne o powierzchniach:
17,00m2, 30,60m2 oraz 68,33m2 (łączna powierzchnia w tym budynku to 115,93m2),
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Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018r. 37 lokali mieszkalnych,
w tym:
- 27 lokali komunalnych,
- 10 lokali socjalnych.
Zmiany jakie nastąpiły w ciągu 2018r. roku:
- dokonano sprzedaży 1 mieszkania w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 40,
- rozdzielono mieszkanie w Gzinie ul. Długa 31 na 2 lokale mieszkalne.
Na dzień 31 grudnia 2018r. w zasobie gminy znajdowało się 37 lokali mieszkalnych.
1. Polityka czynszowa:
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska nr 0050.70.2016 z dnia
31 sierpnia 2016r.:
- stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne wynosi 5,50 zł/m2/miesiąc,
- stawka czynszu za lokale socjalne wynosi 2,00 zł/m2/miesiąc.
2. Zaległości:
Na dzień 31 grudnia 2018r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy
wynosiły 40.422,26 zł.
3. Remonty:
W 2018r. dokonano niżej wymienionych remontów w mieszkaniach gminnych:
- wymiana stolarki okiennej w m. Gzin ul. Długa 26,
- zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych do mieszkania
gminnego w m. Wałdowo Królewskie ul. Długa 32,
- remont dachu w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 40.
4. Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych z zasobu gmin:
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 37 gospodarstw domowych,
zaś pod koniec 2018r. było to 39 gospodarstw. Liczba złożonych wniosków o przyznanie
lokalu mieszkalnego w roku 2018r wynosiła 6 szt.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 37 gospodarstw domowych,
zaś pod koniec 2018r. było to 40 gospodarstw. W roku 2018 złożono 6 wniosków o przydział
lokalu mieszkalnego, z czego 2 wnioski zostały złożone ponownie, jeden został wykreślony z
listy oczekujących z uwagi na umieszczenie wnioskodawcy w Domu Pomocy Społecznej.
5. Dodatki mieszkaniowe:
W 2018 r. wypłacono 209 świadczeń na łączną kwotę 50.523,97 zł. Beneficjentami dodatków
mieszkaniowych było 26 gospodarstw domowych.
Kwota planowanych wpływów z tytułu najmu lokali mieszkalnych za rok 2018 wynosiła
79 766,76 zł.

V. REALIZACJA POLITYK I PROGRAMÓW
Jedną z jednostek organizacyjnych jst realizującą zadania polityki społecznej na terenie
Gminy Dąbrowa Chełmińska jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Bydgoskiej 21. W celu merytorycznej obsługi spraw
realizowanych przez GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej zatrudniane są osoby na
poszczególnych stanowiskach pracy. W 2018 r. w tut. Ośrodku na umowę o pracę
zatrudnionych było łącznie 12 osób, w tym: kierownik GOPS, główna księgowa, pracownicy
socjalni (4 etaty), starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, inspektor, starszy referent ds.
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świadczenia wychowawczego, starszy referent wykonujący zadania kasjera oraz prowadzący
sprawy dot. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, sprzątaczka, asystent rodziny (w
systemie zadaniowego czasu pracy). Tutejszy GOPS w roku 2018 poprzez swoją działalność
objął wsparciem:
-160 rodzin na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w tym:
Rodzaj udzielanej pomocy Liczba osób, którym Liczba świadczeń Kwota świadczeń
przyznano decyzją
(zł)
świadczenia
1. Zasiłki stałe
31
329
167 970
(dotacja Wojewody)
2. Zasiłki okresowe
38
154
46 992
(dotacja Wojewody)
3. Zasiłki celowe i w naturze, w
153
202
62 630
tym:
3.1. Zasiłki celowe
116
152
28 860
3.2. Specjalne zasiłki celowe
34
47
16 070
3.3. Zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych
3
3
17 700
w wyniku zdarzenia losowego
3.4. Zasiłek na sprawienie
0
0
0
pogrzebu
4. Realizacja Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
154 000
w tym:
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy - 70%
107 800
Środki własne Gminy Dąbrowa Chełmińska 30%
46 200
4.1. Posiłek
72
9 375
36 950
w tym dla dzieci
72
9 375
36 950
4.2. Zasiłek na zakup posiłku
lub żywności (zasiłek celowy)
87
409
112 970
4.3. Świadczenie rzeczowe
4
27
4 080
w postaci produktów
żywnościowych
5. Odpłatność gminy za pobyt
8
85
223 532
w domach pomocy
społecznej
6. Schronienie
1
12
6 801
7. Usługi opiekuńcze, dla osób
1
504
5 040
starszych
Lp.

- 33 rodziny na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, gdzie
wydatkowano kwotę 261 818,00 zł,
- 403 rodziny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdzie wydatkowano kwotę
1 225 491,54 zł,
- 609 rodzin na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie
wydatkowano kwotę 5 876 726,00 zł,
- 1 rodzina na podstawie ustawy wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", gdzie
wydatkowano kwotę 4.000,00 zł,
- 773 rodziny w ramach rządowego programu "Dobry Start", gdzie wydatkowano kwotę
342 600 zł.
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Świadczenie wsparcia ze strony tut. Ośrodka w ubiegłym roku oprócz pomocy
finansowej w formie zasiłków oraz pomocy rzeczowej skupiało się głównie na organizacji
pomocy osobom starszym, niepełnosprawnych i długotrwale chorym. Na podstawie art. 54
ustawy o pomocy społecznej 8 osób z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska przebywało
w Domu Pomocy Społecznej, w chwili obecnej tego rodzaju wsparciem objętych jest 6 osób.
Biorąc pod uwagę informacje od pracowników socjalnych w roku 2019 liczba ta może ulec
zwiększeniu, co wiąże się ze znaczymi nakładami finansowymi Gminy na ww. cel. W chwili
obecnej 9 osób otrzymuje pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
których liczba również może ulec zwiększeniu. Obecnie tut. GOPS zatrudnia 1 opiekunkę w
ramach projektu:: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska” i 1 opiekunkę środowiskową w ramach umowy zlecenia. W 2018 r. ze
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich
zamieszkania korzystało w sumie 10 rodzin, w tym 10 dzieci. W przypadku 9 dzieci
świadczone usługi polegały w szczególności na uczeniu i rozwijaniu umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia, natomiast 1 dziecko korzystało z rehabilitacji fizycznej
i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej
lub fizjoterapii. W 2018 r. ww. świadczenia realizowało 11 terapeutów zatrudnionych przez
GOPS w ramach umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.
W ramach prowadzonej działalności pracownicy GOPS opracowują corocznie
diagnozę społeczną, a także w związku z obowiązkami ustawowymi liczne programy służące
przeciwdziałaniu problemom społecznym na obszarze Gminy.
Do powyższych dokumentów należy zaliczyć:
- ocenę zasobów pomocy społecznej,
- strategię rozwiązywania problemów społecznych,
- 3-letni program wspierania rodziny,
- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej (OZPS)
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i społecznej. W przedmiotowym
dokumencie zebrane są dane statystyczne za rok 2017, 2018 (rok oceny) wraz z prognozą na
rok 2019.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Dąbrowa Chełmińska za 2018 rok została
przygotowana na podstawie danych zebranych przez tut. GOPS za pośrednictwem systemu
Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie
i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań
aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte
w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej
w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i
rekomendacji:
1. Analiza danych zawartych w OZPS za 2018 r. wskazuje, iż podstawowymi i niezmiennymi
na przestrzeni ostatnich lat problemami społecznymi na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska są:
- długotrwała i ciężka choroba,
- ubóstwo,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
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- potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność.
Problemy te są ze sobą powiązane i często występują łącznie. System pomocy społecznej
ukierunkowany jest na łagodzenie i niwelowanie negatywnych skutków tych problemów przy
zastosowaniu różnorodnych narzędzi mające na celu aktywizację i odzyskanie samodzielności
przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
2. W dalszym ciągu jednym z najczęstszych powodów udzielania pomocy jest problem
długotrwałej lub ciężkiej choroby. W wielu przypadkach długotrwała choroba prowadzi do
orzeczenie o niepełnosprawności, co w konsekwencji zwiększa liczbę wypłacanych zasiłków
stałych, które w głównym stopniu wypłacane są z powodu niezdolności do pracy.
3. Bezrobocie stanowi nadal problem społeczny w Gminie, zwłaszcza biorąc pod uwagę
kobiety. Należałoby podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zwiększenie miejsc
pracy oraz aktywizację osób bezrobotnych. Utrudniona komunikacja pomiędzy Gminą
Dąbrowa Chełmińska a dużymi miastami powoduje znaczne problemy z dojazdem do miejsca
pracy.
4. Ważne jest w dalszym ciągu zapewnienie odpowiedniej opieki osobom niepełnosprawnym
i starszym, zarówno samotnym jak i pozbawionym opieki ze strony rodziny.
Pożądane jest organizowanie opieki w miejscu zamieszkania, angażowanie pomocy
sąsiedzkiej, aktywizowanie środowiska lokalnego, jak również w ostateczności kierowanie do
placówek zapewniających całodobową opiekę. Analizując obszar potrzeb w zakresie pomocy
osobom starszym, długotrwale chorym i niepełnosprawnym zauważa się stałą konieczność
zapewnienia środków w budżecie na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.
Koszty zapewnienia tej opieki stanowią znaczne, stałe i długotrwałe zobowiązanie dla
budżetu Gminy.
5. Nadal brak jest zasobów instytucjonalnych w zakresie pomocy społecznej w Gminie.
Środowiskowe domy samopomocowe oraz warsztaty terapii zajęciowej znajdują się poza
terenem Gminy. Brak jest również mieszkań chronionych.
6. W związku z liczną grupą korzystającą z systemu pomocy społecznej z uwagi na potrzebę
ochrony macierzyństwa konieczna jest kontynuacja wsparcia dla rodzin wielodzietnych oraz
niepełnych w formie pomocy finansowej i niefinansowej. Niezbędna jest także wsparcie
asystenta rodziny w celu przezwyciężania trudności opiekuńczo-wychowawczych.
7. W celu kontynuacji realizowanych zadań i podejmowania nowych inicjatyw w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych niezbędne jest poprawienie warunków lokalowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dąbrowa Chełmińska
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka.
W celu prowadzenia na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska skutecznej polityki
społecznej został opracowany dokument, który zawiera opis rzeczywistych zjawisk
i problemów społecznych występujących na jej obszarze. Opracowana strategia została
przyjęta uchwała Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska i ma umożliwić podejmowanie
właściwych decyzji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy
w perspektywie lat 2018-2025. Strategia zawiera opis Gminy jej sytuację demograficzną,
społeczną oraz gospodarczą i infrastrukturalną. Przedstawia również problemy społeczne z
jakimi borykają się mieszkańcy. W ramach analizy SWOT przedstawiono szanse i zagrożenia
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oraz mocne i słabe strony Gminy Dąbrowa Chełmińska. Na podstawie danych statystycznych
oraz sytuacji społecznej opracowano misję Strategii oraz cele strategiczne, cele operacyjne
i kierunki działań. Misją Strategii na lata 2018-2025 jest dążenie do tego aby: "Gmina
Dąbrowa Chełmińska stała się miejscem zapewniającym poprawę jakości życia mieszkańców
poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
i tworzenie równych szans rozwoju społecznego wszystkim mieszkańcom, przy współudziale
instytucji, firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz lokalnej społeczności".
W Strategii znajduje się 9 celów strategicznych, w tym:
I. Przeciwdziałanie bezrobociu.
II. Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
i długotrwale lub ciężko chorych w społeczności lokalnej.
III. Wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi.
IV. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz niesienie pomocy osobom i
rodzinom dotkniętym problemem uzależnień.
V. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jego skutków.
VI. Zapobieganie marginalizacji życia społecznego oraz poprawa jakości
funkcjonowania osób starszych.
VII. Redukowanie zjawiska ubóstwa.
VIII. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska.
IX. Doskonalenie systemu pomocy społecznej na terenie Gminy.
Do każdego celu strategicznego przeszeregowano cele operacyjne oraz kierunki
działań poprzez realizację, których pomoc społeczna oraz pozostałe instytucje i podmioty
działające na rzecz mieszkańców mają zapewniać swymi działaniami poprawę jakości życia
lokalnej społeczności poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zabezpieczenie
bezpieczeństwa socjalnego i tworzenie równych szans rozwoju społecznego wszystkim
mieszkańcom Gminy.
Prognoza zmian w ramach IX celów strategicznych obejmuje m.in.:
- spadek liczby osób bezrobotnych i zwiększenie liczby osób zaktywizowanych,
- zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznymi i podniesienie poziomu
ich funkcjonowania na terenie Gminy,
- spadek liczby rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
- zwiększenie dostępności wsparcia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
- poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień,
- wzrost świadomości w środowisku lokalnym na temat przemocy,
- doskonalenie współpracy instytucjonalnej w zakresie przemocy,
- zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym,
- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- zapewnienie minimum socjalnego dla najuboższych,
- profesjonalizacja kadry pomocy społecznej i poprawa bazy lokalowej GOPS,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na przeciwdziałanie skutkom problemów społecznych
na terenie Gminy.
Działania Strategii finansowane są z budżetu państwa, gminy oraz źródeł
zewnętrznych.
Wnioski z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Chełmińska na lata 2018-2025:
Współpraca z PUP w Bydgoszczy
Aktywizowanie osób bezrobotnych i klientów pomocy
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I. Przeciwdziałanie bezrobociu

społecznej w ramach prac społecznie użytecznych
– 5 osób zaktywizowano
Udzielania wsparcia finansowego i pozafinansowego
przez GOPS w powodu bezrobocia
Współpraca ze środowiskowym Domem Samopomocy
w Chełmnie na rzecz osób niepełnosprawnych 5 osób
II. Poprawa warunków społecznego uczestniczy regularnie w zajęciach terapeutycznych
funkcjonowania osób niepełnosprawnych Udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego
i długotrwale lub ciężko chorych w
przez GOPS na cele związane z leczeniem
społeczności lokalnej
i rehabilitacją
Wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i
długotrwale chorych
III. Wsparcie dla rodzin
Objęcie wsparciem asystenta rodziny – 12 rodzin
dysfunkcyjnych oraz rodzin z problemami Udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego
opiekuńczo- wychowawczymi
przez GOPS dla rodzin wielodzietnych i niepełnych
Wsparcie psychologiczne dla rodziny z dysfunkcjami
wychowawczymi (rodzice i dzieci)
Praca socjalna w rodzinach – 88 osób
Wsparcie terapeuty ds. uzależnień w ramach Punktu
Konsultacyjno-Poradnianego
IV. Przeciwdziałanie
Udzielanie wsparcia w formie rzeczowej przez GOPS
alkoholizmowi i narkomanii oraz niesienie dla osób borykających się z problemem alkoholowym –
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym
9 osób
problemem uzależnień
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (GKRPA) przyjęła 17 wniosków o
leczenie odwykowe
GKRPA skierowała 11 wniosków do Sądu Rejonowego
o leczenie odwykowe
Założono 18 Niebieskich Kart
V. Przeciwdziałanie zjawisku
Udzielono 52 konsultacji psychologicznych
przemocy w rodzinie i łagodzenie jego
Odbyto 4 spotkania w ramach działań Zespołu
skutków
Interdyscyplinarnego (oraz 66 posiedzeń grup
roboczych)
Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objęto
– 1 osobę
VI. Zapobieganie marginalizacji Złożenie przez GOPS wniosku o dofinansowanie usług
życia społecznego oraz poprawa jakości opiekuńczych i pozyskanie funduszy zewnętrznych na
funkcjonowania osób starszych
ten cel
Działania Gminnego Koła Emerytów i Rencistów
Udzielania wsparcia finansowego i pozafinansowego
przez GOPS osobom dotkniętym ubóstwem – 71 rodzin
VII. Redukowanie
Dożywianie dzieci w szkole w ramach wieloletniego
zjawiska ubóstwa
rządowego programu - 72 dzieci
Przystąpienie do realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa (POPŻ) na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska – wsparcie uzyskało 378 osób
VIII. Poprawa stanu
bezpieczeństwa mieszkańców gminy

Doposażenie jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych w celu
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poprawy bezpieczeństwa na drodze
Przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne na terenie
szkół gminnych
Bieżące szkolenia kadry GOPS
Opracowanie i rozpoczęcie realizacji projektu unijnego
Bieżące opracowywanie przez pracowników GOPS
dokumentów dotyczących diagnozy problemów
społecznych

4.Wspieranie Rodziny
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań
własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letnich programów wsparcia rodziny.
W związku z powyższym Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska w dnia 28 grudnia 2018 r.
przyjęła uchwałą Nr III.22.2018 Program Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa
Chełmińska na lata 2019-2021. Program jest propozycją kompleksowych i zintegrowanych
kierunków działań realizowanych w zakresie opieki nad dziećmi i rodzinami na obszarze
Gminy. Działania wskazane w Programie opierają się na współpracy interdyscyplinarnej i
współdziałaniu instytucji publicznych, służb społecznych, organizacji pozarządowych,
Kościoła, a także innych środowisk i osób fizycznych uprawnionych do prowadzenia
działalności na rzecz rodziny. Program zawiera diagnozę sytuacji demograficznej i społecznej
Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz analizę SWOT tj. określenie słabych i mocnych stron
Gminy, a także wskazanie szans i zagrożeń jakie znajdują się w jej otoczeniu. Głównym
założeniem Programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu swoich funkcji, związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci
oraz przywracanie ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Program zawiera również
6 celów szczegółowych, których realizacja przyczyni się do prawidłowej polityki na rzecz
wspierania rodziny na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska, w tym:
1) Diagnozowanie i analiza środowisk rodzinnych;
2) Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych;
3) Pozostawienie dzieci i młodzieży w środowisku zamieszkania;
4) Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny oraz reintegracji;
5) Wsparcie w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny poprzez:
zabezpieczanie podstawowych potrzeb dziecka i rodziny.
W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów:
1) poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
2) wypracowanie systemowego (interdyscyplinarnego) modelu wsparcia dziecka i rodziny,
3) przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej,
4) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin celem zapobiegania powstawaniu
sytuacji kryzysowych,
5) zwiększenie wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich,
6) poprawa sytuacji dziecka w rodzinie,
7) poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny i dziecka.
Jednym z podstawowych zadań trzyletniego Programu jest wprowadzenie asystenta
rodziny do bezpośredniej pracy z rodziną. Asystenta rodziny w oparciu o umowę o pracę w
ramach zadaniowego czasu pracy zatrudnia kierownik GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej.
Elastyczny i nienormowany czas pracy asystenta rodzinnego służyć ma realnym potrzebom i
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rytmowi życia rodziny.
Adresatami Programu na lata 2019-2021 są rodziny niewydolne wychowawczo,
dotknięte przemocą, problemem uzależnień, zagrożone ubóstwem i przeżywające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Realizatorami Programu są: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół Interdyscyplinarny, Zespoły Szkół, Gminna Przychodnia Zdrowia, Policja, Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna, Organizacje pozarządowe.
Program finansowany jest z budżetu państwa, gminy oraz źródeł zewnętrznych.
Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016-2018:
Opracowanie i realizacja 1) Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
3-letnich programów Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2018, przyjętego do realizacji
uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI.119.2015 w dniu
wspierania rodziny
30 grudnia 2015 r.
2) Opracowanie Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
przyjętego uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w dnia
28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III.22.2018
Asystent Rodziny

Współfinansowanie przez
Gminę pobytu dzieci
umieszczonych
w pieczy zastępczej

1) Praca z 12 rodzinami niewydolnymi wychowawczo, z 4 rodzinami
zakończył współpracę (z 3 rodzinami ze względu na osiągnięcie celów,
z 1 rodziną ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę,
dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej)
2) Podnoszenie kwalifikacji na szkoleniu i konferencji
1) Rodziny zastępcze – 11 dzieci w 6 spokrewnionych rodzinach
zastępczych oraz 3 dzieci w 2 rodzinach zastępczych niezawodowych
na kwotę 35.604,55 zł
2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Karolewie i Chełmnie 4 dzieci z 2 rodzin na kwotę 95.584,10 zł

5.Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja gminnego programu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie. W związku z powyższym Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska w dnia 30
grudnia 2015 r. przyjęła uchwałą Nr XVI.120.2015 Gminny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dabrowa
Chełmińska na lata 2016-2020. Program określa zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie
i osób ja stosujących. Przedstawia katalog działań, których celem jest zmniejszenie skali
zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego i profesjonalnego systemu pomocy dla osób
zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie, angażuje wiele służb,
instytucji, organizacji do odpowiedzialności za ich realizację. Program zawiera diagnozę
problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy w latach 2016-2020, cele programu oraz
zakładane rezultaty.
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Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program zawiera również 5 celów szczegółowych,
których realizacja przyczyni się do realizacji prawidłowej polityki na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym:
1) diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy;
2) podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane z przemocą
w rodzinie;
3) zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup odbiorców;
4) zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5) zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje problem
przemocy.
Adresatami Programu na lata 2016-2020 są osoby dokonujące przemocy oraz
doznające przemocy w rodzinie.
Realizatorami Programu są: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjno-Poradniany, Gminna Przychodnia Zdrowia,
Policja, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, placówki oświatowe, świetlice dla dzieci i młodzieży.
Program finansowany jest z budżetu państwa, gminy oraz źródeł zewnętrznych.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018 zostało przyjęte na
Sesji Rady Gminy w dniu 20 lutego 2019 r. W skład zespołu wchodziło 8 osób, w tym
przedstawiciel GOPS, Gminnej Przychodni, Zespołów Szkół (3 przedstawicieli), KP Fordon,
GKRPA i kurator.
6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Program Profilaktyki powinien stanowić najlepiej dostosowaną do warunków
lokalnych odpowiedź na problemy społeczne związane ze spożywaniem alkoholu oraz innych
środków psychoaktywnych z uwzględnieniem środowiskowej specyfiki. W tym celu w 2015 r.
zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska,
przez Oficynę Profilaktyczną w Krakowie, na podstawie których opracowana została
Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Łącznie zostało zrealizowanych 614 ankiet, w tym 100 wśród mieszkańców gminy Dąbrowa
Chełmińska, 5 wśród sprzedawców oraz 226 wśród uczniów szkół podstawowych oraz 283
pośród uczniów szkół ponadpodstawowych. Tak zróżnicowany dobór próby badawczej
umożliwił głębsze zrozumienie badanych zjawisk. Analiza i interpretacja danych
pochodzących z różnych środowisk pozwoliła na sformułowanie wniosków oraz
rekomendacji względem planowanych przyszłych działań profilaktycznych w gminie na rok
2018.
Przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Dąbrowa
Chełmińska uwzględniono wytyczne i wskazówki wynikające z rekomendacji
do realizowania i finansowania gminnych Programów przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Pełnomocnikiem Wójta
d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku działała w oparciu
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o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizowała
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 przyjętego uchwałą
Nr XXXVI.312.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017 r.
i zmienionego uchwałą Nr XXXVIII.339.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15
lutego 2018 r.
Zadaniem gminy wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz
o przeciwdziałaniu narkomanii jest prowadzenie przedsięwzięć związanych z działalnością
edukacyjną, wychowawczą oraz rozwiązywanie problemów w tym zakresie. Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
zmierza do stworzenia praktycznych warunków realizacji działań profilaktycznych dla dzieci
młodzieży oraz dorosłych.
Zadania wynikające z Gminnego Programu realizowano w oparciu o dochody z opłat
za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zgodnie z ustawą mogą być
wykorzystane jedynie na jego realizację oraz środki z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Wydatki na realizację zaplanowanych zadań w 2018 r.

Lp.

Kwoty w zł

Nazwa zadania
Zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych, udzielanie rodzinom
pomocy psychospołecznej i prawnej, w
których występują problemy alkoholowe
lub przemoc w rodzinie

88 651,04

X

Usługi terapeutek w punkcie poradnianym

58 237,50

3 osoby

Wynajem i utrzymanie lokalu Punktu
Poradnianego
1

Wskaźniki
ilościowe

3 600,00 12 miesięcy

Koszty działalności GKRPA i Pełnomocnika
d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

21 260,00

7 osób

Szkolenia z zakresu profilaktyki
Pełnomocnika d/s Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
"Przeciwdziałanie przemocy oraz
rozwiązywanie problemów alkoholowych
w gminie w kontekście najnowszych zmian
prawnych i praktyki pracy", Konferencja
Marszałka Woj. Kuj-Pom dla GKRPA w
zakresie przeciwdziałania przemocy i
uzależnieniom"; koszty delegacji krajowych

1 353,51

X
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Składki na ubezpieczenia społeczne od
zawartych umów

604,80

X

Składki na Fundusz Pracy od zawartych
umów

85,75

X

Zakup art. biurowych dla GKRPA

189,48

X

Koszty postępowań sądowych

440,00

11 opłat

Koszty opinii biegłych sądowych

2 880,00 16 opinii

Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

4 242,83

x

Wsparcie programu „NIEBIESKA LINIA”

403,15

x

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Dąbrowie Chełmińskiej – projekt „Gminne
potyczki kulinarne – Świetlicowy Masterchef
Junior” warsztaty wspierające zdrowy tryb
życia, współzawodnictwo i życie bez używek

949,48

x

Zespół Szkół w Ostromecku - spotkanie
integracyjne dzieci niepełnosprawnych wraz
z rodzicami ze środowisk niewydolnych
wychowawczo, dysfunkcyjnych

2 485,40

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej pogadanka z Policjantami z zakresu
bezpieczeństwa na drodze oraz bezpiecznych
wakacji- zakup opasek „niezgubek”

404,80

Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii

9 696,09

66 osób

230 szt./5
spotkań

X

3
Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiejdofinansowanie programów propagujących
spędzanie aktywne czasu dla dzieci i
młodzieży – zakup biletów na basen
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Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiejdofinansowanie programów propagujących
spędzanie aktywne czasu dla dzieci i
młodzieży – zakup biletów na basen

465,00

31 szt.

Zespół Szkół w Czarżu – zakup art.
medycznych dla młodzieży i ich rodziców na
warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
medycznej (rękawiczki i maseczki)

500,50

77 szt.

Zespół Szkół w Czarżu - warsztaty
indywidualne dla uczniów z zakresu radzenia
sobie z emocjami oraz umiejętności
zawierania znajomości i kontaktów na
portalach społecznościowych

450,00

6
warsztatów

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej koszty warsztatów dla uczniów z zakresu
bezpieczeństwa w sieci

300,00 1 warsztat

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
Zespołu Szkól w Ostromecku - "Twórcze
rozwiązywanie problemów”

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej koszty warsztatów dla uczniów z zakresu
asertywności
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
Zespołu Szkól w Ostromecku –
„Bezpieczeństwo w sieci”
Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
Zespołu Szkól w Ostromecku – z zakresu
asertywności

300,00 1 warsztat

300,00 1 warsztat

300,00 1 warsztat

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów
Zespołu Szkól w Ostromecku – umiejętne
radzenie sobie z konfliktami

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej koszty warsztatów dla uczniów z
umiejętności radzenia sobie z konfliktami

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej koszty warsztatów dla uczniów „Twórcze
rozwiązywanie problemów”

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej Zespół Terapeutyczny (integracyjne
spotkanie świąteczne)
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Festyn z okazji Dnia Rodziny przy Zespole
Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej - Zespół
Terapeutyczny- zajęcia sportowe

15
uczestników
498,54
z
opiekunami

Zespół Szkół w Czarżu - warsztaty
świąteczne plastyczno-techniczne

400,06

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów „Umiejętne radzenie sobie z
konfliktami”

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów „Twórcze rozwiązywanie
problemów

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów z zakresu asertywności

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów z zakresu bezpieczeństwa w sieci

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów klas I-III – „Bezpieczni na 112%”

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów klas IV-V– „Bezpieczni na 112%”

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów klas VI-VII – „Bezpieczni na
112%”

300,00 1 warsztat

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
uczniów klas gimnazjum – „Safemani”

600,00 2 warsztaty

Zespół Szkół w Czarżu – warsztat dla
przedszkolaków – „ChroniMISIE”

600,00 2 warsztaty

15 osób

7. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI)
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 8 osób, przedstawiciele następujących
instytucji i organizacji:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej;
- Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej;
- Zespołów Szkół z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska;
- Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon;
- Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej –
- kuratorzy.
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Na potrzeby ZI zatrudniony jest psycholog, który przyjmuje w każdy poniedziałek, po 2,5
godziny dziennie. Głównie udziela porad w lokalu zlokalizowanym w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Strażackiej, oraz w miejscu zamieszkania
ofiar przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dane za rok 2018 z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego:

Procedura Niebieskiej Karty

Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego

Łącznie założono 18 Niebieskich Kart, w tym 15
wszczęte przez Policję i 3 przez GOPS
Procedurę Niebieskiej Karty zakończono w 16
przypadkach, w 4 przypadkach zakończono procedurę
z uwagi na brak zasadności podejmowania działań lub
braku współpracy ze strony sprawcy przemocy
W 9 przypadkach osoby podejrzane o stosowanie
przemocy zostały wywiezione przez Policję do
Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych
w Bydgoszczy
W 8 przypadkach wszczęto procedurę leczenia
odwykowego za pośrednictwem GKRPA
W 3 przypadkach zawiadomiono Prokuraturę
Odbyły sie 4 spotkania ZI
Przewodniczący ZI powołał 18 grup roboczych
Odbyło się 66 posiedzeń grup roboczych

Poradnictwo specjalistyczne

Psycholog w Punkcie Konsultaycjno-Poradnianym
udzielił 211 porad i konsultacji

Zespół Interdyscyplinarny działa głównie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w
związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie
odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej
przemocą w rodzinie.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury
„Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony
zdrowia.
Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności
służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków
rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą
świadkiem przemocy w rodzinie....
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8. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający
wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości
wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając
jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.
Celem PGN jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których
wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych
oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji
gazów cieplarnianych, (CO2) na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
W 2018 r. przystąpiono do Programu Priorytetowego EKOpiec 2018,
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na
terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dofinansowaniem objęte były przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego
źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: kotły klasy min. 5 na paliwa stałe, kotły gazowe,
kotły olejowe, kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym) oraz podłączenie do
sieci ciepłowniczej spełniające wymagania wynikające z obowiązujących norm.
Dofinansowanie udzielane było w formie dotacji w wysokości 2.000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz
2.000,00 zł ze środków własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Limit dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla Gminy Dąbrowa Chełmińska wynosił do 20.000,00zł –
10 beneficjentów końcowych (mieszkańców): Dąbrowa Chełmińska (2 wnioski), Wałdowo
Królewskie (3 wnioski), Ostromecko, Gzin, Czarże, Borki i Nowy Dwór.
Gmina Dąbrowa Chełmińska uzyskała następujący efekt ekologiczny polegający na redukcji
emisji następujących zanieczyszczeń do atmosfery:
1) dwutlenku siarki SO2 – 0,10 Mg/rok
2) tlenków azotu NOx – 0,01 Mg/rok
3) dwutlenku węgla CO2– 9,25 Mg/rok
4) pyłów– 0,50 Mg/rok.
Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2018 r.:
Lp
Rodzaj działania
Koszt
Źródło finansowania
.
działania
1. Modernizacja i remont obiektów
6.142,22 zł
Środki z budżetu Gminy
świetlicowych – wymiana okien
- świetlica Gzin
2.
Budowa nowego
oświetlenia ulicznego:
1) ul. Cicha, w Dąbrowie
1) 18.999,99 zł
1) Środki z budżetu Gminy:
Chełmińskiej,
7.799,99 zł + fundusz sołecki
2) ul. Jagodowa, „Osiedle
2) 34.300,00 zł
11.200,00 zł
Pod Gruszą” w
2) Środki z budżetu Gminy:
Ostromecku.
34.300,00 zł
3.
Poprawa przejezdności drogi
172.288,16 zł
Środki z budżetu powiatu
powiatowej 1540C Ostromeckobydgoskiego
Czarże
4.
Wykonanie nawierzchni
260.541,00 zł
Środki z budżetu Gminy:
bitumicznej - budowa nowych
134.541,00 zł
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5.

6.

7.

8.

9.

dróg gminnych w tym
asfaltowanie dróg nawierzchni
tłuczniowej - poprawa
dostępności dojazdowej do pól –
Janowo 700 mb
Budowa ścieżek rowerowych ścieżka: Dąbrowa Chełmińska
Skrzyżowanie-CzemlewoCzarże-Dębowiec + Dąbrowa
Chełmińska – Janowo – 4,935
km
1) Budowa kanalizacji sanitarnej
w m. Nowy Dwór.
2) Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w m.
Nowy Dwór
Montaż instalacji
fotowoltaicznych w około 70
budynkach
Wymiana źródeł ciepła w 10
budynkach społeczeństwa na
terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska

Akcje informacyjne i
promocyjne skierowane do
mieszkańców, konferencje,
działania promocyjne w ramach
realizowanych projektów

2018
Środki z budżetu województwa
kujawsko-pomorskiego:
126.000,00 zł

1) 46.884,46 zł

Środki z budżetu Gminy:
267.211,64 zł
Środki z budżetu powiatu
bydgoskiego: 240.000,00 zł
Środki z budżetu UE RPO WK-P:
2.157.598,36 zł
1) Środki z budżetu Gminy

2) 12.939,06 zł

2) Środki z budżetu Gminy

2.664.810,00
zł

Złożono projekt parasolowy przez Gminę Dąbrowa
Chełmińska.
Środki z budżetu Gminy:
20.000,00 zł
Środki z WFOŚiGW: 20.000,00
zł
Środki beneficjentów:
70.098,32 zł
- dnia 27.09.2018 r. zorganizowano spotkanie
informacyjne dotyczące możliwości uzyskania
dofinansowania
na
montaż
instalacji
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp
ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane
biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców.
Program finansowany był ze środków Unii
Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
KujawskoPomorskiego. Pozwalał on na sfinansowanie nawet
do 50% wartości inwestycji;
- dnia 17.10.2018 r. zorganizowano spotkanie nt.
Programu „Czyste powietrze” z udziałem
ekspertów, podczas którego przedstawione zostały
zasady funkcjonowania programu.
110.098,32

9. Program ochrony środowiska
Ustawa Prawo ochrony środowiska w artykułach 17 i 18 nakłada na organ
wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, który jest
uchwalany przez radę gminy.
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych
innych ustaw, programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki
ekologicznej państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, przed dniem wejścia
w życie ustawy, zachowały ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż
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do dnia 31 grudnia 2016 r. „Program ochrony środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na
lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” jest zatem nowym dokumentem strategicznym,
opracowanym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska z września 2015 r.
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na
lata 2018 – 2021, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” zlecono Zakładowi
Sozotechniki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 3 w Bydgoszczy.
Program został przyjęty Uchwałą nr V.53.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025 roku".
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy gminy
sporządza co 2 lata kalendarzowe raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które
przedstawia się Radzie Gminy.
10. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt:
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
należy do zadań własnych gminy.
Celem programu w szczególności jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy oraz poszukiwanie nowych
właścicieli dla zwierząt;
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów,
sterylizację lub kastrację psów, kotów;
3) sprawowanie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.
Wobec powyższego przyjęto Uchwałę Nr XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
na 2018 rok.
Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt w
Bydgoszczy, Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt ANIMALS, Koła Łowieckiego Nr 14
„Ostromecko - Zdrój”, Koła Łowieckiego Nr 138 „Dąbrowa”, Koła Łowieckiego „Bażant”.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy w piśmie z dnia 26.01.2018 r.
znak: PIWet 4270/6/2018 uznał projekt ww. uchwały za zgodny z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi ochrony zwierząt zawartymi w Ustawie o ochronie zwierząt. Koło Łowieckie Nr
14 „Ostromecko - Zdrój”, Koło Łowieckie „Bażant” pozytywnie zaopiniowało ww. Program.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Oddział Kujawsko –
Pomorski w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS oraz Koło
Łowieckie Nr 138 „Dąbrowa” nie wydały żadnych opinii na temat projektu uchwały. Zgodnie
z art. 11a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt ww. podmioty w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie
uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Gabinet Weterynaryjny Marek Wójcik z siedzibą przy ul. Weterynaryjnej 2, 86-070
Dąbrowa Chełmińska współpracujący z Gminą na podstawie zawartej Umowy nr 4.2018 z
dnia 02.01.2018 r. w zakresie opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi w
związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 30.09.2018 r.
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wypowiedział przedmiotową umowę. Gmina Dąbrowa Chełmińska zawarła Umowę nr
51.2018 z dnia 10.09.2018 r. w zakresie opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami
bezdomnymi z Gabinetem Weterynaryjny w Łążynie s.c. lek. wet. Adam Kubiak, lek. wet.
Barbara Kubiak, 87-133 Rzęczkowo, Łążyn 93A.
W związku z powyższym zasadne było podjęcie Uchwały nr XLV.402.2018 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVIII.336.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok”. Przedmiotowy program należy
uchwalać co roku w terminie do31 marca.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom/udzielanie zleceń odławiania bezdomnych
zwierząt:
- Schronisko dla zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy działając na podstawie
Porozumienia Międzygminnego nr 5/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przejęcia zadań
własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewniania
opieki bezdomnym psom wraz z Aneksami: Nr 1 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr 2 z dnia
18.09.2014 r. i Nr 2 z dnia 2 stycznia 2017 r. do porozumienia międzygminnego w sprawie
przejęcia zadań własnych Gminy Dąbrowa Chełmińska przez Miasto Bydgoszcz z zakresu
zapewnienia opieki bezdomnym psom,
- Gabinet Weterynaryjny Marek Wójcik z siedzibą przy ul. Weterynaryjnej nr 2, 86-070
Dąbrowa Chełmińska współpracujący z Gminą na podstawie zawartej Umowy nr 4.2018 z
dnia 02.01.2018 r. w zakresie opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi
(od stycznia do września 2018 r.),
- Gabinet Weterynaryjny w Łążynie s.c. lek. wet. A. Kubiak, B. Kubiak z siedzibą przy w
miejscowości Łążyn nr 93A, 87-133 Rzęczkowo, współpracujący z Gminą na podstawie
zawartej Umowy nr 51.2018 z dnia 10.09.2018 r. w zakresie opieki lekarsko-weterynaryjnej
nad zwierzętami bezdomnymi (IV kwartał),
- Gospodarstwo rolne Danuta Kaczor z siedzibą przy ul. Osiedlowej 10 w Wałdowie
Królewskim, 86-070 Dąbrowa Chełmińska na podstawie zawartej Umowy nr 12.2018 z dnia
11.01.2018 r. w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim.
Liczba bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2018 r: psy - 31, koty – 32 (plus
dokarmianie kotów dziko żyjących ok. 45).
Koszt realizacji całego programu: 38.439,35 zł
a) zakup karmy, obroży, itp. – 4.076,05 zł,
b) usługi weterynaryjne (kastracja), utylizacja, leczenie – 11.663,30 zł,
c) dotacja dla Miasta Bydgoszcz z zakresu zapewniania opieki bezdomnym psom – 22.700,00
zł (przejęcie 7 psów, limit 15 psów).
11. Program usuwania azbestu
Dokument: Uchwała nr XVI.129.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 marca
2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032”.
Głównym celem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2011 – 2032” jest zaplanowanie usunięcia wyrobów
azbestowych z terenu wsi i ich bezpieczne unieszkodliwienie.
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W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych
na terenie Gminy pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest. Na
podstawie uzyskanych wyników inwentaryzacji można stwierdzić, iż na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska znajduje się 141 370,5 m2 płyt azbestowo – cementowych, co w
przeliczeniu daje 1 555,08 Mg oraz 3 000 mb rur i złączy azbestowo-cementowych (rurociągi
z rur azbestowo-cementowych zabudowane na sieciach wodociągowych).
W 2019 r. zaplanowano aktualizację ww. dokumentu.
W 2018 roku udzielono dofinansowania dla 7 osób fizycznych na usunięcie wyrobów
zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych budynków mieszkalnych
(5 wniosków) i gospodarczych (2 wnioski).
Kwota przyznanego dofinansowania – 14.616,00 zł
Kwota zaplanowana w budżecie na 2018 r. – 20.344,17 zł
Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest – 23,670 Mg
12. Program opieki nad zabytkami
W 2018 r. dla Gminy Dąbrowa Chełmińska obowiązywał dokument Programu opieki nad
zabytkami przyjęty uchwałą Nr V.30.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26
lutego 2015 r.. Program opieki nad zabytkami zgodnie z przepisami sporządzany jest na
okres 4 lat i wymaga w 2019 roku aktualizacji. Załącznikami w/w programu jest wykaz
obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla każdego obiektu zostały założone karty
ewidencyjne zabytku.
Najważniejszy cel ochrona i odnowa obiektów zabytkowych jest realizowany przez Gminę
Dąbrowa Chełmińska na bieżąco. Stan obiektów jest monitorowany, a wszelkiego rodzaju
prace konserwatorskie realizowane są w miarę potrzeb. Gmina Dąbrowa Chełmińska
corocznie pozyskuje dotacje na ochronę obiektów zabytkowych, zwłaszcza cmentarzy i
miejsc pamięci z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumienia z organami administracji rządowej.
Realizując zadania zapisane w w/w Programie:
1. Uchwałą nr XLI.367.2018 z dnia 21 maja 2018 r. Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska
przyznała dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie
Gminy Dąbrowa Chełmińska dla następujących beneficjentów:
a) Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Czarżu, na remont konserwatorski
elewacji kościoła pw. Narodzenia NMP w Czarżu, etap I – elewacja północna, w
kwocie 20.000,00 zł;
b) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku, na remont
więźby i dachu kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej – etap
I, w kwocie 20.000,00 zł;
c) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i
Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku, na prace konserwatorsko – restauratorskie przy
barokowych antependiach ołtarzy bocznych kościoła parafialnego w Ostromecku, w
kwocie 20.000,00 zł.
2. Na utrzymanie porządku na cmentarzach oraz miejscach pamięci Gmina Dąbrowa
Chełmińska wydatkowała:
a) dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 500,00 zł
b) środki własne w wysokości 428,24 zł.
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Program opieki nad zabytkami na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska realizowany jest
poprzez następujące działania:
1/ Przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących w strefach ochrony wyznaczonych w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa
Chełmińska.
2/ Promocję i popularyzację dziedzictwa kulturowego: przegląd istniejącego systemu
oznakowania zabytków na terenie gminy; uzupełnianie oznakowania zabytków na terenie
Gminy: tablice, plansze, mapy; projektowanie i realizacja nowych tras turystycznych i ścieżek
rowerowych i utrzymanie obecnych, biegnących przez teren gminy; opracowywanie
i publikacja materiałów informacyjnych o zabytkach na terenie gminy; prowadzenie
i aktualizacja na stronie internetowej gminy zakładki o zabytkach.
3/ Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego:
propagowanie działania społecznej opieki nad zabytkami, gromadzenie materiałów
archiwalnych (stare zdjęcia, mapy, publikacje, studia, itp.) dotyczących gminy Dąbrowa
Chełmińska, wspieranie rozwoju agroturystyki - promocją zajmują się jednostki działające w
regionie Fundacja „Ziemia Gotyku” oraz Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
wspólnie stworzyły projekt Szlak Tradycji i Smaku. Jest to inicjatywa mająca na celu
przedstawienie tego, co robią lokalni działacze, ich wyrobów, usług i miejsc godnych
odwiedzenia. Szlak Tradycji i Smaku to produkty tradycyjne, gospodarstwa agroturystyczne,
ciekawe miejsca, zabytki przyrody i architektury oraz lokalne imprezy. Każdy z członków
projektu ma do zaoferowania różne atrakcje; kapliczki, figury i krzyże otoczone są opieką
mieszkańców, którzy dbają o porządek wokół nich i ich dekoracje.
Zaznaczyć należy, że Gmina nie posiada bezpośrednio możliwości wpływania na poprawę
stanu zachowania obiektów, które nie są jej własnością. Brak również możliwości prawnych
udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym, które są właścicielami obiektów
zabytkowych. W związku z tym stan techniczny wielu obiektów w ostatnich latach się
pogorszył. Stwierdzono również przypadki modernizacji wielu budynków, które z uwagi na
przeprowadzone zmiany w wyglądzie, stanu elewacji i stolarki okiennej, drzwiowej, a
prawdopodobnie również zmiany wyposażenia wewnętrznego zatraciły charakter obiektów
zabytkowych.
13. Gminy Program Rewitalizacji
Dnia 28-12-2017 r. została podjęta uchwała nr XXXVII.331.2017 zmieniająca uchwałę przyjmującą Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska. W takim kształcie Program został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego. W Programie obszar rewitalizacji został określony jako miejscowości Czemlewo i Rafa. Zakres merytoryczny działań określonych w Programie głównie skupia się na zadaniach tzw. miękkich tj. zadania związane z aktywizacją mieszkańców, integracją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawię wzmocnienie ich
zdolności do zatrudnienia. Przewiduje się również projekt edukacyjny dla dzieci szkół podstawowych.
W Programie jest zawarte również zadanie inwestycyjne dla budynku byłej szkoły w
Czemlewie, jaki i świetlicy w miejscowości Rafa. Zakłada się przebudowę i remont tych
obiektów.
W tym celu w 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa z działania 7.1 RPO WK-P z puli środków Lokalnej Grupy Działania zakole Dolnej Wisły.
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W 29-03-2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić prace budowlane, aby w tych obiektach podejmować działania
"miękkie".
14. Polityka przestrzenna gminy
W 2018 r. sporządzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Dąbrowa
Chełmińska za okres od 1.09.2012 r. do 31.08.2018 r.
Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr XLVI.415.2018 z dnia 18 października 2018 r.
uznała Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dąbrowa Chełmińska za aktualne.
Na początku 2018 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska posiadała 43 uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. W trakcie roku sporządzono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek, który został uchwalony uchwałą Nr
XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2018 r., co na
koniec roku dało ilość 44 uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Gmina procedowała również następujące plany miejscowe:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko na podstawie
uchwały Nr XXIV.204.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 grudnia 2016 r.,
obejmujący centrum wsi Ostromecko;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ na podstawie uchwały
Nr XXXIX.349.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. - dla
nowego obszaru górniczego;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko na podstawie
uchwały Nr XLI.366.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 maja 2018 r. obejmujący teren zakładu wód ostromeckich przy ogródkach działkowych.
Należy również podkreślić, iż gmina na bieżąco monitoruje i odpowiednio reaguje na
ewentualne wnioski dotyczące zmiany w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Analizuje się aktualność obowiązujących, a w przypadku stwierdzenia ich
dezaktualizacji uwzględniając środki finansowe, podejmuje się działania zmierzające do
przywrócenia ich aktualności. Uchwalane cząstkowe plany (szczególnie w trybie ustawy z
1994 r.) zostają wchłonięte do kompleksowych opracowań z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, co przekłada się na przejrzystość tych dokumentów i wzrost jakości w
zakresie prowadzonej polityki przestrzennej. Następstwem tych działań są podjęte uchwały,
na mocy których zmienia się dotychczasowe przeznaczenie i ustalenia. Na dzień sporządzenia
w/w analizy w urzędzie złożono 25 wniosków o sporządzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Z analizy rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego wynika, iż w 2018 roku wydano następujące ilości decyzji:
- decyzje o warunkach zabudowy - 202 szt. w tym 186 z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, co stanowi 92% decyzji.
- decyzje inwestycji celu publicznego (m.in. sieci wodociągowe, sieci energetyczne, drogi) –
11 szt.
Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wydano na terenie obrębu:
- Ostromecko -76 szt. (ok. 38% wszystkich wydanych decyzji o warunkach zabudowy),
- Gzin Górny – 36 szt. (ok. 18% wszystkich wydanych decyzji o warunkach zabudowy),
- Bolumin – 39 szt. (ok. 19% wszystkich wydanych decyzji o warunkach zabudowy).
- Czarże – 15 szt. (ok. 7% wszystkich wydanych decyzji o warunkach zabudowy),
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- Wałdowo Królewskie - 10 szt. (ok. 5% wszystkich wydanych decyzji o warunkach
zabudowy)
- Otowice - 9 szt. (ok. 4,5% wszystkich wydanych decyzji o warunkach zabudowy).
Niewielką ilość (4 szt.) wydano decyzji o warunkach zabudowy dla obrębu Dąbrowy
Chełmińska, co wiąże się z tym iż ok. 80 % powierzchni obrębu Dąbrowa Chełmińska z
wyłączeniem lasów jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dokonana analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym skłania do
wyciągnięcia następujących wniosków:
- pod względem formalnym i merytorycznym obowiązujące studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktualne i zgodne z prawem;
- pod względem formalnym – obowiązujące plany miejscowe i ich zmiany, są zgodne z
prawem;
- pod względem merytorycznym plany miejscowe są aktualne, zgodne z dotychczasową
polityką przestrzenną i kierunkami wyznaczonymi i przyjętymi w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w razie potrzeby na bieżąco aktualizowane;
- w wyniku analizy wniosków o ustalenie warunków zabudowy stwierdzono, że największe
zapotrzebowanie jest na tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne oraz wszelkiego rodzaju inwestycje związane z zabudową zagrodową na
terenach wiejskich.
16. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
1 stycznia 2018 roku funkcjonowało w Gminie Dąbrowa Chełmińska 20 organizacji
pozarządowych, w tym 2 fundacje, 13 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych. Na terenie gminy
funkcjonuje także 12 grup nieformalnych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW).
Na koniec 2018 roku, dane te przedstawiały się następująco: 20 organizacji pozarządowych,
w tym 2 fundacje, 13 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych oraz 12 grup nieformalnych KGW.
W ramach otwartego konkursu ofert, skierowanego do organizacji pozarządowych, na
realizacje zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w 2018 roku wpłynęło 6 ofert od:
- Ludowego Zespołu Ludowego Nowy Dwór,
- Ludowego Klubu Sportowego Dąbrowa Chełmińska,
- Gminnego Klubu Sportowego BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Ludowego Klubu Sportowego w Ostromecku,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dąbrowa” Dąbrowa Chełmińska,
- Stowarzyszenie – Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo.
Wybrano oferty następujących organizacji:
- Klub Ludowy Zespół Sportowy Nowy Dwór przyznano 2.000,00 zł dotacji – zadanie
zostało wykonane,
- Ludowy Klub Sportowy Dąbrowa Chełmińska przyznano 30.000,00 zł dotacji - zadanie
zostało wykonane,
- Gminny Klub Sportowy BOXEO w Dąbrowie Chełmińskiej przyznano 13.000,00 zł dotacji
- zadanie zostało wykonane,
- Ludowy Klub Sportowy w Ostromecku przyznano 26.000,00 zł dotacji - zadanie zostało
wykonane,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrowa” ul. Sportowa w Dąbrowie Chełmińskiej przyznano
6.000,00 - zadanie zostało wykonane,
- Stowarzyszenie – Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo przyznano 3.000,00 dotacji zadanie zostało wykonane.
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VI. REALIZACJA STRATEGII GMINY
Cel
strategic
zny nr 1
Rozwój
infrastru
ktury
technicz
nej
sprzyjają
cej
rozwojo
wi
społeczn
o–
gospodar
czemu
gminy

Cele operacyjne

Zadania

1. Poprawa stanu
technicznego dróg,
zwiększenie
dostępności
komunikacyjnej gminy
oraz podniesienie
bezpieczeństwa ruchu
drogowego

1) Budowa, przebudowa i
modernizacja sieci drogowej

Termin
realizacji

Realizacja w 2018

Kontynuacja
zadań

2) Modernizacja
Po roku
infrastruktury drogowej:
2020
a) rozbudowa mostu na rzece
Wiśle (Fordon – Strzyżawa )

b) przebudowa drogi
krajowej nr 80 na odcinku
Bydgoszcz – Strzyżawa

Po roku
2020

c) budowa obwodnicy
Ostromecka ( zmiana
przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 551)

d) przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 551 na
odcinku Strzyżawa –
Raciniewo

2016-2023

2015-2017

e) przebudowa drogi
powiatowej nr 1601C na
odcinku Dąbrowa Chełmińska
– Kokocko

2014-2023

f) poprawa przejezdności
drogi powiatowej 1540C
Ostromecko-Czarże

2014-2023

3) Wykonanie nawierzchni
bitumicznej

Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 80 w Strzyżawie – 17.000,00 pierwszy
etap realizacji

x

a) wykonano przedłużenie chodnika na ul. Bydgoskiej w Ostromecku (0,2 km) – koszt 11.000,00
zł;
b) zatwierdzono projekt podziału nieruchomości prywatnej na poszerzenie pasa jezdni drogi
wojewódzkiej nr 551 w Gzinie na budowę zatoki autobusowej;
c) wykonano remont nawierzchni chodników przy zatokach autobusowych w Nowym Dworze
i Ostromecku na ul. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551.
Zakończono realizację dwóch etapów budowy ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska
skrzyżowanie – Czemlewo – Czarże - Dębowiec i Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie do Janowa.
Wartość robót budowlanych: odcinek do Janowa: 755.220,00 zł., a odcinek od ul. Nowej
w Czarżu do Dębowca: 1.876.980,00 zł. Gmina na zadanie otrzymała dofinansowanie
z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwotę 5.000.000,00 zł. Etap trzeci Dąbrowa
Chełmińska skrzyżowanie-Czemlewo-Czarże realizowany będzie w roku 2019, po ponownym
przeprowadzeniu procedury przetargowej (postępowanie należy powtórzyć, gdyż oferta złożona
w pierwszym postępowaniu przetargowych przekroczyła budżet zadania tego etapu).

Jednostka
realizująca

Źródło finansowania

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Samorząd
Województwa
KujawskoPomorskiego/
Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Samorząd
Województwa
KujawskoPomorskiego/
Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Samorząd
Województwa
KujawskoPomorskiego/
Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Samorząd
Województwa
KujawskoPomorskiego/
Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Starostwo
Powiatowe/
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet województwa/
budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Starostwo
a) wykonano prace remontowe walcem i równiarką na odcinku Rafa – Pień oraz położono Powiatowe/
nawierzchnię bitumiczną – 0,2 km;
Gmina Dąbrowa
Chełmińska
x
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Budżet województwa/
budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Budżet województwa/
budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Budżet województwa/
budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Budżet starostwa/
środki zewnętrzne/
budżet gminy

Budżet starostwa/
środki zewnętrzne/
budżet gminy
x
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2. Rozbudowa
infrastruktury około
drogowej

a) budowa nowych dróg
2014-2023
gminnych w tym asfaltowanie
dróg nawierzchni tłuczniowej
b) poprawa dostępności
2014-2023
dojazdowej do pól

wg załącznika nr 1

4) Podejmowanie działań
2014-2023
zmierzających do zapewnienia
dostępu do dróg publicznych
(w tym miejscowości
Wałdowo Królewskie i m.
Mała Kępa)
1) Modernizacja istniejącego 2014-2023
oraz budowa nowego
oświetlenia ulicznego w tym
„Osiedle Południe”
w Dąbrowie Chełmińskiej oraz
„Osiedla Pod Gruszą”
w Ostromecku

2) Budowa parkingów (w tym
przy ulicy Sportowej w
Dąbrowie Chełmińskiej i
Zespole Szkół w Czarżu)
3) Budowa chodników

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy /środki
zewnętrzne

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janowo (0,7 km) – koszt Gmina Dąbrowa
zadania 260.800,00 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 126.000,00 zł.
Chełmińska

Budżet gminy /środki
zewnętrzne

Wystąpiono do Nadleśnictwa Toruń z wnioskiem o ustanowienie służebności przejazdu przez Gmina Dąbrowa
drogi leśne do działki nr 16 obręb Mała Kępa i ul. Leśnej w Wałdowie Królewskim. To Chełmińska
rozwiązanie zapewni właścicielom nieruchomości uzyskać dostęp do drogi publicznej.

Budżet gminy /środki
zewnętrzne

a) budowa oświetlenia na ulicy Chełmińskiej w Czarżu – realizacja funduszu sołeckiego –
4.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej;
b) budowa oświetlenia drogowego na ulicy Cichej w Dąbrowie Chełmińskiej II etap –
19.000,00 zł;
c) montaż oświetlenia drogowego w Janowie – realizacja funduszu sołeckiego – 2.818,00 zł
montaż lamp na istniejących słupach;
d) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo w kierunku leśniczówki II etap –
realizacja funduszu sołeckiego – 7.800,00 zł;
e) wykonanie oświetlenia drogowego w Mozgowinie – realizacja funduszu sołeckiego –
5.000,00 zł, montaż lampy na istniejącym słupie;
f) uzupełnienie oświetlenia drogowego na ulicy Kolejowej w Ostromecku – realizacja funduszu
sołeckiego – 8.500,00 zł montaż lamp na istniejących słupach;
g) budowa oświetlenia drogowego na drodze krajowej na 80 w Strzyżawie – I etap 17.000,00
zł;
h) montaż oświetlenia drogowego na istniejących słupach w Rafie – realizacja sołeckiego –
8.500,00 zł;
i) budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Reptowo – II etap 36.485,532 zł;
j) budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim – II etap – 26.000,00 zł;
k) budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Ostromecku – 34.300,00 zł;
l) budowa oświetlenia w Nowym Dworze (przy koszarach) – 4.000,00 zł;
ł) montaż dwóch lamp solarnych w Nowym Dworze – 3.000,00 zł.
Kontynuacja a) wykonano parking przy Zespole Szkół w Czarżu na ul. Nowej – 445.000,00 zł;
działań
b) wykonano parking i drogę do małej szkoły w Ostromecku – 89.000,00 zł.

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
Rady Sołeckie

Budżet gminy/ fundusz
sołecki

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Kontynuacja a) budowa chodnika w miejscowości Czemlewo I etap – 55.000,00 zł;
działań
b) budowa chodnika przy ul. Bydgoskiej w Ostromecku – 11.000,00 zł;
c) budowa chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej w Wałdowie Królewskim – 38.000,00 zł – I etap
realizacji;
d) budowa chodnika, w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym, w miejscowości
Czarże na ul. Bałtyckiej (wzdłuż drogi powiatowej) o długości 0,8 km i szerokości 2,0 m; dotacja z
budżetu gminy 50.000,00 zł;
e) remont chodników przy zatokach autobusowych w Nowym Dworze i Ostromecku na
ul. Lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551;

Gmina Dąbrowa Budżet gminy/środki
Chełmińska/Rady zewnętrzne/ fundusz
Sołecki
sołecki
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f) opracowano dokumentację na budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na Wojewódzkich
drodze gminnej Wałdowo Królewskie – Ostromecko – 16.000,00 zł.

4) Oznakowanie drogowe
(numery posesji)

Kontynuacja Wprowadzono nazwy ulic w m. Gzin ul. Świerkowa i Pod Jabłonką
działań

Budżet gminy /fundusz
sołecki

5) Zatoki autobusowe (w tym
2 szt. w m. Gzin)

2014-2016

Budżet gminy

3. Rozbudowa
1) Termomodernizacja
infrastruktury
budynków ośrodków zdrowia
użyteczności
publicznej i społecznej 2) Rozbudowa budynku
urzędu gminy (pomieszczenia
dla GOPS, GOKiS, biblioteki,
policji)
4. Realizacja
1) Dokończenie budowy
inwestycji z zakresu
kanalizacji w miejscowości
gospodarki wodnoDąbrowa Chełmińska terenu
ściekowej
objętego dokumentacją
projektową

2014-2018

2) Skanalizowanie
miejscowości: Strzyżawa,
Wałdowo Królewskie,
Boluminek, Otowice

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
Rady Sołeckie
Zatwierdzono projekt podziału nieruchomości prywatnej na poszerzenie drogi wojewódzkiej Gmina Dąbrowa
nr 551 w Gzinie pod budowę zatoki przystankowej
Chełmińska
SP ZOZ Gmina
Dąbrowa
Chełmińska
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy ZPZOZ

do 2017

Opracowano dokumentację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ul. Gmina Dąbrowa
Malinowej, Truskawkowej i Agrestowej w Dąbrowie Chełmińskiej – koszt 20.400,00 zł.
Chełmińska

Budżet gminy /środki
zewnętrzne

2015-2020

a) trwa realizacjia zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa. Wartość Gmina Dąbrowa
inwestycji: 3.191.121,216 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Chełmińska
1.519.946,00 zł;
b) rozpoczęto inwestycje budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze na odcinku 0,2 km –
wartość 50.000,00 zł.
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy/środki
zewnętrzne

2014-2023

Budżet gminy/środki
zewnętrzne

3) Wykonanie drugiego
2013-2020
przejścia kanalizacji sanitarnej
przez rzekę Wisłę w
Mozgowinie
4) Rozbudowa i przebudowa Kontynuacja a) wykonano przedłużenie sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Gzinie – 9.000,00 zł;
Gmina Dąbrowa
sieci wodociągowej
działań
b) wykonano przedłużenie sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim – Chełmińska
3.000,00 zł;
c) zaprojektowano sieć wodociągową na ul. Linie w Dąbrowie Chełmińskiej – 4.500,00 zł.

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

5) Dotacja dla mieszkańców
Kontynuacja W 2018 roku udzielono dofinansowania dla 3 osób fizycznych na wybudowanie przydomowych Gmina Dąbrowa
inwestujących w przydomowe działań
oczyszczalni ścieków (Dąbrowa Chełmińska, Czarże, Wałdowo Królewskie). Kwota dotacji: Chełmińska
oczyszczalnie ścieków
4.325,00 zł.

Budżet gminy /środki
zewnętrzne

6) Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej w
miejscowości Dąbrowa
Chełmińskiej i Ostromecku
(osiedle Zabasta)

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

2015-2020

Na os. Zabasta w Ostromecku przeprowadzano cykliczną renowację koryt ściekowych Gmina Dąbrowa
i dokonano przeglądu wszystkich studzienek.
Chełmińska
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5. Aktywna polityka

przestrzenna gminy

7) Wykonanie wodociągów
Kontynuacja Jak w pkt 1.4.4)
wg wniosków mieszkańców i działań
przedsiębiorców, w tym
wymiana sieci wodociągowej
w ul. Bazowej w Dąbrowie
Chełmińskiej
1) Aktualizacja dokumentu pn. 2015-2016
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
„Studium uwarunkowań i
Gminy Dąbrowa Chełmińska zostało uchwalone przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia
kierunków zagospodarowania
25 maja 2017r. uchwałą Nr XX.256.2017. Rada Gminy uchwałą Nr XLVI.415.2018 z dnia
przestrzennego Gminy”
18 października 2018r. uwzględniając sporządzoną analizę zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Dąbrowa Chełmińska od 1.09.2012r. do 31.08.2018 r. uznała w/w
studium za aktualne.
2) Uporządkowanie obszarów 2014-2023
W październiku 2018 r. dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy
funkcjonalnych w planie
Dąbrowa Chełmińska od 1.09.2012r. do 31.08.2018r. w wyniku której stwierdzono, że
zagospodarowania
sporządzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
przestrzennego Gminy
Dąbrowa Chełmińska uchwalone przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 25 maja 2017 r.
uchwałą Nr XX.256.2017 jest aktualne. Zakończono również procedurę sporządzenia jednego
planu miejscowego tj. plan miejscowy części wsi Boluminek (cmentarz).
3) Opracowanie planów
2014-2023
a) w 2017 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
miejscowych dla wsi
przestrzennego części wsi Ostromecko na podstawie uchwały Nr XXIV.204.2016 Rady Gminy
Ostromecko (zmiana planu),
Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 grudnia 2016 r. Sporządzanie projektu planu miejscowego jest
Czarże, Wałdowo
opóźnione z uwagi na zamiar ujęcia w projekcie planu terenu pod nowy cmentarz, co wymagało
Królewskie,Reptowo,
dodatkowo wstępnych uzgodnień z Nadleśnictwem Toruń, z wnioskiem Biskupa Toruńskiego
Dąbrowa Chełmińska (zmiana
oraz sporządzeniem badań geotechnicznych;
planu), Gzin
b) sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
(cmentarz), który został uchwalony uchwałą Nr XLVI.416.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 października 2018 r;
c) w 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Słończ na podstawie uchwały Nr XXXIX.349.2018 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2018 r. Projekt planu jest na etapie uzyskiwania opinii i
uzgodnień;
d) w 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ostromecko na podstawie uchwały Nr XLI.366.2018 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 maja 2018 r. Projekt planu jest na etapie uzyskiwania opinii i
uzgodnień.
4) Tereny pod budownictwo
2014-2023
Przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 12 działek w Dąbrowie
mieszkaniowe: w Dąbrowie
Chełmińskiej. Działki zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
Chełmińskiej, Wałdowie
przestrzennego przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedano 4 działki za kwotę
Królewskim, Ostromecku
204.624,00 zł brutto. Bezprzetargowo sprzedano lokal mieszkalny w Dąbrowie Chełmińskiej o
powierzchni użytkowej 49,25 m2 , na rzecz dotychczasowego najemcy, za cenę: 51.550,00 zł.
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5) Uzbrojenie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe

Cel
strategic
zny nr 2
Podjęcie
działań
mających
na celu
pobudze
nie
działalno
ści
gospodar
czej na
terenie
gminy
oraz
napływ
inwestor
ów
zewnętrz
nych

Cele operacyjne

Zadania

1.Wspieranie
powstawania nowych
oraz kreowanie
sprzyjających
warunków dla rozwoju
już istniejących
podmiotów
gospodarczych w
oparciu o lokalne
zasoby

1) Stworzenie systemu ulg dla
inwestora i dla lokalnych firm
przy zadbaniu o równowagę
budżetową
2) Współpraca z instytucjami
gospodarczymi
3) Bezpłatne doradztwo w
zakresie zakładania
działalności gospodarczej

2014-2023

Termin
realizacji

Kontynuacja
działań
Kontynuacja
działań

1) Stworzenie i aktualizowanie 2014-2023
bazy danych o możliwościach
inwestycyjnych, gruntach,
nieruchomościach
2) Promocja oferty
2014-2023
inwestycyjnej gminy
3) Tereny usługowo –
rzemieślnicze w Dąbrowie
Chełmińskiej, Nowym Dworze,
Ostromecku
4) Uzbrojenie terenów pod
inwestycje gospodarcze

Budżet gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Współpraca z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach stowarzyszenia Metropolia
Bydgoszcz
Doradztwo w zakresie wyszukiwania i znaczenia kodów PKD, uzgodnienia i wyjaśnienia z
instytucjami min. ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy. Informowanie osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą o obowiązujących przepisach prawnych.

Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na 3
lata. Dla Gminy Dąbrowa Chełmińska opracowana została w 2014 roku dokumentacja pt.:
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2029”, która przyjęta została przez Radę Gminy uchwałą nr
XLI.358.2014 z dnia 17 lipca 2014 roku. W 2016 r. przyjęto aktualizację dokumentu pn.
„Założenia do planu zaopatrzenia Gminy w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe”
uchwałą nr XVII.141.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
przyjęcia i przystąpienia do realizacji Aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 20142029.
a) strona internetowa gminy – aktualna oferta inwestycyjna i informacja o sprzedaży gruntów;
b) wskazanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele inwestycyjne w gminie
Dąbrowa Chełmińska do bazy terenów inwestycyjnych Bydgoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego Sp. z o.o.
Na bieżąco ukazują się ogłoszenia w prasie, na stronach internetowych oraz na tablicach
ogłoszeń w sołectwach i siedzibie Urzędu Gminy zawierające informacje o posiadanych przez
Gminę Dąbrowa Chełmińska nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.
W przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 01.08.2018 r. sprzedano 3 niezabudowane działki
tworzące jedną nieruchomość gruntową i jedną całość gospodarczą w Dąbrowie Chełmińskiej
przy ul. Produkcyjnej przeznaczone pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą zabudowa
mieszkaniowa za kwotę 232.224,00 brutto.

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Kontynuacja
działań

4) Aktualizacja dokumentu pn. 2014
„Założenia do planu
zaopatrzenia Gminy Dąbrowa
Chełmińska w ciepło energię
eklektyczną i paliwa gazowe”

2. Zwiększenie
atrakcyjności
inwestycyjnej gminy

a) decyzją podziałową Nr 7/2018, znak: GN.6831.12.2018.MK z dnia 30.04.2018 r. dokonano Gmina Dąbrowa
wydzielenia 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Malinowej oraz Chełmińska
ul. Agrestowej w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z infrastrukturą drogową;
b) decyzją podziałową Nr 9/2018, znak: GN.6831.13.2018.MK z dnia 17.05.2018 r. dokonano
wydzielenia 1 działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Cichej w Dąbrowie
Chełmińskiej wraz z infrastrukturą drogową.
Jednostka
realizująca

2014-2023

2014-2023
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Cel
strategic
zny nr 3
Ochrona
środowis
ka
naturaln
ego i
rolnictwo

Cele operacyjne

1. Zwiększenie
wykorzystania
odnawialnych źródeł
w produkcji energii w
gminie

5) Aktywna polityka
przestrzenna Gminy

2014-2023

6) Rozwój usług
telekomunikacyjnych internet
Zadania

2014-2023

1) Promowanie odnawialnych
źródeł energii

2014-2023

2) Kolektory słoneczne

2014-2023

3) Pompy ciepła (ciepła woda
użytkowa)

2014-2023

a) w październiku 2018 r. dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Gmina Dąbrowa
Dąbrowa Chełmińska od 1.09.2012 r. do 31.08.2018 r. w wyniku której stwierdzono, że Chełmińska
sporządzone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dąbrowa Chełmińska uchwalone przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska dnia 25 maja 2017 r.
uchwałą Nr XX.256.2017 jest aktualne. Zakończono również procedurę sporządzenia jednego
planu miejscowego tj. plan miejscowy części wsi Boluminek (cmentarz);
b) opracowywanie planów miejscowych:
- sporządzanie dwóch planów miejscowych dla części wsi Ostromecko. Jeden z nich obejmujący
centrum wsi Ostromecko jest na etapie sporządzania koncepcji po wstępnych ustaleniach,
lecz jeszcze przed akceptacją mieszkańców i właścicieli. Drugi obejmujący teren zakładu wód
ostromeckich przy ogródkach działkowych, jest na etapie uzyskiwania uzgodnień i opinii.
- sporządzenie planu miejscowego dla części wsi Słończ dla nowego obszaru górniczego jest na
etapie uzgodnień i opiniowania,
c) tereny pod budownictwo mieszkaniowe –
- sporządzanie planów miejscowych (wyżej wymienionych),
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (202 decyzje).
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Termin
realizacji

Jednostka
realizująca
Zainteresowanym udzielano informacji o możliwościach uzyskania dofinansowań z WFOŚiGW w Gmina Dąbrowa
Toruniu (m.in. Program „Czyste Powietrze”). W 2018 r. przystąpiono do Programu Chełmińska
Priorytetowego EKOpiec 2018, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu, o przyznanie
dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska. Dofinansowaniem objęte były przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego
źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, kotły olejowe,
kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym) oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej
spełniające wymagania wynikające z obowiązujących norm. Dofinansowanie udzielane było w
formie dotacji w wysokości 2 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 2 000 zł ze środków własnych gminy Dąbrowa Chełmińska.
Limit dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu dla gminy Dąbrowa Chełmińska wynosił do 20 000 zł – 10 beneficjentów
końcowych (mieszkańców).
Jak niżej
Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na Gmina Dąbrowa
terenie gminy Dąbrowa Chełmińska” dotyczy budowy rozproszonych mikro instalacji źródeł Chełmińska
odnawialnych w budownictwie mieszkalnym na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
Przedmiotowe mikro instalacje będą stanowiły systemy fotowoltaiczne (54 szt.), systemy
kolektorów słonecznych (4 szt.) i powietrzne pompy ciepła (14 szt. ) Produktem projektu będą
nowe instalacje OZE w łącznej ilości 74 szt. zlokalizowane na 63 budynkach mieszkalnych, z
czego przewiduje się powstanie 0,34 MWe mocy energii elektrycznej oraz 0,12 MWt mocy
energii cieplnej. Powyższe systemy projektuje się do zastosowania w budownictwie
jednorodzinnym w celu produkcji energii elektrycznej/cieplnej na potrzeby mieszkalno-bytowe.
Występują one jako samodzielne niezależne systemy wytwórcze oraz w wzajemnym połączeniu.
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Efektem projektu będzie redukcja emisji dwutlenku węgla w wysokości 298,68 Mg ekwiwalentu
CO2 w skali roku.
Główną korzyścią realizacji projektu będzie poprawa jakości powietrza w rejonie gminy
Dąbrowa Chełmińska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii i redukcję spalania
paliw konwencjonalnych w budownictwie mieszkalnym.
Wymierną korzyścią realizacji projektu będą odczuwalne oszczędności finansowe w eksploatacji
budynków mieszkalnych (zużycie paliwa i energii elektrycznej).
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa na lata 2014-2020, działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Oś priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i
gospodarka niskoemisyjna w regionie, Priorytet: 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Cel szczegółowy: Zwiększony udział energii ze
źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie, Schemat: Mikro instalacje, Schemat
1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). Projekt
przewiduje zakup i montaż mikro instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy
Dąbrowa Chełmińska.
2. Właściwa polityka
ekologiczna w gminie

1) Konkurs na najpiękniejszy
ogród przydomowy
2) Podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców

Kontynuacja Organizacja w gminnego konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy w Gminie Dąbrowa
działań
Chełmińska. Zdobywca I miejsca w konkursie gminnym reprezentował gminę na szczeblu
powiatowym konkursu, w którym uplasował się na III miejscu.
Kontynuacja a) Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (PZDR):
działań
upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych środowisku; udzielanie
informacji i porad; pomoc rolnikom we wdrażaniu i realizacji działań rolnośrodowiskowoklimatycznych w gospodarstwach rolnych;

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
GOKiS
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Budżet gminy

b) GOKiS:
- propagowanie wiedzy ekologicznej i zasad ochrony środowiska naturalnego poprzez
organizację zajęć tematycznych w świetlicach wiejskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uświadamiane i uwrażliwianie na otaczające nas środowisko oraz jego wyczerpalne zasoby
poprzez inicjowane zajęcia świetlicowe m.in. z:
- oszczędzania energii elektrycznej, wody oraz materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć,
- stosowania na prowadzonych zajęciach materiałów przyjaznych środowisku,
- aktywnego włączania uczestników zajęć w segregację odpadów oraz wskazanie możliwości ich
ponownego wykorzystania tzw. recyklingu na zajęciach.

3) Pielęgnacja istniejących
terenów zieleni oraz
tworzenie nowych

c) Gmina: ufundowano nagrody: w corocznym gminnym etapie konkursu „Listy dla Ziemi”
zorganizowanym w czerwcu 2018 r. w Zespołach Szkół znajdujących się na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska. Kwota dofinansowania – 793,82 zł.
Kontynuacja W ramach realizacji funduszu sołeckiego przeznacza się środki na realizacje zadań związanych Gmina Dąbrowa
działań
z utrzymaniem terenów zielonych w poszczególnych sołectwach.
Chełmińska
GOKiS:
a) pielęgnacja terenów zielonych przy wszystkich obiektach;
b) mobilizacja uczestników zajęć świetlicowych do aktywnego włączania się w pielęgnację
terenów zielonych gminy;
Gmina:
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a) na bieżąco przez cały rok utrzymywano i sprzątano na terenie Gminy tereny zielone, klomby
oraz park. Sadzono kwiaty sezonowe. Działanie wspólnie z Radami Sołeckimi;
b) przez cały rok sprzątane były przystanki autobusowe oraz teren targowiska w Dąbrowie
Chełmińskiej.

4) Opracowanie dokumentu
pn. „Programu ochrony
środowiska”

5) Realizacja programu
usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest

6) Prawidłowa gospodarka
odpadami

2014-2015

Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018 –
2021, z perspektywą do 2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” jest w trakcie
przygotowania (uzgodnień) przez Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Bernardyńskiej 3 w Bydgoszczy.
Kontynuacja W 2018 roku udzielono dofinansowania dla 7 osób fizycznych na usunięcie wyrobów
działań
zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych.
Kwota przyznanego dofinansowania – 14.616,00 zł
Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest – 23,670 Mg
Kwota zaplanowana w budżecie na 2018 r. – 20.344,17 zł
Kontynuacja W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi objętych jest 7.341 mieszkańców, w tym
działań
z selekcją jest 6.896 mieszkańców, a 445 system zmieszany.
Złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 2.534
( w tym 2.278 – sposób selektywny, a 256 – sposób zmieszany).
Firma Remondis w ramach umowy zapewniła pojemniki na odpady zbierane w sposób
zmieszany oraz worki na odpady zbierane w sposób selektywny (3 frakcje): worek koloru
żółtego (tworzywa sztuczne, makulatura, opakowania wielomateriałowe, metale), worek koloru
zielonego ( szkło białe i kolorowe), worek koloru brązowego (odpady biodegradowalne) tylko w
przypadku braku kompostownika na nieruchomości.
Do odbioru odpadów zmieszanych stosowane są pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 120 l,
wielkości pojemników dostosowane są do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przy
czym wielkość pojemnika może ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek właściciela
nieruchomości. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez firmę odbierającą w/w
odpady w ilości nie mniejszej niż liczba odebranych z gospodarstw domowych.
Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska od stycznia 2017 r. działa stacjonarny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK zlokalizowanym w Dąbrowie
Chełm. przy ul. Bazowej 6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje
nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych
wytworzone wyłącznie przez osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Dąbrowa Chełmińska,
objęte systemem gospodarki odpadami i wnoszące opłaty na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska
z tytułu zagospodarowania odpadów. PSZOK czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do
18.00. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło, metale, odpady biodegradowalne, meble i odpady, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte opony, żarówki, świetlówki, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Do PSZOK nie są przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę,
smołę oraz nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Natomiast w każdą sobotę ( w parzyste tygodnie roku) w godzinach od 9.00 do 11.00
w miejscowości Czarże przy ul. Żwirowej oraz od 11.30 do 13.30 w miejscowości Ostromecko
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3. Wspieranie
działalności rolniczej

przy ul. Parkowej 1 czynny jest Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zwanym dalej MPSZOK.
Do MPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
przeterminowane leki, żarówki i świetlówki.
W PSZOK został zainstalowany monitoring oraz podłączono oświetlenie.
Rozliczenie usługi z firmą Remondis odbywa się w cyklu kwartalnym na podstawie łącznej masy
odpadów zmieszanych (342,36 zł brutto za 1 Mg), masy odpadów odebranych selektywnie
(329,40 zł brutto za 1 Mg).Natomiast rozliczenie usługi z Miastem Bydgoszcz za przekazywanie
odpadów zmieszanych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, zgodnie z zawartym
porozumieniem pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a Gminą Dąbrowa Chełmińska nr 3/2012 r. z
dnia 26.03.2012 r. odbywa się w cyklu miesięcznym na podstawie łącznej masy odpadów
zmieszanych 199,80 zł brutto za 1 Mg.
30 czerwca 2016 r. został ogłoszony przetarg na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Dąbrowa
Chełmińska.Z przetargu wyłoniona została firma Remondis, która na najbliższe 4 lata świadczyć
będzie w/w usługi. Umowa z firmą wygasa 31 grudnia 2020 r.
1) Organizowanie bezpłatnych Kontynuacja PZDR:
Gmina Dąbrowa
specjalistycznych szkoleń dla działań
1. Organizowanie bezpłatnych specjalistycznych szkoleń dla rolników
Chełmińska
rolników
Zrealizowano poniższe szkolenia:
a) „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 oraz
realizacja wymogu zazieleniania”
b) „Zagrożenie chorobą ASF w Polsce”
c) „Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła mlecznego”
2. Bezpłatne doradztwo w gminie:
Pełnienie stałych dyżurów w pomieszczeniu udostępnionym przez Urząd Gminy Dąbrowa
Chełmińska.
Świadczenie doradztwa rolniczego w postaci informacji, porad i lustracji oraz udziału wkomisji
szacującej zakres szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.
Prowadzenie działalności wspierającej rozwój produkcji rolniczej poprzez upowszechnianie
innowacji technologicznych.
Wspieranie rolników i mieszkańców wsi w korzystaniu z zewnętrznych źródeł finansowania.
Edukacja rolników w zakresie działań PROW oraz doradztwo dla składających wnioski o
płatności do gruntów rolnych.
Doradztwo w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej w zgodzie ze środowiskiem.
Propagowanie proekologicznych metod produkcji żywności.
Prowadzenie analiz sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w gospodarstwach rolnych
Wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez działania na rzecz zachowania
tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego regionu oraz motywacja do aktywizacji
mieszkańców obszarów wiejskich m.in. udział w komisji konkursowej na „Najładniejszy wieniec
tradycyjny lub ozdobę dożynkową” oraz „Najładniejsze stoisko gastronomiczne”
Upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i osiągnięć
hodowlanych poprzez zachęcanie do udziału w imprezach wystawienniczo-targowych,
konkursach i olimpiadach wiedzy rolniczej oraz rozpowszechnianie wydawnictw i publikacji
branżowych.
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Gmina: Współpraca z K-PODR w Minikowie i K-PIR w Przysieku w organizacji szkoleń dla
rolników (zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018,
realizacja wymogów zazieleniania, zagrożenia chorobą ASF w Polsce.)
2) Bezpłatne doradztwo w
gminie

Kontynuacja a) Urząd Gminy zapewnia pomieszczenie biurowe dla Powiatowego Ośrodka Doradztwa Gmina Dąbrowa Budżet gminy
działań
Rolniczego (w budynku urzędu) i policji (w budynku OSP Dąbrowa Chełmińska);
Chełmińska/ ODR
b) inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska udziela porad w zakresie ogólnorolniczym
i związanych z ochroną środowiska;
c) radca prawny udziela bezpłatnych porad mieszkańcom - przyjmuję interesantów raz
w tygodniu;
d) darmowa pomoc prawna (5 dni w tygodniu w siedzibie Urzędu Gminy) w ramach systemu
określonego w ustawie przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która założyła
stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje
bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często
występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.
PZDR w Bydgoszczy:
a) pełniono stałe dyżury w pomieszczeniu udostępnionym przez Urząd Gminy Dąbrowa
Chełmińska;
b) świadczono doradztwo rolnicze w postaci informacji, porad i lustracji oraz uczestniczono
w komisji szacującej zakres szkód spowodowanych wystąpieniem ujemnych skutków
przezimowania;

Cel
strategic
zny nr 4
Stworzen
ie
warunkó
w do
rozwoju
turystyki
w gminie

Cele operacyjne

Zadania

1. Rozwijanie i
poprawa jakości
infrastruktury
turystycznorekreacyjnej oraz
infrastruktury służącej
rozwojowi aktywnych
form turystyki

1) Budowa ścieżek
rowerowych (w tym ścieżka:
Wałdowo KrólewskieDąbrowa Chełmińska
Skrzyżowanie-CzemlewoCzarże-Dębowiec oraz
Dąbrowa ChełmińskaBoluminek-BoluminSkłudzewo
2) Poprawa stanu
technicznego istniejących
szlaków turystycznych
3) Budowa i przebudowa
zbiorników retencyjnorekreacyjnych wraz z
zagospodarowaniem
przyległych terenów

Termin
realizacji
2016-2019

Jednostka
realizująca

Źródło finansowania

Zakończono realizację dwóch etapów budowy ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska
skrzyżowanie – Czemlewo – Czarże - Dębowiec i Dąbrowa Chełmińska skrzyżowanie do Janowa.
Wartość robót budowlanych: odcinek do Janowa: 755.220,00 zł., a odcinek od ul. Nowej w
Czarżu do Dębowca: 1.876.980,00 zł. Gmina na zadanie otrzymała dofinansowanie
z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kwotę 5.000.000,00 zł. Etap trzeci Dąbrowa
Chełmińska skrzyżowanie – Czemlewo - Czarże realizowany będzie w roku 2019, po ponownym
przeprowadzeniu procedury przetargowej (postępowanie należy powtórzyć, gdyż oferta złożona
w pierwszym postępowaniu przetargowych przekroczyła budżet zadania, w tym etapie).

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
Starostwo
Powiatowe w
Bydgoszczy,
Chełmnie i
Toruniu

Budżet gminy środki
zewnętrzne/
budżet
starostw

Kontynuacja a) bieżąca konserwacja i sprzątanie istniejących ścieżek rowerowych wraz z ich oznakowaniem;
działań
b) wyniesiono konstrukcję ścieżki rowerowej w m. Gzin (ścieżka na odcinku 50 mb była
zalewana wodami roztopowymi)
Kontynuacja a) bieżące utrzymanie zbiorników wodnych i terenów przyległych w ramach zadań sołeckich
działań
we wsiach Wałdowo Królewskie, Gzin i terenu przy zbiorniku w Janowie;

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy Środki
zewnętrzne

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
Rady Sołeckie

Budżet gminy/ fundusz
sołecki/ środki
zewnętrzne
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4) Opracowanie dokumentu
2014
pn. „ Program opieki nad
zabytkami w Gminie Dąbrowa
Chełmińska”
5) Pielęgnacja i renowacja
Kontynuacja a) bieżące utrzymanie cmentarza ewangelickiego w miejscowości Wałdowo Królewskie –
cmentarzy i miejsc pamięci
działań
realizacja funduszu sołeckiego;
b) bieżące utrzymanie cmentarza ewangelickiego w Czarżu – realizacja funduszu sołeckiego;

2. Promocja oferty
turystycznej gminy

1) Promocja walorów
turystycznych gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
Rady Sołeckie

Budżet gminy/fundusz
sołecki/ środki
zewnętrzne

Gmna: w ciągu roku sukcesywnie uporządkowywane są miejsca pamięci narodowej
w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku, Gzinie i w Rafie oraz cmentarze ewangelickie
w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku, Wałdowie Królewskim i Czarżu. Cmentarze i miejsca
pamięci utrzymywane są również staraniem Rad Sołeckich (Wałdowo Królewskie, Ostromecko,
Gzin) i Ochotniczych Straży Pożarnych (Wałdowo Królewskie i Czarże). W budżecie gminy
przeznaczono na ten cel kwotę 1.000,00 zł (w tym dotacja Wojewody 500,00 zł).
Kontynuacja a) w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach organizowane są imprezy Gmina Dąbrowa
działań
promocyjne m.in. Noc Kupały, Sołtysiada, Dożynki Sołeckie (Wałdowo Królewskie i Czarże), Chełmińska
Festyny Rodzinne – realizacja funduszu sołeckiego;
b) wyświetlanie multimedialnego pokazu slajdów na ekranie telewizora usytuowanego w holu
budynku Urzędu Gminy – tematyka slajdów obejmuje także obiekty turystyczne znajdujące się
na terenie gminy;
c) opracowano questing pt. „Szlakiem pomników przyrody w Ostromecku”;
d) realizowano projekt pt.: „Z pszczołami za pan brat”;

PZDR:
a) inspirowano i motywowano do działania lokalną społeczność na rzecz promocji walorów
turystycznych Gminy Dąbrowa Chełmińska;
b) podjęto również kompleksowe działania mające na celu ożywienie gospodarki wiejskiej
poprzez integrację społeczności lokalnej z kulturą danego regionu.
c) promowano „produkt turystyczny” jako alternatywne źródło dochodu dla mieszkańców
gminy.
2) Współpraca z organizacjami Kontynuacja a) GOKiS:
Gmina Dąbrowa
społecznymi i
działań
- współpraca z Radami Sołeckimi, OSP, LKS, KGW, Warsztatami Haftu Kolorowe Niteczki, Chełmińska/
stowarzyszeniami
Parafiami z gminy oraz LGD Zakole Dolnej Wisły w zakresie:
GOKiS/GBPSz
- organizacji i udziału w imprezach (gminnych, powiatowych i wojewódzkich);
- nieodpłatnego użyczania pomieszczeń GOKiS na spotkania integracyjne, posiedzenia i zabrania
wiejskie;
- organizacji i udziału w różnorodnych konkursach.
b) współpraca z Zespołami Szkół z gminy w zakresie:
- organizacji i udziału w imprezach (gminnych i powiatowych);
- użyczania pomieszczeń GOKiS;
- udziału w różnorodnych konkursach.
c) współpraca z Gminnym i Czarżeńskim Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w zakresie użyczania pomieszczeń GOKiS i organizacji koncertów;
d) współpraca ze Szkołą Języka i Literatury im. Williama Whartona z Bydgoszczy w zakresie
nieodpłatnego użyczania pomieszczeń GOKiS na potrzeby realizacji zajęć z nauki języka
angielskiego;
e) współpraca z Instytutem Filmowym z Unisławskiego Towarzystwa Historycznego w zakresie
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3) Organizacja punktów
informacyjnych (tablice
informacyjne)

nieodpłatnego użyczania pomieszczeń GOKiS na potrzeby realizacji filmu pt. "Eksterminacja
ludności cywilnej Dąbrowy Chełmińskiej – 1939r.";
f) współpraca ze Stowarzyszeniem Zakole Kreatywności - Nasze Czemlewo w zakresie
organizacji zajęć świetlicowych, warsztatów, imprez plenerowych oraz nieodpłatnego użyczania
pomieszczeń obiektu Czemlewo na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia;
g) współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Janowo w zakresie prowadzenia zajęć
świetlicowych w siedzibie Stowarzyszenia.
Kontynuacja a) zakupiono tablice ogłoszeniowe w Nowym Dworze - realizacja funduszu sołeckiego;
Gmina Dąbrowa
działań
b) zakupiono tablice ogłoszeniowych w Rafie - realizacja funduszu sołeckiego;
Chełmińska/
GOKiS

4) Zapewnienie dostępności
2014-2023
informacji na temat wydarzeń
o charakterze kulturalnym,
sportowym itp. (strona
internetowa oraz media)

a) na bieżąco jest aktualizowana strona internetowa gminy z wydarzeniami kulturalnymi. Gmina Dąbrowa
Dodatkowo wydarzenia kulturalne i sportowe mają zapewnioną reklamę poprzez plakaty Chełmińska/
i ogłoszenia, Samorządowy Informator Gminy, informacje w prasie, na stronie internetowej GOKiS/ GBPSz
Metropolii Bydgoskiej i Powiatu Bydgoskiego (np. Poza Bydgoszcz, Gazeta Powiat);
b) na bieżąco aktualizowana jest aplikacja „Metropolia Bydgoszcz”

Budżet
gminy/środki
zewnętrzne
Budżet gminy

GOKiS: udostępnianie informacji za pośrednictwem:
- radia i prasy lokalnej,
- strony internetowej Urzędu Gminy,
- Fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
- banerów, plakatów, ulotek,
- bezpośredniego przekazu.

5) Inicjowanie międzygminnej
współpracy w zakresie
wspólnej promocji

6) Kalendarz imprez
cyklicznych

2014-2023

PZDR: udostępnianie i rozpowszechnianie informacji dotyczących organizowanych imprez,
pokazów, szkoleń i konferencji, zapewnianie dostępu do czasopism branżowych i innych
materiałów informacyjno-promocyjnych.
a) na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Zławieś Wielka i Unisław działa Gmina Dąbrowa
Lokalna Grupa Działania w formie Stowarzyszenia pod nazwą "Zakole Dolnej Wisły". W ramach Chełmińska/
współpracy z gminami na obszarze działania stowarzyszenia odbywają się liczne wydarzenia GOKiS
kulturalne, warsztatowe, historyczne, konferencje. Wydano publikacje promocyjne.

b) GOKiS: „VI Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego” w Solcu Kujawskim – udział reprezentacji
Gminy Dąbrowa Chełmińska w imprezie plenerowej o zasięgu powiatowym oraz aktywna
promocja gminy w czasie imprezy.
Kontynuacja Gmina: Harmonogram imprez, dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy – aktualizowany
działań
na bieżąco . Ukazał się w 3 wydaniach Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska;
zaprezentowano gminę w folderze kujawsko-pomorskim z okazji 100 lecia odzyskania
niepodległości.
Fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zawierał następujący harmonogram imprez:
- koncert kolęd w Czarżu - 06.01.2018
- WOŚP w Dąbrowie Chełmińskiej - 14.01.2018
- wyjazd do kina dla młodzieży - 20.02.2018
- „Gminny Dzień Kobiet” w Dąbrowie Chełmińskiej- 10.03.2018
- koncert i konkurs wielkanocny w Czemlewie - 24.03.2018
- koncert „ Dla Ciebie mamo” – Park Wiejski przy fontannie w Dąbrowie Chełmińskiej - 26.05.2018
- Noc Świętojańska w Gzinie - 16.06.2018
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7) Materiały promocyjne
gminy

2014-2023

8) Punkty multimedialne w
2016-2023
Czarżu, Ostromecku i
Dąbrowie Chełmińskiej (oferta
turystyczna)
Zadania
Termin
realizacji

Cel
Cele operacyjne
strategic
zny nr 5
Tworzenie 1. Rozwój i
1) Systematyczne remonty
warunków
modernizacja
budynków szkolnych
sprzyjającyc
h rozwojowi infrastruktury
edukacji i oświatowej,
zaspokojeni
u potrzeb kulturalnej i sportowej
kulturalnych
i
sportowych
mieszkańcó
w gminy

2014-2023

- festyn rodzinny w Ostromecku – 30.06.2018
- piknik rodzinny w Otowicach – 07.07.2018
- wakacje z GOKiS zajęcia wyjazdowe dla dzieci i młodzieży - 09 – 14.07.2018
- Dożynki Gminne – 18.08.2018
- pożegnanie lata i Dożynki Sołeckie w Wałdowie Królewskim – 08.09.2018
- „ Być kobietą – w poszukiwaniu piękna”w Boluminie – 13.10.2018
- obchody i Koncert 100-lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Chełmińskiej i w Czarżu –
11.11.2018
- „ Świetlicowy Masterchef Junior” ( I edycja) w Otowicach - 24.11.2018
- wernisaż prac plastycznych Katarzyny Olech w Czemlewie - 25.11.201
- mikołajki w Boluminie - 09.12.2018
- koncert i Konkurs Bożonarodzeniowy w Wałdowie Królewskim 15.12.2018
a) wydano 3 broszury informacyjna – Samorządowy Informator Gminy Dąbrowa Chełmińska;
b) zakupiono teczki z herbem Gminy Dąbrowa Chełmińska;
-

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
GOKiS
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Jednostka
realizująca
Inwestycje zrealizowane w Zespole Szkółim. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie
Gmina Dąbrowa
Chełmińskiej w 2018 r.
Chełmińska/
1. Remont pokoju nauczycielskiego – 8.800,00 zł;
Zespoły Szkół
2. Remont sali do zajęć specjalistycznych – 6.300,00 zł
3. Remont sekretariatu i holu (część środków z Rady Rodziców – 12.220,00 zł;
4. Remont dachu i kominów (Wałdowo Królewskie) – 24.000,00 zł;
5. Rozbudowa sieci teleinformatycznej – 5.000,00 zł;
6. Usługa konserwacji boiska (czyszczenie, konserwacja oraz naprawa ubytków) – 1.600,00
zł;
7. Renowacja boiska sportowego - naturalnego (aeracja, nawożenie, dosianie wgłębne
trawy, piaskowanie) – 25.000,00 zł;
8. Wyposażenie boiska sportowego i sali gimnastycznej – 4.000,00 zł;
9. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni fizycznej – 2.828,00 zł;
10. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni chemicznej – 4.410,00 zł;
11. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej, przyrodniczej – 3.000,00 zł;
12. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni komputerowej, technicznej – 4.400,00
zł;
13. Wyposażenie – 7.152,00 zł + lektury do biblioteki szkolnej – 606,00 zł;
14. Zakup książek do biblioteki szkolnej (dotacja) – 12.000,00 zł (środki własne) – 3.002,11
zł;
15. Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy – 989,00 zł;
16. Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola – 1.423,00 zł;
17. Zakup laptopów 4 szt. – 10.240,00 zł;
18. Zakup pomocy dydaktycznych dla klas I-III sp - 450,00 zł;
19. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (środki własne) – 1.098,00 zł;
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20. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (dotacja) – 44.211,00 zł;
Inwestycje zrealizowane w Zespole Szkół w Czarżu w 2018 r.
Remont kuchni szkolnej – 51.000,00 zł;
1. Remont łazienki szkolnej – 27.300,00 zł;
2. Zakup materiałów do malowania pomieszczeń szkolnych – 650,55 zł;
3. Naprawa zbiornika głównego przy piecu – 615,00 zł;
4. Instalacja pracowni komputerowej – 2.150,00 zł;
5. Okna PCV oraz parapety (montaż w bibliotece szkolnej) – 2.000,01 zł;
6. System biblioteczny ,,Sowa” – 1.720,00 zł;
7. Zakup książek do biblioteki szkolnej -5.666,88 zł;
8. Zakup książek na nagrody – 1.379,44 zł;
9. Zakup programów ( e-świadectwa, iArkusz) – 2.241,32 zł;
10. Zakup switch TP-link oraz serwis – 517,40 zł;
11. Wykonanie łącza radiowego – 1.968,00 zł;
12. Zakup generatora www – 849,00 zł;
13. Pomoce dydaktyczne do przedszkola – 299,99 zł;
14. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (dotacje) – 16.812, 82 zł;
Inwestycje zrealizowane w Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego
w Ostromecku w 2018 r.
1. Remont w przedszkolu - wymiana rynien ul. Bydgoska 7- 3900,00 zł;
2. remont kuchni w przedszkolu 25.000,00 zł;
3. malowanie sali nr 2 ul. Szkolna 1 - 1300,00 zł;
4. Zakup pomocy dydaktycznych do SP –5821,35 zł;
5. Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy –954,00 zł;
6. Pomoce dydaktyczne dla przedszkola i oddziału zerowego –2268,22 zł;
7. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (środki własne) – 210,12 zł;
8. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe (dotacja) – 23064,65 zł;
2) Zwiększenie ilości terenów
rekreacji i wypoczynku (w
tym: budowa miejsca
wypoczynku i rekreacji w
Dąbrowie Chełmińskiej,
Czarżu, Ostromecku)

2014-2023

a) zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin – realizacja funduszu
Gmina Dąbrowa
sołeckiego – zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej – 8.000,00 zł;
Chełmińska/
b) konserwacja sceny widowiskowej w Ostromecku – realizacja funduszu sołeckiego;
Rady Sołeckie
c) opracowano projekt miejsca rekreacji i wypoczynku w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul.
Przemysłowej (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne) – koszt projektu
17.500,00 zł.

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne/ fundusz
sołecki

3) Budowa placów zabaw i
infrastruktury towarzyszącej
dla dzieci

2014-2023

Zagospodarowano teren na działce gminnej w Czarżu – realizacja funduszu sołeckiego – Gmina Dąbrowa
zakupiono urządzenia na plac zabaw przy remizie OSP – 7.000,00 zł;
Chełmińska/
Rady Sołeckie

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne/ fundusz
sołecki

4) Modernizacja i przebudowa 2014-2023
placówek oświatowych wraz z
całą infrastrukturą
towarzyszącą (m.in.
zwiększenie ilości sal
dydaktycznych, sale sportowe,
przyszkolne boiska oraz
stołówki)

a) wszystkie szkoły w okresie letnim przeprowadziły bieżące remonty i naprawy w salach Gmina Dąbrowa
lekcyjnych i budynkach;
Chełmińska /
b) remont dachu na budynku szkolnym w Wałdowie Królewskim – pawilon – 24.000,00 zł.
Zespoły Szkół

Budżet gminy/ Środki
zewnętrzne
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5) Doposażanie szkół i
przedszkoli w nowoczesne
środki dydaktyczne

2014-2023

6) Budowa boisk sportowych

2014-2023

7) Budowa bieżni w Czarżu

Budżet gminy/ Środki
zewnętrzne

a) konserwacja boiska „Orlik” w Dąbrowie Chełmińskiej;
Gmina Dąbrowa
b) wertykulacja, koszenie i pielęgnacja boiska trawiastego w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu – Chełmińska
w czynie społecznym członkowie LKS i OSP Czarże;

Budżet gminy/ Środki
zewnętrzne

Gmina Dąbrowa
Chełmińska
Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy/ Środki
zewnętrzne
Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
GOKiS

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
GOKiS/
GBPSz/Zespoły
Szkół/ LKS

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Jak w pkt 5.1.1.

2014

8) Modernizacja i remont
2014-2023
istniejących obiektów
świetlicowych i bibliotecznych

2. Zwiększenie
dostępu do kultury
jako sposobu
spędzania wolnego
czasu

Gmina Dąbrowa
Chełmińska /
Zespoły Szkół

1) Atrakcyjna oferta
sportowo-rekreacyjna

2014-2023

2) Organizacja imprez
kulturalno-turystycznych dla
mieszkańców

2014-2023

a) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czemlewie – realizacja funduszu sołeckiego;
b) doposażono świetlicę wiejską w Reptowie - realizacja funduszu sołeckiego;
c) doposażono świetlicę wiejską w Gzinie – realizacja funduszu sołeckiego;
d) doposażono pomieszczenie socjalno-gospodarczego w Strzyżawie – realizacja funduszu
sołeckiego;
e) doposażono świetlicę wiejską w Nowym Dworze - realizacja funduszu sołeckiego;
f) doposażenie sali wiejskiej w Dąbrowie Chełmińskiej – realizacjia funduszu sołeckiego
g) rozbudowy remizy OSP w Czarżu o boks samochodowy i pomieszczenie czytelni dla filii
biblitecznej – Gmina wygrała w dniu 9 listopadarozprawę w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym w Warszwie. Obecnie oczekujemy na uzasadnienie i odpis wyroku. Następnie
przystompimy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
h) gmina otrzymała dosinansowanie na remont świetlicy w Czemlewie i Rafie – planowany koszt
zadania: 1.150.000,00 zł, pozyskane dofinansowanie 911.639,53 zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wójewództwa Kujawsko-Pomorskiego.
GOKiS: Prace remontowe prowadzone były w miarę potrzeb we wszystkich obiektach należących
do GOKiS, w szczególności place zabaw: Bolumin, Gzin, Nowy Dwór i Czmlewie.
a) w ramach realizacji funduszu sołeckiego poszczególne sołectwa organizują działania związane
z pobudzaniem aktywności społeczności lokalnej, np. festyny, dożynki, dzień dziecka itp.
GOKiS: Zaspakajanie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy poprzez tworzenie
atrakcyjnej oferty aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego m.in.:
- systematyczne prowadzenie zajęć z gimnastyki (środy, sala w Dąbrowie Chełmińskiej),
- wprowadzanie elementów zdrowego- aktywnego trybu życia w trakcie zajęć świetlicowych
(rozgrywki sportowe, gry terenowe, wycieczki piesze, spacery).
GOKiS:
a) Zaspakajanie potrzeb kulturalno-turystycznych mieszkańców poprzez organizację:
 imprez służących rozrywce oraz poznawaniu kultury, historii, tradycji i walorów gminy
(Koncert kolęd, WOŚP, Gminny Dzień Kobiet, Koncert wielkopostny, Koncert Dla Ciebie
Mamo, Noc świętojańska, Wakacje z GOKiS, Dożynki Gminne, Pożegnanie Lata, Być
kobietą … poszukiwaniu piękna, Świetlicowy Masterchef Junior, Koncert 100-lecie
Niepodległości Polski, Mikołajki z GOKiS, Koncert Bożonarodzeniowy),
 warsztatów rękodzielniczych (Warsztaty wielkanocne, Warsztaty Bożonarodzeniowe w
świetlicy Otowice, Ostromecko i Czemlewo)
 konkursów (Gminny Konkurs Wielkanocny, Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy).
Zespoły Szkół: organizacja turniejów sportowych, dnia rodziny, dnia dziecka, uroczystych apeli
z okazji świąt państwowych i patrona szkoły.
LKS -y: zawody i turnieje sportowe, w tym m.in. LKS Ostromecko XXXI bieg uliczny Dąbrowa
Chełmińska - Ostromecko; LKS Dąbrowa Chełmińska – festyn rodzinny.
Gmina (wsparcie finansowe lub współorganizacja):
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- Gminny Przegląd Logopedyczny w Ostromecku,
- spotkanie z okazji Dnia Matki w Czarżu,
- Gminny Przegląd Recytatorski w Ostromecku,
- Wesele z Okrasą w Czarżu,
- spotkanie integracyjne GKERiI w Dąbrowie Chełmińskiej,
- koncert zespołu BAYER FULL podczas Dożynek Gminnych w Otowicach,
- Dożynki Gminne w Otowicach: organizację angażują się mieszkańcy, rolnicy, a całą organizacją
zajmuje się GOKiS wspólnie z działem promocji UG i danym sołectwem.
- Europejski Dzień Seniora w Czarżu,
- obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarżu;
- Gminne Mikołajki w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej,
- Pokazy filmowe „Zbrodnia Pomorska - Dąbrowa Chełmińska 1939r.” w Czarżu, Dąbrowie
Chełmińskiej, Czemlewie i Wałdowie Królewskim.
3) Poszerzenie oferty
kulturalnej świetlic

2014-2023

4) Inicjowanie współpracy z
Kołami Gospodyń Wiejskich
oraz integrowanie ich działań

2014-2023

GOKiS: Całoroczna realizacja zajęć świetlicowych zgodnie z miesięcznymi planami pracy
(dostosowanymi do bieżących potrzeb uczestników, aktualnych wydarzeń i pór roku).
Od stycznia do lipca zajęcia prowadzone były w świetlicach w Boluminie, Gzinie, Janowie,
Otowicach, Wałdowie Królewskim, Czemlewie, Ostromecku i w Czarżu. Do końca roku zajęcia
prowadzone były w siedmiu placówkach (wyłączona została świetlica w Czarżu ze względu na
trudności kadrowe).
Zrealizowano m.in.:
- spotkania integracyjne dla uczestników zajęć świetlicowych,
- święto dyni,
- piżama party,
- wakacyjne kino w GOKiS,
- wakacje w GOKiS ,
- zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne,
- wolontariat na WOŚP,
- warsztaty ceramiczne,
- warsztaty dotyczące przygotowania prac na ogłoszone konkursy (własne i zewnętrzne),
- warsztaty świąteczne (plastyczne i kulinarne),
- wyjazdy z młodzieżą do kina, na basen i lodowisko,
- warsztaty rękodzielnicze,
- zajęcia nordic walking dla dorosłych,
- zajęcia wokalno-instrumentalne dla dzieci,
- zajęcia wokalne dla dorosłych
- zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych,
- zajęcia z gimnastyki dla dorosłych.
Gmina (udział lub współorganizacja:
a) impreza integracyjna „Babie Lato” w Czarżu,
b) udział reprezentacji Gminy w Powiatowych konkursach na Najpiękniejszy
wieniec
dożynkowy ( I miejsce dla Gminy) i Najciekawsze stoisko promocyjne ( II miejsce dla Gminy)
podczas Dożynek Powiatowych w Otowicach,
c) Gminny Konkurs na najciekawszy przydrożny witacz dożynkowy – I miejsce Sołectwo
Otowice,
d) Zespół Nadwiślanie reprezentował Gminę Dąbrowa Chełmińska podczas XII Spotkania
Integracyjnego „Sztuka kulinarna i kultura ludowa gmin województwa kujawsko-pomorskiego”,
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5) Zorganizowanie imprez
2014-2023
promujących miejscowe
kulinaria
6) Współpraca z organizacjami 2014-2023
pozarządowymi w celu
wykorzystania szansy na
sfinansowanie ciekawych
przedsięwzięć adresowanych
do dzieci i młodzieży

Cel
Cele operacyjne
strategic
zny nr 6

Zadania

Termin
realizacji

które odbyło się w Lutowie,
e) Zespół Nadwiślanie z Czarża wystąpił podczas XVIII Przeglądu Zespołów Ludowych
połączonego z pokazem i degustacją tradycyjnych potraw z Kujaw i Pomorza w Golubiu Dobrzyniu a swoje stoiska zaprezentowały: Warsztaty Haftu Kolorowe Niteczki z gminy Dąbrowa
Chełmińska oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ostromecku,
f) udział reprezentacji Gminy w Dożynkach Wojewódzkich w Wąbrzeźnie (II miejsce w
konkursie "Na najładniejszy wieniec tradycyjny” zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Czarżu),
g) Zespół Nadwiślanie z Czarża wystąpił podczas VI WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW
ŚPIEWACZYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH w Złejwsi Małej.
GOKiS:
a) kształtowanie aktywnych postaw społecznych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy oraz
wspieranie ich działań wzmacniających integrację;
b) współpraca w ramach porozumień dotyczących nieodpłatnego korzystania z obiektów GOKiS
(zwłaszcza pomieszczeń kuchennych);
c) współpraca podczas imprez: WOŚP, Nocy Świętojańskiej, Dożynki Gminne, Pikniki rodzinne,
Pożegnanie Lata, Wernisaż prac plastycznych, Koncert Bożonarodzeniowy;
d) współorganizacja konkursów skierowanych m.in. do członkiń KGW z gminy na :„Najładniejszy
Wieniec Tradycyjny lub Ozdobę Dożynkową” , na Stoisko dożynkowe.
PZDR: prowadzono aktywnie współpracę z KGW polegającą na poprawie ich konkurencyjności i
atrakcyjności oferty oraz motywowano do podejmowania nowych działań promujących
środowisko lokalne.
GOKiS: Organizacja imprez promujących walory tradycyjnej i współczesne kuchni w wykonaniu GOKiS/Gmina
mieszkańców gminy (zgodna z harmonogramem imprez na 2018 rok).
Dąbrowa
Chełmińska
Gmina:
Gmina Dąbrowa
a) LGD Zakole Dolnej Wisły:
Chełmińska,
GOKiS/ GBPSz
 warsztaty z rękodzieła
b) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Bydgoszcz;
- wystawa gołębi.
c) Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo;
d) Ochotnicze Straże Pożarne – dzień strażaka (21 kwietnia), zawody sportowo-pożarnicze (24
czerwca);
GOKiS: Współpraca z bankami, lokalnymi przedsiębiorcami, OSP i KGW z gminy,
Stowarzyszeniem Zakole Kreatywności - Nasze Czemlewo, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
Janowo oraz indywidualnymi sponsorami w celu pozyskania funduszy na organizację czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży.
Jednostka
realizująca
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Wzrost 1. Doskonalenie
poziomu systemu zarządzania
bezpiecz kryzysowego w gminie
eństwa
publiczn
ego

2. Działania na rzecz
poprawy
bezpieczeństwa,
porządku i ładu
publicznego

1) Współdziałanie władz
gminy z właściwymi
podmiotami w zakresie
ratowania życia i zdrowia
obywateli w przypadku
wystąpienia klęsk
żywiołowych, wypadków
drogowych, awarii
technicznych oraz innych
miejscowych zdarzeń

2014-2023

Szacowanie start powstałych podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2018 r.:
Gmina Dąbrowa
a) ujemne skutki przezimowania (termin od którego liczono wystąpienie zjawiska: 05.03.2018r.) Chełmińska
– 2 gospodarstwa (powierzchnia upraw dotkniętych klęską: 13,12 ha, wartość strat w
uprawach: 29.760,19 zł),
b) susza (termin od którego liczono wystąpienie zjawiska: 11.06.2018r.) – 112 gospodarstw
(powierzchnia upraw dotkniętych klęską: 1.935,95 ha, wartość strat w uprawach:
3.967.247,56
zł),
c) susza (termin od którego liczono wystąpienie zjawiska: 27.09.2018 r.) - zasiewy rzepaku –
2
gospodarstwa (powierzchnia upraw dotkniętych klęską: 17,87 ha.

2) Odbudowa urządzeń
hydrotechnicznych i
melioracyjnych na terenach
zalewowych

2014-2023

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

3) Prowadzenie działań
informacyjnych i
prewencyjnych mających na
celu zwiększenie
bezpieczeństwa publicznego
wśród mieszkańców

2014-2023

a) przeprowadzono ćwiczenia na temat: „Rekonesans dróg oraz rejonu ewakuacji zwierząt Gmina Dąbrowa
gospodarskich z miejscowości Czarże, Dębowiec, Borki, Gzin Dolnym, w przypadku powodzi„ w Chełmińska
dniu 29 kwietnia;
b) umieszczono na BIP informacje dotyczące zagrożeń meteorologicznych oraz wyłączeń prądu.

Budżet gminy

4) Zapobieganie klęskom
żywiołowym

2014-2023

Utrzymywanie w gotowości magazynów przeciwpowodziowego i obrony cywilnej

Gmina Dąbrowa
Chełmińska

Budżet gminy

W dniach 14-15 listopada 2018r. Gmina Dąbrowa Chełmińska brała udział w ogólnokrajowych Gmina Dąbrowa
ćwiczeniach o treści „Renegade - Sarex 18/II”. Podczas tych ćwiczeń wykorzystano syreny Chełmińska
alarmowe w celu zapoznania ludności z sygnałami alarmowymi o zagrożeniach

Budżet gminy

5) Budowa systemu
2014-2023
monitorowania,
informowania, ostrzegania i
alarmowania
1) Systematyczne
2014-2023
doposażanie Jednostek
Ochotniczych Straży
Pożarnych(w tym: zakup
pojazdu dla jednostki OSP w
Czarżu
2) Monitoring obiektów
2014-2023
miejsc użyteczności publicznej

Budżet gminy

Budżet gminy/ środki
zewnętrzne

Poszczególne jednostki otrzymały z budżetu gminy dotację na działalność przeciwpożarową: Gmina Dąbrowa Budżet gminy
OSP Dąbrowa Chełmińska - 52.000,00 zł,
Chełmińska/ OSP
OSP Czarże - 52.000,00 zł,
OSP Gzin - 16.000,00 zł.
OSP Wałdowo Królewskie – 21.540,00 zł,
Gmina Dąbrowa
Chełmińska/
GOKIS
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Z A D A N I A D R O G O W E
KOSZT
LOKALIZACJE

LP

ZADANIE

ZAKRES
przybliżony

Gzin

1

Modernizacja drogi gminnej
nr 050506C ul. Lipowa
w miejscowości Gzin

Utwardzenie tłuczniem

18 000,00 zł

GZIN RAZEM

2
Janowo
3

Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów
rolnych – droga gminna nr
050501C w miejscowości
Janowo

nawierzchnia bitumiczna wraz z robotami
towarzyszącymi
260 500,00 zł
(w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
126.000,00 zł)

Remont drogi gminnej
działka Nr 68/1 w
miejscowości Janowo

Utwardzenie tłuczniem

JANOWO RAZEM

Janowo,
Czarże,
Dębowiec

4

Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż drogi powiatowej

Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej

JANOWO, CZARŻE, DĘBOWIEC RAZEM

Dąbrowa

18 000,00 zł

3 000,00 zł

263 500,00 zł

2 600 000,00 zł

2 600 000,00 zł

5

Budowa Oświetlenia
drogowego ul. Cichej w
Dąbrowie Chełmińskiej

Budowa oświetlenia drogowego

19 000,00 zł

6

Remont zjazdu z drogi
powiatowej Nr 1544C na
ul. Strażacką i 1545C na
ul. Toruńską w miejscowości
Dąbrowa Chełmińska

nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej

25 000,00 zł

7

Remont drogi gminnej
działka Nr 341/1 w Dąbrowie
Chełmińskiej

utwardzenie tłuczniem

9 000,00 zł

8

Remont drogi gminnej
ul. Brzozowa w Dąbrowie
Chełmińskiej

utwardzenie tłuczniem

17 000,00 zł

9

Remont drogi gminnej
ul. Nowej w Dąbrowie
Chełmińskiej

utwardzenie tłuczniem

11 000,00 zł

10

Remont drogi gminnej
ul. Jaskółczej i Orlej
w Dąbrowie Chełmińskiej

utwardzenie tłuczniem

14 000,00 zł

Chełmińska

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA RAZEM
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Mozgowina

11

Remont drogi gminnej
działka Nr 80 w Mozgowinie

2018
Utwardzenie tłuczniem

3 000,00 zł

MOZGOWINA RAZEM

Wałdowo
Królewskie

3 000,00 zł

12

Budowa Chodnika
ul.
Osiedlowa w Wałdowie
Królewskim

Chodnik z kostki

37 000,00 zł

13

Budowa oświetlenia
drogowego ul. Sosnowa w
Wałdowie Królewskim

Budowa oświetlenia drogowego

26 000,00 zł

14

Remont ul. Sosnowej w
Wałdowie Królewskim

Utwardzenie tłuczniem

7 000,00 zł

WAŁDOWO KRÓLEWSKIE RAZEM

70 000,00 zł

na części nawierzchnia bitumiczna wraz z robotami
towarzyszącymi,

Rafa-Pień

15

Remont drogi powiatowej nr
1540C w

na części utwardzenie tłuczniem

150 000,00 zł

bieżące utrzymanie
RAFA-PIEŃ RAZEM

Reptowo

16

Budowa oświetlenia
drogowego w m. Reptowo

Budowa oświetlenia drogowego
REPTOWO RAZEM

Czarże

17

Remont zjazdu z drogi
powiatowej Nr 1601C na
ul. Słoneczną w miejscowości
Czarże

18

Budowa chodnika przy
drodze powiatowej Nr 1540C
ul. Bałtyckiej w Czarżu

19

Budowa drogi gminnej
w miejscowości Czarże

Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowej

36 500,00 zł
36 500,00 zł

4 000,00 zł

Chodnik z kostki
(koszt Gminy 50 000,00 zł, pozostała kwota koszt Powiatu
Bydgoskiego)

Nawierzchnia z kostki

315 000,00 zł

440 000,00 zł

CZARŻE RAZEM

Ostromecko

150 000,00 zł

759 000,00 zł

20

Budowa drogi na działkach
177/12 i 177/17
w Ostromecku

nawierzchnia z kostki

89 000,00 zł

21

Budowa oświetlenia
drogowego ul. Jagodowa
w Ostromecku

Budowa oświetlenia drogowego

34 000,00 zł

22

Budowa Chodnika w pasie
drogi wojewódzkiej Nr 551
w miejscowości Ostromecko

Chodnik z kostki

11 000,00 zł

OSTROMECKO RAZEM
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Strzyżawa

23

Budowa oświetlenia
drogowego w miejscowości
Strzyżawa

różne

Remont cząstkowy

24
sołectwa

nawierzchni bitumicznych

2018

Zakup materiałów do budowy oświetlenia

16 500,00 zł

STRZYŻAWA RAZEM

16 500,00 zł

Naprawa ubytków i rakowin nawierzchni bitumicznych na
drogach powiatowych i gminnych

38 000,00 zł

REMONTY CZĄSTKOWE RAZEM

38 000,00 zł

PODSUMOWANIE – WSZYSTKIE ZADANIA RAZEM

4 183 800,00 zł

VII . REALIZACJA INWESTYCJI
Koszt
Stopień realizacji
inwestycji
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
20.000,00
Zrealizowano zakładane
Dąbrowa Chełmińska
prace projektowe
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
46.884,46
Zrealizowano zakładany
Nowy Dwór
zakres prac budowlanych
3 Budowa wodociągu i kanalizacji
12.939,06
Zakończono zakładane
w miejscowości Nowy Dwór
prace projektowe
4 Budowa wodociągu w miejscowości Gzin
8.678,17
Zrealizowano
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 959.686,37
Zrealizowano zakładany
Strzyżawa,
budowa
przydomowych
zakres prac budowlanych
oczyszczalni
ścieków
w
miejscowości
Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa
wodociągu w miejscowości Gzin
6 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
4.500,00
Zrealizowano
Dąbrowa Chełmińska (projekt)
7 Budowa wodociągu w miejscowości Czarże
4.848,49
Zrealizowano
8 Budowa wodociągu ul. Sosnowa
2.389,31
Zrealizowano
w miejscowości Wałdowo Królewskie
9 Komputer przenośny dla inkasenta oraz moduł
26.100,60
Zrealizowano
komunikacyjny
10 Pompa głębinowa do studni nr2 na terenie
14.887,58
Zrealizowano
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
Dąbrowa Chełmińska
11 Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej
10.000,00
Zrealizowano
nr 551 w miejscowości Ostromecko
Lp. Inwestycja

12 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz 2.664.810,00
części drogi powiatowej nr 1542C i drogi
gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże
polegająca na budowie ścieżki rowerowej
relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarżę –
Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo
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13 Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości
Czarże w ciągu drogi powiatowej 1540C –
dotacja
dla
Starostwa
Powiatowego
w Bydgoszczy
14 Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże

15 Modernizacja drogi gminnej nr 050506C
ul. Lipowa w miejscowości Gzin
16 Budowa chodnika na drodze gminnej
nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości
Wałdowo Królewskie
17 Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo
I etap
18 Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17
w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)
19 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych – droga gminna nr 050501C
w miejscowości Janowo (I etap)
20 Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi
gminnej nr 050511C w miejscowości Wałdowo
Królewskie i Ostromecko
21 Zakup samochodu dla potrzeb zespołu
obsługującego sieć kanalizacyjną
22 Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej
w miejscowości Wałdowo Królewskie
23 Budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Janowo
24 Budowa oświetlenia na ul. Cichej
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
25 Budowa oświetlenia drogowego na
ul. Chełmińskiej w miejscowości Czarże
26 Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w
miejscowości Ostromecko
27 Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo
– II etap
28 Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości
Nowy Dwór
29 Budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Strzyżawa
30 Zmiana sposobu użytkowania części budynku
byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską
wraz z jej przebudową w miejscowości
Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Rafa
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2018
50.000,00

Zrealizowano

Zrealizowano zakładany
zakres prac budowlanych –
odbiór i płatność końcowa
w 2019 r.
18.392,80
Zrealizowano zakładany
zakres prac (utwardzenie
tłuczniem)
37.273,06
Zrealizowano
5.000,00

54.100,20

Zrealizowano

88.963,91

Zrealizowano

260.541,00

Zrealizowano

14.760,00

Wykonano zakładany
projekt budowlany

18.016,50

Zrealizowano

25.840,00

Zrealizowano

7.800,00

Zrealizowano

18.999,99

Zrealizowano

4.428,00 Zrealizowano – wykonano
projekt budowlany
34.300,00
Zrealizowano
53.976,13

Zrealizowano

4.000,00

Zrealizowano

Zrealizowano zakładany
zakres prac (wykonano
projekt, zakupiono
materiał)
8.994,99
Zrealizowano –
przygotowanie i złożenie
dokumentacji aplikacyjnej
w celu pozyskania
dofinansowania

16.985,98
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31 Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz
budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych
w
miejscowości
Ostromecko,
Wałowo
Królewskie i Otowice
32 Zagospodarowanie miejsca rekreacji
w miejscowości Czarże
33 Zagospodarowanie miejsca rekreacji
w miejscowości Bolumin
34 Zakup ciągnika do utrzymania dróg

2018
16.800,00 Zrealizowano – wykonano
projekt budowlany

7.000,00

Zrealizowano

8.000,00

Zrealizowano

8.231,00

Zrealizowano

VIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
We wskazanym okresie Rada Gminy podjęła ogółem 118 uchwał, czego
VII kadencja (styczeń - październik) – 86
VIII kadencja – (listopad- grudzień) – 32
Objaśnienia:
- „uchwała zrealizowana” - uchwała, której postanowienia zostały zrealizowane
- „uchwała w trakcie realizacji” – uchwała, której postanowienia są w trakcie realizacji i
zostaną zrealizowane w określonym czasie,
- „uchwała stosowana” – uchwała, której postanowienia są stosowane podczas realizacji zdań
Gminy (np. pobór opłat, zmiany statutu, regulaminy, programy itp.).

Lp
1.

nr uchwały/
publikacja
XXXVIII.336.2018

3

XXXVIII.337.2018
publikacja Dz.
Urzędowy
poz. 907 z dn.
27.02.2018
XXXVIII.338.201

4

XXXVIII.339.2018

5

XXXVIII.340.2018

6

XXXVIII.341.2018

2.

SESJA NR XXXVIII – 15.02.2018r. (VII)
w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Dąbrowa Chełmińska
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka
Kultury i sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

zatwierdzenia rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska na rok 2018
zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia
Gminnego Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
zmian w budżecie gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska
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stan realizacji
uchwały
zrealizowana

stosowana

zrealizowana

stosowana

zrealizowana
zrealizowana
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7

XXXVIII.342.2018

8

10

XXXIX.343.2018
publikacja Dz.
Urzędowy
poz. 2135 z dn.
12.04.2018
XXXIX.344.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2121 z dn.
11.04.2018
XXXIX.345.2018

11

XXXIX.346.2018

12

XXXIX.347.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2136 z dn.
12.04.2018

13

14

XXXIX.348.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2137 z dn.
12.04.2018
XXXIX.349.2018

15

XXXIX.350.2018

16

XXXIX.351.2018

17

XXXIX.352.2018

9

x
18

x
XL.353.2018

2018

powołania doraźnej Komisji Statutowej
Rady gminy Dąbrowa Chełmińska

stosowana

SESJA NR XXXIX – 29.03.2018(VII)
zmiany nazwy instytucji kultury oraz
nadania Statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

stosowana

podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska
na okręgi wyborcze

stosowana

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu ograniczonego dla rolników z
terenu gminy Dąbrowa Chełmińska
nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie geodezyjnym Dąbrowa
Chełmińska stanowiącej własność Gminy
Dąbrowa Chełmińska
nadania imienia Szkole Podstawowej
w Czarżu
przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji
celowej na wymianę źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi na terenie
Gminy Dąbrowa Chełmińska” w ramach
Programu Priorytetowego EKOpiec 2018,
współfinansowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu
nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Słończ
zmian w budżecie gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
SESJA XL 26.04.2018 r. (VII)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Przychodni w Dąbrowie
Chełmińskiej
54

zrealizowana

stosowana
stosowana

stosowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

x
zrealizowana
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19

20

21

XL.354.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2749 z dn.
11.05.2018
XL.355.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2676 z dn.
8.05.2018
XL.356.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2679 z dn.
8.05.2018

23

XL.357.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2681 z dn.
8.05.2018
XL.358.2018

24

XL.359.2018

25

XL.360.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2681 z dn.
8.05.2018

26

XL.361.2018

27

XL.362.2018

28

29

XL.363.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 2682 z dn.
8.05.2018
XL.364.2018

30

x
XLI.365.2018

22

2018

podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na
stałe obwody głosowania

stosowana

nadania nazwy ulicy w miejscowości Gzin

stosowana

ustalenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów
placówek oświatowych oraz pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych,
zatrudnionych w placówkach oświatowych,
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa
Chełmińska
ustalenia opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola publiczne dla których
organem prowadzącym jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz
warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
możliwości zapłaty podatków stanowiących
dochód budżetu Gminy Dąbrowa
Chełmińska instrumentem płatniczym

stosowana

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Dąbrowa
Chełmińska
SESJA XLI – 21.05.2018 r.
przyjęcia od Powiatu Bydgoskiego
zarządzania odcinkiem drogi powiatowej
1601C Kokocko - Czarże - Dąbrowa
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stosowana

zrealizowana

zrealizowana

stosowana

zrealizowana
zrealizowana

stosowana

zrealizowana

x
stosowana
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31

XLI.366.2018

32

XLI.367.2018

33

XLI.368.2018

34

XLI.369.2018

x
35

x
XVII.370.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3756 z dn.
10.07.2018

36

37

XLII.371.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3757z dn.
10.07.2018
XLII.372.2018

38

XLII.373.2018

39

XLII.374.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3758 z dn.
10.07.2018

40

XLII.375.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3760 z dn.
10.07.2018

Chełmińska na odcinku od km 0+000 do km
3+100 i od km 4+300 do km 9+800 oraz
drogi powiatowej nr 1542C Rafa - Dąbrowa
Chełmińska na odcinku od km 3+300 do km
4+600
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania części wsi
Ostromecko
udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
SESJA XLII – 28.06.2018 r. (VII)
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie gminy
Dąbrowa Chełmińska.
odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
zmieniający uchwałę nr II.15.2014 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18
grudnia 2014 r.
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.
Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie
Chełmińskiej do załatwiania
indywidualnych sprawa z zakresu
administracji publicznej polegających na
wydawaniu decyzji o wysokości opłat za
przedszkole oraz opłat za wyżywienie
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.
Mariana Rejewskiego w Ostromecku do
załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej
polegających na wydawaniu decyzji o
wysokości opłat za przedszkole oraz opłat
za wyżywienie.
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41

XLII.376.2018

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w
Czarżu do załatwiania indywidualnych
sprawa z zakresu administracji publicznej
polegających na wydawaniu decyzji o
wysokości opłat za przedszkole oraz opłat
za wyżywienie

stosowana

42

określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych

stosowana

44

XLII.377.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3761 z dn.
10.07.2018
XLII.378.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3762 z dn.
10.07.2018
XLII.379.2018

45

XLII.380.2018

46

XLII.381.2018

47

XLII.382.2018

x
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49

x
XLIII.383.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 3889 z dn.
23.07.2018
XLIII.384.2018

50

XLIII.385.2018

51

XLIII.386.2018

52

XLIII.387.2018

53

XLIII.388.2018

43

opłaty targowej

straciła moc

zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Dąbrowa
Chełmińska za 2017 rok
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
wykonania budżetu gminy za 2017 rok
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu
pomocy finansowej na opłaty z tytułu
użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe
SESJA XLIII – 11.07.2018 r. (VII)
przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych
pomnika przyrody-drzewa gatunku dębu
szypułkowego zlokalizowanego przy ulicy
Bydgoskiej w miejscowości Ostromecko
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków i
przekazania go do zaopiniowania organowi
regulującemu
wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji projektu w ramach programu
ERASMUS+, Akcja 1- Mobilność kadry
edukacji szkolnej
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
przyjęcia od Województwa KujawskoPomorskiego zarządzania odcinkiem drogi
wojewódzkiej Nr 551 relacji StrzyżawaWąbrzeźno od km 2+146 do km 2+304 w
miejscowości Ostromecko

zrealizowana
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zrealizowana

zrealizowana
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XLIII.389.2018

x
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x
XLIV.390.2018

56

XLIV.391.2018

57

XLIV.392.2018

58
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XLIV.393.2018
XLIV.394.2018

x
60

x
XLV.395.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 4870 z dn.
01.10.2018

61

XLV.396.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 4871 z dn.
01.10.2018
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63

XLV.397.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 4910 z dn.
03.10.2018
XLV.398.2018

64

XLV.399.2018

65

XLV.400.2018

sprawie wyceny gruntów nabytych przez
Gminę Dąbrowa Chełmińska z mocy prawa
SESJA XLIV – 26.07.2018 r. (VII)
określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Dąbrowa
Chełmińska w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu
ich świadczenia oraz wysokości cen za te
usługi
zmiany uchwały Nr XXV.214.2016 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dąbrowa Chełmińska
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowanie tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
opłaty targowej
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
SESJA XLV – 20.09.2018 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej w załączniku do Uchwały nr
XL.354.2018 Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2018 roku w
sprawie podziału Gminy Dąbrowa
Chełmińska na obwody głosowania
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska
uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie
Dąbrowa Chełmińska
wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej przeznaczonej
pod działalność handlowo-usługową
wyrażenia zgody na dzierżawę
nieruchomości gruntowej przeznaczonej
pod działalność handlowo-usługową
wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej
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XLV.401.2018

67

XLV.402.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 4872 z dn.
01.10.2018

68

XLV.403.2018

69

XLV.404.2018

70

XLV.405.2018

71

XLV.406.2018

72

XLV.407.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 4873 z dn.
01.10.2018

73

XLV.408.2018

74

XLV.409.2018

75

XLV.410.2018

76

XLV.411.2018

własność Gminy Dąbrowa Chełmińska
zgody na zamianę nieruchomości
położonych na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska
zmiany Uchwały Nr XXXVIII.336.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
15 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami
bezdomni oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska”
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czarżu
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wałdowie Królewskim
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gzinie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dąbrowie Chełmińskiej
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również tryb ich pobierania
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
zmiany uchwały Nr XXXVIII.338.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018
uchylenia uchwały nr XXXIII.276.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności
przechodu i przejazdu na nieruchomości
położonej na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska
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x
XLVI.412.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 5468 z dn.
29.10.2018

78

XLVI.413.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 5469 z dn.
29.10.2018
XLVI.414.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 5470 z dn.
29.10.2018
XLVI.415.2018

79

80

81

82

XLVI.416.2018
Dziennik Urzędowy
poz. 5471 z dn.
29.10.2018
XLVI.218.2018

83

XLVI.419.2018

84

XLVI.420.2018

85

XLVI.421.2018

86

XLVI.422.2018

2018

SESJA XLVI -18.10.2018 r. (VII)
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
upoważnienia Wójt Gminy Dąbrowa
Chełmińska do wprowadzania danych do
rejestru Należności Publicznoprawnych

x
stosowana

wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

stosowana

oceny aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska
oraz obowiązujących planów miejscowych
dla terenu gminy Dąbrowa Chełmińska za
okres od 1.09.2012 r. do 31.08.2018r.
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części
wsi Boluminek

stosowana

zrealizowana

obowiązująca

uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Dąbrowa Chełmińska z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok

stosowana

odmowy uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie Nadwiślańskiego
Parku Krajobrazowego
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
przystąpienia Gminy Dąbrowa Chełmińska
do Projektu, planowanego do realizacji w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego 2014-2020, Działania 3.1
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje,

zrealizowana
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zrealizowana
zrealizowana

stosowana
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Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne
(z wyłączeniem infrastruktury opieki
zdrowotnej), Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04212/18
SESJA I – 23.11.2018 (VIII)
ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach przewodniczącego Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska
powołania Komisji Skrutacyjnej

x
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X
I.1.2018

88

I.2.2018

89

I.3.2018

90

I.4.2018

91
92

I.5.2018
I.6.2018

93

I.7.2018

94

I.8.2018

95

I.9.2018

96

I.10.2018

97

I.11.2018

98

I.12.2018

99

I.13.2018

obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego

100
101

I.14.2018
I.15.2018

102

I.16.2018

x
103

x
II.17.2018

zmian w budżecie gminy na rok 2018
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
pokrycie deficytu budżetu gminy dąbrowa
Chełmińska w 2018 roku
SESJA II – 12.12.2018 r. (VIII)
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia pieniężnego

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska
ustalenia regulaminu głosowania w
wyborach wiceprzewodniczących Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
powołania Komisji Skrutacyjnej
wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
powołania składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska
powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa
Chełmińska
powołania składów osobowych stałych
Komisji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa
wniosku sołectwa dotyczącego
przeznaczenia środków funduszu soleckiego
w 2019 roku
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w 2019 roku
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II.18.2018

105

II.19.2018

106

II.20.2018

107

II.21.2018

108

III.22.2018

x
109

x
III.23.2018

110

III.24.2018

111

III.25.2018

112

III.26.2018

113

III.27.2018

z pomocy społecznej w formie zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023
określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie wsparcia w formie posiłku oraz
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem rządowym
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023
zmiany Uchwały Nr XIX.171.2016 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23
czerwca 2016 r. w sprawie poboru od osób
fizycznych podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
uchwalenia Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lat
2019-2021
SESJA III -28.12.2018 r. (VIII)
przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa
Chełmińska na lata 2018-2025
zmieniający uchwałę nr XLVI.418.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
18 października 2018 r. w sprawie
uchwalenia Rocznego programu współpracy
Gminy Dąbrowa Chełmińska z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok
przyjęcia Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019
zmian w budżecie Gminy Dąbrowa
Chełmińska na 2018 rok
zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
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III.28.2018

115

III.29.2018

116

III.30.2018

117

III.31.2018

118

III.32.2018

2018

ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem 2018 r. oraz określenia
planu i termu dokonania tych wydatków
uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa
Chełmińska na rok 2019

w trakcie
realizacji

uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na
lata 2019-2029.
udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu
pomocy finansowej
powołania doraźnej Komisji Statutowej
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

w trakcie
realizacji

w trakcie
realizacji

zrealizowana
stosowana

VIII. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady
komunalne to: ”…. odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości”.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie
właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem
analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Podstawą prawną Analizy jest art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Dąbrowa Chełmińska zorganizowała
przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych położonych na jej terenie. Przetarg wygrała firma Remondis Sp. z.o.o.
Bydgoszcz, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. W dniu 14.10.2016 r. podpisana została
umowa z firmą Remondis Sp. z o.o. i obejmuje współpracę od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r.
Natomiast zgodnie z zawartym porozumieniem między Miastem Bydgoszcz, a gminą
Dąbrowa Chełmińska nr 3/2012 z dnia 26.03.2012 r. firma Remondis przekazuje
od 01.07.2016 r. odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Dąbrowa Chełm. zmieszane odpady komunalne do MKOU ProNatura.
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W ramach systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych zostali zaopatrzeni
w pojemniki na odpady zmieszane i worki do segregacji. Dzięki czemu uzyskali możliwość
selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości).
Odbiorem odpadów „u źródła” zostały objęte 2 frakcje odpadów:
- odpady suche (opakowania wielomateriałowe, plastik, makulatura),
- szkło (opakowania szklane).
Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska od stycznia 2017 roku działa stacjonarny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK zlokalizowanym
w Dąbrowie Chełm. przy ul. Bazowej 6.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie selektywnie
zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych wytworzone wyłącznie przez
osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy Dąbrowa Chełmińska, objęte systemem
gospodarki odpadami i wnoszące opłaty na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska z tytułu
zagospodarowania odpadów. PSZOK czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00.
Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło, metale, odpady biodegradowalne, meble i odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, żarówki, świetlówki, odpady budowalne
i rozbiórkowe.
Do PSZOK nie są przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę,
smołę oraz nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wytworzonych
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Natomiast w każdą sobotę (w parzyste tygodnie roku) w godzinach od 9.00 do 11.00
w miejscowości Czarże przy ul. Żwirowej oraz od 11.30 do 13.30 w miejscowości
Ostromecko przy ul. Parkowej 1 czynny jest Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanym dalej MPSZOK.
Do MPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: papier i tektura, szkło,
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, żarówki
i świetlówki.
Zużyte baterie można oddawać w siedzibie Urzędu Gminy, świetlicach oraz w jednostkach
oświatowych na terenie Gminy. Przeterminowane leki można oddawać w aptekach, punktach
aptecznych i pomieszczeniach Gminnej Przychodni w godzinach ich otwarcia.
Wszyscy mieszkańcy gminy, którzy złożyli deklarację w wyznaczonym terminie zostali
zaopatrzeni przez firmę Remondis Sp. z o.o. w zestawy worków, zgodnie z poniższym
opisem:
- worek żółty – na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
- worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe w tym opakowania szklane;
- worek brązowy – odpady biodegradowalne – trawa, gałęzie i liście.
Do odbioru odpadów zmieszanych stosowane są pojemniki o pojemności nie mniejszej niż
120 l, wielkości pojemników dostosowane są do liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość. Wielkość pojemnika może ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek
właściciela. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez firmę odbierającą w/w
odpady w ilości nie mniejszej niż liczba odebranych z gospodarstw domowych.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
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Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych.
Zapisy art. 3 ust. 2 pkt 10 ppkt a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) nakładają na gminę obowiązek
przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 9e ust. 2 w/w ustawy
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla
regionu bydgoskiego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028”.
Według Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko – Pomorskiego, obszar
województwa został podzielony na 6 regionów gospodarki odpadami:
- Region 1 – Tucholsko – Grudziądzki
- Region 2 – Chełmińsko – Wąbrzeski
- Region 3 – Lipnowsko – Rypiński
- Region 4 – Włocławski
- Region 5 – Bydgoski – Toruński
- Region 6 – Inowrocławski
Gmina Dąbrowa Chełmińska wchodzi w skład Regionu 5 Bydgoski – Toruński.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2018 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został
utwardzony plac oraz zostało podłączone oświetlenie i zainstalowano monitoring.
Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uzależnione są od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz
sposobu zbierania odpadów.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady
komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli niesegregujących odpadów
wynosi 20,00 zł za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna
wysokość należności z tytułu „opłaty śmieciowej” w 2018 roku wyniosła 1.366.007,93 zł,
natomiast do budżetu wpłynęło 1.183.725,55 zł; należności pozostałe do zapłaty: 197.906,37
zł; zaległości: 138.914,16 zł (w tym 616 podatników); nadpłaty wynikające z wcześniejszego
uregulowania należności 15.623,99 zł.
Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 roku wysłano
795 upomnień i wystawiono 327 tytułów wykonawczych.
Wszelkie koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, zostały wykazane w poniższej tabeli:
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA W ROKU 2018, W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wyszczególnienie:
Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

Koszty i wydatki:
- listopad, grudzień 2017 r.:
83.282,37 zł
- I kwartał 2018 r.: 192.663,86 zł
- II kwartał 2018 r.: 190.109,52 zł
- III kwartał 2018 r.: 188.345,80 zł
- listopad, grudzień 2018 r.:
137.995,26 zł
= 792.396,81

Opłata dla Miasta Bydgoszcz za przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu Gminy Dąbrowa Chełm. i przekazanych przez
firmę Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.
do MKOU ProNatura.

2017
778.609,85

322.193,27
318.844,83 zł

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracownika, szkolenia, oprogramowanie, sprzęt komputerowy,
szkolenia, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji, druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty przesyłek
pocztowych, rozmowy telefoniczne
itp.)
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

68.197,52 zł

8.564,69 zł

1.188.003,85 zł

RAZEM:

71.779,18

2.104,26

1.175.626,56

Analiza liczby mieszkańców.
Liczba osób zameldowanych w Gminie Dąbrowa Chełmińska na dzień 31.12.2018 r. wynosiła
8172. Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.
objęto 7.341 mieszkańców, w tym z selekcją jest 6.896 mieszkańców, a 445 system
zmieszany.
Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 2.534 (w tym 2.278 – sposób selektywny, a 256 – sposób
zmieszany).
Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 2.454 (w tym 2.187 – sposób selektywny, a 267– sposób
zmieszany).
Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a zameldowanych na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za
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granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości
oświadczeniach i informacjach.
W analizowanym okresie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysłano 66 wezwań
do złożenia deklaracji lub złożenia wyjaśnień co do złożonych deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w
art. 6 ust. 6-12.
Wójt, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości
i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Ewidencja niniejsza obowiązuje od
dnia 01.07.2013 r. wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których odpady komunalne
powstają wskutek prowadzenia działalności gospodarczej. Ewidencja jest na bieżąco
weryfikowana w oparciu o wykazy umów załączone do sprawozdań podmiotów
odbierających odpady komunalne.
W 2018 r. 13 przedsiębiorców zostało wezwanych do udokumentowania odbioru odpadów
w formie umowy z uprawnionym podmiotem.
Ilość odpadów zebranych na terenie gminy w 2018 r.
W roku 2018 na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska odebrano łącznie 3.140,914 Mg
odpadów komunalnych, a w 2017 łącznie odebrano 2.911,684 Mg.
Poniższa tabela zawiera informacje o masie odpadów komunalnych z rozbiciem na
poszczególne frakcje.
Rodzaj odebranych odpadów
komunalnych

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Odpady wielkogabarytowe
Odpady biodegradowalne
Przeterminowane leki
Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć
Urządzenia zawierające freony

Kod odebranych
odpadów
komunalnych

20 03 01

Masa
Masa odebranych
odebranych
odpadów
odpadów
komunalnych
komunalnyc
[Mg]/2017
h [Mg]/2018
2.043,44
2.191,410

15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 01 07
20 03 07
20 02 01
20 01 32
17 01 07

16,330
6,480
338,120
199,430
102,210
71,680
0,149
184,500

20 01 21*

0,160

0,020

20 01 23*

2,060

2,230
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Baterie i akumulatory łącznie z
bateriami
i akumulatorami wymienionymi 16
06 01, 16 01 02, lub 16 06 03 oraz
niesortowane baterie i akumulatory
zawierające baterie
Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33

20 01 33*

0,061

0,145

20 01 34

0,074

00

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 35*

3,520

4,700

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Zużyte opony

20 01 36

6,140

5,380

16 01 03

18,590

9,840

Razem:

2.909,331

3.140,914

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., Nr 2167) gminy są zobowiązane
do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szkło

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

10

12

14

16

18

20

30

40

W Gminie Dąbrowa Chełmińska poziom ten w roku 2018 wyniósł 39,56 %
Wymagany poziom został osiągnięty, a w 2017 roku 30,02%.
Inne niż
niebezpieczne
odpady
budowlane i
rozbiórkowe

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
30

36

38

40

42

45

50

W Gminie Dąbrowa Chełmińska poziom ten w roku 2018 wyniósł 100%
Wymagany poziom został zatem osiągnięty a 2017 roku wyniósł również 100%.
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Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych
latach.
Rok
2017
2018
2019
45
40
PR [%]
40
W Gminie Dąbrowa Chełmińska poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 r. wyniósł 0,37 %
Wymagany poziom został zatem osiągnięty, a 2017 roku 0,00%.
Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu
gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z
sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Masa odpadów komunalnych zmieszanych poddanych składowaniu – 0 Mg, (2017 roku
również 0 Mg)
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania –
0 Mg, (2017 roku również 0 Mg)
Masa odpadów powstałych po sortowaniu odpadów komunalnych przekazanych do
składowania o kodzie 19 12 12 (frakcja o wielkości powyżej 80 mm) – 3,215 Mg
Masa odpadów powstałych po sortowaniu odpadów komunalnych przekazanych do
składowania o kodzie 19 05 99 (frakcja o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm) – 17,361 Mg
Podsumowanie i wnioski
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa
Chełmińska za rok 2018 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli
nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ale
przede wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego
ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata następne jest dalsze
uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów
odzysku i recyklingu odpadów.
XI. OŚWIATA, KULTURA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej jest samorządową instytucją
kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie:
- uchwały nr XXVI/185/05 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2005
roku,
- statutu nadanego przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska,
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
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Z dniem 01.02.2018 r. zlikwidowano filie Biblioteki (w Czarżu Ostromecku), które
przekształcono w biblioteki szkolne.
Od tego dnia Biblioteka ma tylko jedną placówkę – w Dąbrowie Chełmińskiej.
Z dniem 26.04.2018 r. Bibliotece został nadany nowy statut oraz nastąpiła zmiana
nazwy z Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej na: Gminna
Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Chełmińskiej. Zmieniło się też stanowisko osoby kierującej
Biblioteką z kierownika na dyrektora. Z dniem 10.12.2018 r. pani Anna Wilska została
powołana na stanowisko dyrektora biblioteki.
W wyniku powyższych działań zmianie uległ również stan kadrowy Biblioteki. Wg
stanu na 31.12.2018 r. zatrudnione były 4 osoby w wymiarze łącznie 3,25 etatu (do końca
marca było to 3,6 etatu, od kwietnia obniżono wymiar etatu głównego księgowego z 0,6 na
0,25), w tym 1 osoba (1 etat) przebywała na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.
Projekty realizowane w bibliotece:
1/ W ramach projektu Funmedia po raz kolejny wznowiono bezpłatny e-learningowy kurs
nauki 5 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i
włoskiego. Ponadto w ofercie znajduje się nauka języka angielskiego biznesowego.
2/ Biblioteka uczestniczy w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”, którego celem jest
podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów, w szczególności
wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące
metodyki nauczania programowania najmłodszych uczniów. Pozwoli im to na
prowadzenie ciekawych zajęć z programowania.
3/ Projekt dla trzylatków realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka –
Wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem.
4/ „Wielka Liga Czytelników”- to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma na celu zachęcenie
młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci
wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i
rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie
najlepszych czytelników.
I CZYTELNICTWO
Nazwa Placówki

Wypożyczanie na zewnątrz

Ilość zarejestrowanych czytelników

Ilość odwiedzin w wypożyczalni

książki

1199

7833

11105

GBP Dąbrowa Chełmińska

Nazwa
Placówki

Odwiedziny w
czytelni

GBP Dąbrowa Chełmińska

2708

Udostępnianie na miejscu
książki

568

czasopisma

234

70

razem

802

czasopisma audiobooki

78

Wykorzystanie
komputerów

691

80

razem

11263

Ilość
udzielonych
informacji

1615
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II ZAKUP MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH
Ilość

Wartość

930

18.684,91 zł

1

7,67 zł

w tym dokumenty audiowizualne

1

7,67 zł

w tym audiobooki

1

7,67 zł

Prenumerata czasopism (liczba tytułów)

19

2656,31 zł

Razem:

947

21.348,89 zł

Lp.

Zakup

1

Książki

2

Zbiory specjalne:

3

Pozyskane dodatkowe środki, darowizny itp.:
1. Otrzymane w darze 318 woluminów o wyszacowanej wartości 4545,00 zł. oraz 2
audiobooki o wyszacowanej wartości 30,00 zł.
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla Urzędu Gminy w wysokości 1000,00 zł na zakup
nowości czytelniczych.
3. Projekty logotypu Biblioteki oraz papieru firmowego zrealizowane gratis przez
zaprzyjaźnionego grafika (szacunkowa cena usługi w granicach 500-1000 zł).
Na dzień 31.12.2018 r. suma aktywów i pasywów jednostki wynosi 8 658,88 zł, natomiast
rachunek zysków i strat zamknięto zyskiem netto na kwotę 674,50 zł.
2.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej jest Gmina
Dąbrowa Chełmińska – jako jednostka samorządu terytorialnego.
Ośrodek wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora
pod nr 2/2011.
Siedziba Ośrodka mieści się w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Otowickiej 2.
W strukturach Ośrodka znajdują się:
- sala wiejska oraz boisko sportowe w miejscowości Bolumin – działka nr 172/11;
- plac zabaw w miejscowości Bolumin – działka nr 172/16;
- świetlica wiejska oraz plac zabaw w miejscowości Czemlewo – część działki nr 53;
- świetlica w miejscowości Czarże – działka nr 311/6;
- świetlica w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – działka nr 126/1;
- świetlica i sala wiejska w miejscowości Gzin – działka nr 138/4;
- plac zabaw w miejscowości Gzin – działka nr 31/3;
- świetlica w miejscowości Ostromecko – działka nr 180;
- sala w Dąbrowie Chełmińskiej – działka nr 252/3 (sołectwo Otowice);
- sala w miejscowości Rafa – działka nr 53/2;
- sala w miejscowości Wałdowo Królewskie – działka nr 95/2 i nr 14/1;
- plac zabaw w miejscowości Nowy Dwór – część działki nr 271/12;
- plac zabaw w miejscowości Czarże – część działki nr 239;
- boisko sportowe (kort tenisowy) oraz budynek socjalno-gospodarczy w miejscowości
Strzyżawa – działka nr 127/32 obręb Ostromecko;
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- plac rekreacyjno-sportowy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (działka nr 487);
- plac zabaw oraz miejsce rekreacji w miejscowości Janowo – działka nr 50/2 i część działki
nr 50/3.
Zatrudnienie w GOKiS wyniosło ogółem 11 osób, w tym 8,75 etatów: Stanowisko pracy
Wielkość etatu
Dyrektor
1,00
p.o. Dyrektora (zatrudniony od 01.12.2018) -1,00
Główny księgowy -0,75
Starszy instruktor ds. kultury – kasjer -0,75
Instruktor ds. kultury 0,50
Młodszy instruktor ds. kultury -1,00
Młodszy instruktor ds. kultury -0,75
Młodszy instruktor ds. kultury-0,50
Sprzątaczka - 1,00
Kierowca samochodu osobowego – robotnik gospodarczy 1,00
SUMA
7,75
Wielokierunkowa działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna prowadzona przez GOKiS
wśród mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska polega na aktywnym włączeniu
społeczności w różnego typu przedsięwzięcia o cyklicznym lub okolicznościowym
charakterze. To właśnie poprzez uczestnictwo w zróżnicowanych wydarzeniach mieszkańcy
są nie tylko biernymi obserwatorami, ale stają się współtwórcami życia społecznokulturalnego naszej Gminy.
Na dzień 31.12.2018 r. suma aktywów i pasywów jednostki wyniosła 46.202,00 zł, natomiast
rachunek zysków i strat zamknięto zyskiem netto na kwotę 13.312,56 zł.
3.

Gminna Przychodzenia w Dąbrowie Chełmińskiej

Gminna Przychodnia jest jednostką sektora finansów publicznych która jako samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowany jest przez jednostkę samorządu
terytorialnego - Gminę Dąbrowa Chełmińska.
Od dnia 01 lipca 2011 roku jednostka podlega ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej.
Uchwałą Nr XXXI.278.2013 z dnia 18.10.2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII.293.2013 z dnia
12.12.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska został nadany Statut samodzielnemu
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej o nazwie „ Gminna Przychodnia w Dąbrowie
Chełmińskiej”.
Podstawowym przedmiotem działalności Gminnej Przychodni jest prowadzenie działalności
leczniczej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Statutową działalnością jednostki jest opieka zdrowotna w zakresie :
- praktyka lekarska ogólna
- praktyka lekarska specjalistyczna
Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje w obiektach :
a) przychodnia Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 38
-poradnia lekarza POZ
-gabinet pielęgniarki POZ
-gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
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b) przychodnia Ostromecko ul. Szkolna 3
-poradnia lekarza POZ
-gabinet pielęgniarki POZ
c) przychodnia Czarże ul. Chełmińska 38
-poradnia lekarza POZ
-gabinet pielęgniarki POZ
-gabinet położnej POZ
-poradnia położniczo-ginekologiczna
Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej gospodaruje samodzielnie nieruchomościami
otrzymanymi w nieodpłatne użytkowanie od Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej oraz
majątkiem własnym otrzymanym lub zakupionym. Wartość aktywów trwałych na dzień
31.12.2018 wynosi netto 205.367,61 złotych.
W 2018 roku Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej uzyskała przychody:
w kwocie 1.931.248,61 (załącznik)
Ogółem plan po zmianach wykonano w 104.15%
1)
2)
3)
4)

przychód ze sprzedaży usług medycznych
sprzedanych NFZ
pozostałych
czynsze z tytułu wynajmu gabinetów
odsetki od środków na rachunku bankowym
usługi ksero
========================
Razem przychody

1.916.305,68
1.886.011,16
30.294,52
12.900,00
1.950,02
92,91
1.931.248,61

W 2018 roku Gminna Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej poniosła koszty w kwocie
1.835.767,70 (załącznik)
Ogółem plan po zmianach wykonano w 99,97%.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

amortyzacja
30.065,81
zużycie materiałów
52.964,76
zużycie energii elektrycznej i wody
27.026,29
usługi obce
272.588,09
podatki i opłaty
67,43
wynagrodzenia
1.191.673,09
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
228.944,05
pozostałe koszty rodzajowe
32.438,08 ========================
Razem koszty
1.835.767,60

Na dzień 31.12.2018 r. suma aktywów i pasywów jednostki wyniosła 1 228 487,33 zł,
natomiast rachunek zysków i strat zamknięto zyskiem netto na kwotę 95 481,01 zł.
Liczba udzielonych porad w roku 2018:
1. Gabinet lekarza rodzinnego:
Porady ogółem – 30 372 w tym:
- Dąbrowa Chełm. 18 133
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Czarże 7 159
Ostromecko 5 080
Wizyty domowe ogółem – 422 w tym:
- Dąbrowa Chełm. 329
- Czarże 58
- Ostromecko 35
-

Porady udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 ogółem – 5 531 w tym:
- Dąbrowa Chełm. 3 427
- Czarże 967
- Ostromecko 1 373
2. Gabinet zabiegowy:
Zabiegi ogółem – 10 818 w tym:
- Dąbrowa Chełm. 7 810
- Czarże 1 234
- Ostromecko 1 774
3. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna:
porady ginekologiczne: 628,
porady udzielone przez położną w tym patronaże: 1 133,
badania cytologiczne: 163.
Liczba pacjentów zadeklarowanych do Gminnej Przychodni:
Ilość pacjentów

2017
6886

2018
6754

Liczba pacjentów przyjętych w poszczególnych przychodniach:
Przychodnia
Dąbrowa Chełm.
Czarże
Ostromecko
OGÓŁEM

4.

2017
18 280
6 535
4 403
29 218

2018
18 133
7 159
5 080
30 372

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie gminy działają 4 Jednostki OSP ( Czarże, Dąbrowa Chełmińska, Gzin i
Wałdowo Królewskie ), które zrzeszają w swych szeregach 179 członków zwyczajnych i 22
członków honorowych.
Analiza działań ratowniczo – gaśniczych
OSP
Pożary
Miejscowe
zdarzenia
Czarże
20
Dąbrowa Chełmińska
16
Gzin
4
Wałdowo Królewskie
4
RAZEM
44
74

Alarmy
fałszywe
36
64
19
12
131

Razem
1
4
1
6

57
84
23
17
181
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Ilość wyjazdów jednostek poza teren gminy:
- Czarże – 7 razy
- Dąbrowa Chełmińska 9 razy
5.

Obrona cywilna

Zgodnie z wytycznymi i planem działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
w Bydgoszczy, Starosty Bydgoskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na rok 2018 w
zakresie realizacji zadań obronnych, ochrony ludności oraz zarządzania i reagowania
kryzysowego na rok 2018 oraz planem działania Szefa Obrony Cywilnej- Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska na 2018 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności
oraz z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, z zawartych
w nich zamierzeń zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych:
- opracowano plan działania Szefa Obrony Cywilnej - Wójta Gminy na 2018 r.
w sprawie realizacji zadań obronnych i ochrony ludności oraz zarządzania
kryzysowego,
- opracowano plan szkolenia obronnego na rok 2018 ,
- współpracowano z organami wojskowymi oraz ratowniczymi w celu wykorzystania
ich potencjału w akcjach ratowniczych,
- opracowano zestawienie posiadanego sprzętu medycznego wg specjalności i stopnia
specjalizacji.
2. W zakresie spraw obronnych:
- zaktualizowano dokumentację STAŁEGO DYŻURU ,
- przygotowano dokumentację do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz udział
w pracach związanych z kwalifikacją wojskową ,
- wzięto udział w szkoleniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe oraz WB
i ZK oraz WKU w Bydgoszczy,
- realizowano zadania mające na celu przygotowanie i zabezpieczenie świadczeń na
rzecz obronności kraju a także akcji kurierskiej,
3. W zakresie ochrony ludności zaktualizowano plan zagrożenia powodziowego
i ewakuacji ludności oraz bydła z
terenów zagrożonych oraz zweryfikowano go
w terenie.
4. W zakresie zarządzania kryzysowego aktualizowano, zgodnie z ustawą o Zarządzaniu
Kryzysowym, Plan Zarządzania Kryzysowego
5. W zakresie szkolenia, upowszechniania i współpracy z
organizacjami
pozarzadowymi:
- opracowano roczny Plan Szkolenia Obronnego i zatwierdzono do realizacji,
- opracowano roczny Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i Obrony
Cywilnej do realizacji,
- we współpracy z OSP w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarżu i Wałdowie Królewskim
przeprowadzono ćwiczenia dotyczące ewakuacji uczniów i nauczycieli z Zespołów
Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku, Czarżu przygotowano stosowną
dokumentację i przeprowadzono aplikacyjną ewakuację bydła z m. Czarże, Borki
i Dębowiec wykonując przejazd drogami ewakuacji przez jednostki OSP z Dąbrowy
Chełmińskiej Gzina i Wałdowa Królewskiego.
W zakresie doskonalenia organizacji jednostek OSP na obszarze gminy rozliczono
poszczególne OSP ze zużytego paliwa przez samochody i sprzęt silnikowy.
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6.

W zakresie doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego
ostrzegania:
- gmina uczestniczy w sprawdzaniu (każda środa tygodnia) łączności w sieci
zarządzania Starosty Bydgoskiego kanał BW 39,
- uczestniczono w ćwiczeniach Renegade- Sarexw dniach 14-15.11.2018 dotyczące
ostrzegania i alarmowania ludności gminy o zagrożeniach z użyciem syren.
7. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
- aktualizowano plan ochrony przeciwpowodziowej oraz zweryfikowano potencjalne
zagrożenia mogące wystąpić na terenie gminy,
- przeprowadzono szkolenie członków OSP z zakresu ewakuacji ludzi i bydła z rejonu
Czarża, Dębowca, Borek w przypadku zalania wymienionego rejonu przez powódź na
skutek przerwania wału.
8. W zakresie finansowania, księgowości, zaopatrzenia i standaryzacji dokonano
uzgodnienia sprzętu OC w magazynie wojewódzkim.
9. W zakresie kontroli dokonano kontroli bazy magazynowej i utrzymania sprzętu
obrony cywilnej.
6.

Policja

Z dniem 31 marca 2013 r. w ramach reorganizacji Policji został zlikwidowany Posterunek
Policji w Dąbrowie Chełmińskiej. W jego miejsce utworzono Punkt Przyjęć Interesantów,
który znajduje się w budynku OSP Dąbrowa Chełmińska. Dyżury realizowane przez
dzielnicowych odbywają się w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 17:00 oraz w każdy piątek
w godzinach do 11:00 do 13:00. Funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w Posterunku Policji
w Dąbrowie Chełmińskiej przeniesiono do dalszego pełnienia służby w Komisariacie Policji
Bydgoszcz – Fordon. Podejmowane w roku 2018 działania ukierunkowane były na
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców, na wykrywanie
przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców.
W 2018 roku na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska zarejestrowano 115 przestępstw,
których wykrywalność była na poziomie 63,04%. W porównaniu do roku 2017 nastąpił
wzrost (z uwzględnieniem niealimentacji) odnotowanych przestępstw o 32% przy
jednoczesnym wzroście wykrywalności o 1,68%
rok 2017
rok 2018
różnica
87
115
Liczba odnotowanych przestępstw
(w tym 8
(w tym 47
+28
wraz z niealimentacją
niealimentacja)
niealimentacja)
Liczba odnotowanych przestępstw
79
68
-11
bez uwzględnienia niealimentacji
Wykrywalność
61,36%
63,04%
+1,68
Liczba odnotowanych przestępstw z podziałem na kategorie:
Kategoria przestępstwa
rok 2017
Rozbój
1
Bójka i pobicie
2
Kradzież z włamaniem
14
Kradzież
6
Uszkodzenie mienia
0
Kradzież pojazdu
1
76

rok 2018
0
0
3
6
3
0
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Uszkodzenie ciała
0
1
Ogólną tendencją był spadek odnotowanych przestępstw o 14%, z wyłączeniem przestępstw
niealimentacji.
W 2018 roku zarejestrowano łącznie 101 postępowań w sprawach o wykroczenia , z czego
10 spraw dotyczyło kradzieży, 8 uszkodzeń mienia. W omawianym okresie ujawniono
2 wykroczenia dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Zarejestrowano
łącznie 41 wykroczeń odnośnie naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W ramach podejmowanych działań prewencyjnych w 2018 roku na obszarze Gminy
Dąbrowa Chełmińska zrealizowano łącznie 716 służb zewnętrznych, w tym 412 służb
wykonali dzielnicowi w ramach realizowanych obchodów.
W roku 2018 na terenie Gminy odnotowano 720 zgłoszeń interwencji, średni czas
oczekiwania na przybycie patrolu wyniósł 24 minuty i 17 sekund. W trakcji podejmowanych
interwencji ujawniono 13 przypadków podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie oraz
sporządzono tzw. „Niebieskie karty”.
Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przestrzeni lat 2017-2018:
rok
wypadki
kolizje
zabici
4
13
2
2017
5
115
4
2018

ranni
3
5

W ramach działań prewencyjnych dzielnicowi skierowali 2 wnioski do zarządcy drogi
dotyczące inżynierii ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacji.
7. Edukacja
W Gminie Dąbrowa Chełmińska w 2018 r. funkcjonowały 3 Zespoły Szkół:
Wydatki na oświatę wyniosły 12.479.851,77 zł, z czego 7.904.992,00 zł subwencja
oświatowa, 339.090,50 zł dotacje i 4.235.769,27 zł środki własne.
We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach rozpoczęło 1.065 uczniów i wychowanków w 59
oddziałach, z czego 182 dzieci w 9 oddziałach w przedszkolach, 91 dzieci w 6 oddziałach
w klasie „0”, 725 uczniów w 40 oddziałach w szkołach podstawowych i 67 uczniów
w 4 oddziałach w klasach gimnazjum.
W szkołach odbywa się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowo – języka
niemieckiego.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 18 uczniów. W Zespole Szkół
w Czarżu 16 uczniów, w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie
Chełmińskiej 20 uczniów i w Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku 16
uczniów.
Nauczanie indywidualne w poszczególnych szkołach pobierało 8 uczniów z czego w Zespole
Szkół w Czarżu 2 uczniów, w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie
Chełmińskiej 5 uczniów i w Zespole Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku 1 uczeń.
W poszczególnych szkołach zatrudniono 172 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty
daje nam 135,84 etatu, w tym 10,45 etatu nauczycieli stażystów, 27,76 etatu nauczycieli
kontraktowych, 37,55 etatu nauczycieli mianowanych i 60,08 etatu nauczycieli
dyplomowanych.
W ciągu 2018 r. zatrudniono 20 natomiast 13 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
odeszło na emeryturę lub wygasła im umowa na czas określony.
Na jednego nauczyciela przypada średnio 7 uczniów.
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W 2018 r. szkoły opuściło 17 uczniów Gimnazjum w Czarżu, 47 uczniów Gimnazjum
w Dąbrowie Chełmińskiej i 16 uczniów Gimnazjum w Ostromecku.
Promocji do następnej klasy nie otrzymał 1 uczeń Szkoły Podstawowej w Czarżu i 2 uczniów
Szkoły Podstawowej w Ostromecku.
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Wójt przyznał 100 uczniom stypendium socjalne
w wysokości 600,00 zł na ucznia. Natomiast w okresie od września do grudnia 2018 r. Wójt
przyznał 80 uczniom stypendium socjalne w wysokości 400,00 zł na ucznia, i 2 uczniom
w wysokości 300,00 zł na ucznia.
Ponadto przyznano stypendium Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w wysokości 1.000,00 zł
na ucznia:
1 uczeń z Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej,
3 uczniów z Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.
Gmina Dąbrowa Chełmińska realizując dowożenie uczniów do szkół w roku 2018
przeznaczyła kwotę blisko 650 tyś. złotych przewożąc uczniów z trzech zespołów szkół
ponad 400 uczniów i wychowanków.
Na terenie gminy funkcjonują przy zespołach szkół 3 przedszkola publiczne. W Czarżu
w 3 oddziałach było 59 wychowanków, w tym jeden 15 osobowy oddział „0”, w Dąbrowie
Chełmińskiej w 7 oddziałach było 129 wychowanków, w tym trzy oddziały „0” z 50
wychowankami oraz w Ostromecku w 5 oddziałach było 85 wychowanków, w tym dwa
oddziały „0” z 25 wychowankami.
Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:
2016 - 7 dzieci w tym 2 dziewczynki,
2015 - 48 dzieci w tym 23 dziewczynki,
2014 - 56 dzieci w tym 22 dziewczynki,
2013 - 74 dzieci w tym 26 dziewczynek,
2012 - 85 dzieci w tym 38 dziewczynek,
2011 i starsze - 3 dzieci w tym 0 dziewczynek.
W szkołach funkcjonują biblioteki szkolne, które wyposażone są w ponad 35 tysięcy
woluminów oraz ponad 7,5 tysiąca podręczników.
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