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Wielka Nieszawka, 30 czerwca 2020 r. 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY WIELKA NIESZAWKA 

W ROKU 2019 

 

Na podstawie art.  28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567,568, 695, 875, 1086, 1106) 

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

przedstawia raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka w roku 2019 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. priorytetowe zadania 

publiczne obejmowały działania z zakresu: 

1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

2. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 

3. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych; 

7. kultury i sztuki. 

Wkład gminy w realizację przez tę samą organizację pozarządową w trybie 

pozakonkursowym zadań przewidzianych w programie nie mógł przekroczyć łącznie 20.000 

zł. W 2019 r. nie ogłoszono konkursów na realizację zadań własnych gminy przez organizacje 

pozarządowe, realizowano je przez Urząd Gminy.  

 

Finanse gminy 

W budżecie gminy na 2019 rok przyjętym uchwałą Nr III/12/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. 

na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych przyjęto kwotę w wysokości 11.920.844 zł.  

W 2019 roku dokonano zmian załącznika inwestycyjnego i ostatecznie na koniec okresu 

sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 8.040.664 zł. W okresie 

sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości 6.996.566 zł. 

Przyjęte do planu wieloletnie inwestycje to: 

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Poprawa obsługi mieszkańców oraz zakup 

infrastruktury technicznej (2017-2021) 

2) Droga dla rowerów Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice – Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia (2017-2021) 
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3) Modernizacja budynku przy ul Leśnej 1 w Małej Nieszawce na potrzeby realizacji 

projektów społecznych (2019-2020) 

4) Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce  

przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej 

Nieszawce (2019-2020) 

5) Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce (2016-2021) 

6) Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce (2016-2021) 

7) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce (2017-2019). 

 

W okresie sprawozdawczym ogłaszano przetarg na budowę wyżej wymienionych obiektów, 

ale nie zgłosił się żaden wykonawca i w związku z tym dokonano wydatków w zakresie 

aktualizacji danych do przetargu. 

Ponadto realizowane są inwestycje w cyklu rocznym, tj. m.in. sieć wodociągowo-

kanalizacyjna, inwestycje drogowe, oświetlenie ulic, inwestycje w ochrony powietrza, kultury 

fizycznej.  

W budżecie zabezpieczone były również środki na dotacje do samorządu województwa, 

zgodnie z zawartym porozumieniem na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 

w wysokości 149.574,00 zł, które z uwagi na przedłużające się procedury ze strony inwestora 

w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane. 

Poza tym, w 2019 roku w ramach programu EKOPIEC, na podstawie którego udzielana jest 

dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na 

wymianie funkcjonujących kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, wypłacono 

dotację w wysokości 108.000,00 zł dla 27 mieszkańców gminy (w tym 8 dotacji wypłacono 

na inwestycje zrealizowane w ramach programu EKOPIEC 2018). 

Pozostałe zaplanowane zadania zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem wg 

poniższego: 

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej na rok 2019  

1. Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

Plan  -     600.000,00     Wykonanie -     279.902,34      tj. 46,65%       

W ramach zaplanowanych środków w okresie sprawozdawczym wykorzystano na budowę 

sieci wodociągowej 153.349 zł oraz kanalizacyjnej 76.325 zł. 

Z zaplanowanych zadań na rok 2019 wykonano sieć wodociągową wraz z dokumentacją 

techniczną przy: ul. Żwirowej w Cierpicach, ul. Wałowej w Małej Nieszawce,  

ul. Mennonitów w Wielkiej Nieszawce oraz na ul. Bukowej w Małej Nieszawce. Łącznie 

wybudowano wodociąg o długości 580 m. 
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Natomiast sieć kanalizacyjną wraz z dokumentacją techniczną wykonano na ul. Bukowej  

w Małej Nieszawce, ul. Mennonitów w Wielkiej Nieszawce. Łącznie wybudowano 

kanalizację o długości 220 m. 

Ponadto wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Sowiej w Wielkiej 

Nieszawce.  

Niższe wydatki od planowanych wynikają z faktu, że w okresie sprawozdawczym został 

zwrócony podatek od towarów i usług z rozliczenia, dlatego powyższe zadania są  

w wartościach netto. Rozpoczęto inwestycję na ul. Szczęśliwej w Małej Nieszawce oraz 

zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji przedsięwzięcia 

zlokalizowanego na ul. Bydgoskiej w Cierpicach. Zadania planuje się zrealizować  

w przyszłym roku z uwagi na konieczność przesunięcia terminów realizacji zadania  

z przyczyn niezależnych od Gminy. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – Ochrona Środowiska 

Plan       –      4.305.000,00               Wykonanie –  3.379.919,78 tj. 78,51 % 

Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce zostało 

zaplanowane jako inwestycja wieloletnia od 2016r. do 2019r. W okresie sprawozdawczym 

inwestycja została rozliczona i zakończona. Poniesione wydatki to 3.379.919,78 zł. 

Inwestycja dotyczyła kompleksowej modernizacji obiektów wchodzących w skład 

oczyszczalni oraz jej rozbudowy w celu zapewnienia właściwego stanu infrastruktury służącej 

do oczyszczania ścieków z terenu gminy.      

                                                                                                           

2.  Oświetlenie ulic gminne  

Plan  –   350.000,00     Wykonanie –  312.019,04 tj. 89,15% 

Wydatki powyższe dotyczą opracowania dokumentacji technicznej oraz prac i nadzoru robót 

dotyczących wykonania oświetlenia ulic na terenie gminy Wielka Nieszawka. Wydatki  

na poszczególne sołectwa przedstawione poniżej:  

Sołectwo Brzoza – 76.917,68  

 Budowa oświetlenia ul. Ciechocińska – 46.969,15 

 Budowa oświetlenia ul. Żeglarzy – 29.948,53 
 

Sołectwo Wielka Nieszawa – 70.017,24 

 Budowa oświetlenia  ul. Biała - 21.176,49  

 Budowa oświetlenia ul. Brzozowej – 26.931,81 

 Budowa oświetlenia działka  

nr.341/10, 343,346/6,346/55,345/54 - 21.908,94 

Sołectwo Mała Nieszawka – 165.084,12  

 Budowa oświetlenia  ul. Toruńska działka nr 199/11 – 21.504,37 

 Budowa oświetlenia  działka nr.389/20 – 24.515,57 

 Budowa oświetlenia działka nr.357/2 – 42.464,49 
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 Budowa oświetlenia ul. Topolowej – 29.334,02 

 Budowa oświetlenia ul. Piaskowa – 23.500,00 

 Budowa oświetlenia działka nr.197/4 – 23.765,67 

Zaplanowane zadania w powyższym zakresie zostały wykonane co przełożyło się na 

zwiększenie słupów świetlnych o 37 sztuk. 

                                         

3. Inwestycje drogowe – drogi gminne  

Plan -   949.950,00      Wykonanie -     682.133,09     tj. 71,81% 

 Drogi gminne 

Plan  -   799.950,00    Wykonanie – 661.592,09   

1) przebudowa ul. Leśna działka nr 235/4 w Małej Nieszawce – 55.182,85 

2) przebudowa ul. Miętowa w Małej Nieszawce za kwotę – 189.120,55 

3) przebudowa ul. Zakole w Cierpicach – 417.288,69 

 

Niższe wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z tego, że w wyniku rozstrzygnięć 

przetargu koszty realizacji zadań był niższe niż zakładał plan. 

 

 Wiadukt nad torami kolejowymi i przestanki Bit City 

Plan -150.000,00    Wykonanie – 20.541,00  tj. 13,69% 

 

W związku z zaleceniami pokontrolnymi zlecono opracowanie map do celów projektowych 

oraz wykonanie map poinwentaryzacyjnej w ramach zadania pn.: Realizacja zaleceń 

pokontrolnych wydanych dla projektu POIS.07.03.00-00-040/14 „Budowa wiaduktów  

i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BiT-City”. 

  

4. Wykup gruntów 

Dokonano wykupu działek we wsi Wielka Nieszawka działka nr 218/49, działka nr 57/36,  

nr działka 242/5. Sporządzenie operat szacunkowy i opłat notarialnych. Poniesione wydatki to 

21.270,36 zł. 

5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Zakup infrastruktury technicznej oraz 

systemu informacji przestrzennej 

Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy 

region” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, gdzie liderem jest 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami gminy. Celem projektu jest wsparcie 

gospodarcze i społeczne rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez podniesienie 

efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Poniesione 

wydatki wyniosły 24 438,87 
 

6. Budowa Centrum Obsługi Mieszkańców, Modernizacja Urzędu Gminy 

Plan -      46.740,00      Wykonanie -           46.740,00    tj. 100% 
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 Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce 

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Centrum Obsługi Mieszkańców (COM) w celu 

ogłoszenia przetargu. Jednakże na ogłoszony przetarg na budowę Centrum Obsługi 

Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce nie zgłosił się żaden wykonawca. Poniesione wydatki 

wyniosły 3.690,00  
 

 Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce w ramach rewitalizacji 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w 

ramach rewitalizacji. Poniesione wydatki wyniosły 43.050,00 
 

W ramach projektu pn. „Przebudowa i remont budynku po Urzędzie Gminy w Wielkiej 

Nieszawce w celu utworzenia Społecznego Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej” 

przewidziana była rewitalizacja budynku Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, polegająca 

na jego przebudowie i remoncie. W ramach projektu pn. „Społeczne Centrum edukacji i 

Integracji Lokalnej” przedsięwzięcie „Aktywizacja społeczna seniorów oraz osób 

uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznych” przewidziany był również 

projekt miękki, który zakładał przeprowadzanie w tym budynku zajęć dla seniorów.  

 W związku z tym, że nie rozpoczęto budowy nowego urzędu stwierdzono, że nie 

można będzie zrealizować projektu miękkiego w wyznaczonym terminie. W związku  

z powyższym podjęto działania rewitalizacji innego budynku wraz z otoczeniem,  

tj. Gminnego Centrum Kultury i pomieszczeń po przedszkolu „Leśny Ludek” w Małej 

Nieszawce. 
 

7. Zakup pieca konwekcyjnego 

 

Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu w Małej Nieszawce. Poniesiono 

wydatki w wysokości 29.500,00 

 

8. Inwestycje w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego  

 Centrum Społeczno-Kulturowe w Wielkiej Nieszawce 

Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Centrum Społeczno-Kulturowe (CSK) 

w celu ogłoszenia przetargu. Jednakże na ogłoszony przetarg na budowę Centrum 

Społeczno-Kulturowego w Wielkiej Nieszawce nie zgłosił się żaden wykonawca. 

Poniesione wydatki wyniosły 2.460,00 zł 
 

 Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. 

Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce 

Dokumentacja techniczna wraz zagospodarowaniem terenu w celu realizacji zadania 

pn. Modernizacja budynku przy ul. Leśna 1 w Małej Nieszawce w ramach Lokalnej 

Grupy Działania (LGD). Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Poniesione 

wydatki wyniosły 78.900,00 zł 

9. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej 

Plan  -         1.318.000,00       Wykonanie -     1.311.150,00  tj. 99,48% 
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 Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. 

Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz Małej Nieszawce 

(2019-2020) – 1.169.000,00 zł. 
 

o Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. 

Leśnej 1 oraz przebudowa istniejącego placu zabaw w Mała Nieszawce ul. Topolowa 

1. 106 349,00 zł + 62.651,00 zł 

 

Realizacja projektu pn.: „Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej 

Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz 

w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej”, który zostaje przeniesiony na rok następny  

w związku z koniecznością dostosowania projektu placu zabaw przy spółdzielni 

Stokrotka. 
 

 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 142.150,00 zł 

o Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 

- 52 037,50 

o Rozbudowa placu i siłowni zewnętrznych Malej Nieszawce ul. Topolowa - 36 077,50 

o Rozbudowa placu zabaw w Cierpicach ul. Szkolna - 24 157,50 

o Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Cierpicach ul. Długa - 29 877,50 

 

w tym wydatki z budżetu obywatelskiego w wysokości 68.000,00 zł. 

   Inwestycje realizowane w cyklu rocznym w większości zostały zrealizowane zgodnie  

z przyjętym planem. Brak realizacji zadania, na które wprost nie miała wpływu Gminy  

i dotyczyły zadań realizowanych bądź współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski. 

Natomiast zaplanowane kwoty na pozostałe inwestycje wieloletnie nie zostały wydane 

również z przyczyn niezależnych od Gminy, tj. na ogłoszony przetarg na budowę dwóch 

obiektów nikt nie złożył oferty. 

W związku z tym, że wymienione inwestycje są zaplanowane na okres wieloletni i są 

uwzględnione w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przypuszczać,  

że w zaplanowanym terminie zostaną zrealizowane a zaplanowane środki w roku bieżącym 

zwiększą nadwyżkę budżetową i zostaną przeniesione na kolejny rok. 

Jednostki organizacyjne gminy 

Na terenie Gminy Wielka Nieszawka funkcjonują następujące jednostki budżetowe  

i samorządowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, z oddziałami 

gimnazjalnymi (do 31.08.2019) i oddziałami przedszkolnymi (od 1.09.2019) 

dyrektor: Ewa Błaszkiewicz 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce 

dyrektor: Teresa Juda 
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3. Gmina Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce 

dyrektor: Maria Miłoszewicz 

4. Przedszkole w Małej Nieszawce 

dyrektor: Barbara Mrugalska 

5. Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce 

dyrektor: Jarosław Dąbrowski 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 

kierownik: Magdalena Żbikowska 

 

W następujących jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 

zatrudnieni byli następujący radni gminy: 

W Przedszkolu w Małej Nieszawce: p. Alina Sobecka – radna w kadencji 2014-2019 w okresie 

od 1 września 2017 r. do chwili obecnej. 

W Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce: p. Alina Sobecka – radna w kadencji 2014-

2019 w okresie od 1 marca 2018 r. do chwili obecnej. 

 

Mieszkańcy gminy 

Liczba mieszkańców w 2019 r. – 5132, w stosunku do roku 2018 wzrost o 83 osoby. 

W tym 2628 kobiet i 2504 mężczyzn: 

1. W wieku przedprodukcyjnym 14 lat i mniej: kobiet 502, mężczyzn 560 
2. Produkcyjnym: kobiet 1543, mężczyzn 1689 
3. Poprodukcyjnym: kobiet 583, mężczyzn 255 

 

Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonował 1 podmiot podstawowej opieki zdrowotnej Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Wielkiej Nieszawce utworzony przez gminę. Liczba pacjentów w 2019 r. (stan na 

31 grudnia 2019 r.), korzystających z GOZ wynosiła 2660 osób, w tym 397 osób w wieku do 

18 lat, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych wyniosła 2049, w tym 96 wizyt 

domowych. Liczba porad ogólnych wyniosła 13 617 w 2019 r. Udzielane porady dotyczyły 

najczęściej infekcji górnych dróg oddechowych, zaburzeń układu krążenia i urazów. 

W gminie funkcjonowały 2 punkty apteczne: 1 w Małej Nieszawce, 1 w Wielkiej Nieszawce.  

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

1. program sczepień dziewczynek HPV (finansowany z puli ogólno gminnej budżetu 

obywatelskiego na 2019 r.) 31 dziewczynek. 

2. program szczepień przeciwko grypie (realizowany z funduszu sołeckiego sołectwa 

Cierpice), 54 osoby. 

Koszt realizacji programów to kwota 28 988,6 zł. 
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Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej, będący od 1 stycznia 2014 r.  odrębną 

jednostką budżetową, w 2019r. zatrudniał 8 pracowników na 7,5 etatu.  

W roku 2019 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło łącznie 248 wniosków 

dotyczących pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych i przyznania 

Karty Dużej Rodziny. Wydano 300 decyzji administracyjnych.                

 

Z dodatku mieszkaniowego korzystały 4 rodziny. Łączna kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w 2019 r. to 6.885,14 zł. 

Dodatek energetyczny przyznano 3 rodzinom na kwotę 434,70 zł (wraz z 2% kosztami na 

obsługę). 

 

Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało do 31 grudnia 2019 r. łącznie 33 uczniów    

z 13 rodzin. Wydano na ten cel 11.678,00 zł.   

Z pomocy w formie zasiłków skorzystało 40 rodzin, na co wydatkowano 32.410,00 zł.  

Łącznie koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 r. wyniósł 

44.088,00zł (dotacja 26.423,00 zł i środki własne 17.665,00 zł). 

 

Zasiłek stały przyznano 13 osobom. Na ten cel w 2019 roku wydano 66.876,76 zł. Środki 

pochodziły z dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 

Za osoby pobierające zasiłki stałe, odprowadzane były składki zdrowotne za 11 osób w 

kwocie 5.757,35 zł. 

 

ZASIŁKI OKRESOWE - przyznano 8 rodzinom, wydano 17.393,53 zł z dotacji wojewody. 

 

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystały 63 rodziny na łączną kwotę: 38.714,62 zł.   

 

Gmina sfinansowała schronienie 1 osoby w schronisku, łączny koszt – 7.778,10 zł. 

 

OPŁATA ZA POBYT OSÓB W DPS – ponoszona była za 5 osób przebywających w DPS (4 osoby 

w DPS w Wielkiej Nieszawce, 1 osoba w DPS w Pigży), wydatki na ten cel wyniosły 

126.404,93zł. 

 

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało  

6 dzieci z 4 rodzin, koszt – 29.425,00 zł.   

 

W ramach realizacji zadań gminy dotyczących pieczy zastępczej ZASTĘPCZA - zatrudniano 

asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2019”, który pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom 

dysfunkcyjnym. Opieką objętych było 15 rodzin z terenu gminy, w tym 38 dzieci. 
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Środki na program pochodziły z dotacji wojewody – 12.569,00 zł oraz środków własnych 

gminy. Całkowity koszt realizacji to kwota 44.609,56 zł. 

Gmina ponosiła również koszty:   

pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (4 dzieci) – 7.701,14 zł, oraz pobytu dzieci  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2 dzieci) – 55.255,29 zł. 

 

W Gminie w roku 2019 działał Zespół Badający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Chełmży (psycholog i pedagog). Poradnia udzielała pomocy bezpłatnie na wniosek 

rodziców i opiekunów prawnych. Poradnia przeniesiona została do Publicznego Przedszkola 

w Małej Nieszawce. 

W Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce funkcjonuje punkt darmowej pomocy 

prawnej czynny w środy. 

 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 3 Niebieskie Karty dotyczące występowania 

zjawiska przemocy w 3 rodzinach. Przez pracowników oświaty założona została 1 niebieska 

karta, pozostałe 2 karty założone zostały przez Policję.   

 

W 2019 r. wpłynęły do GOPS  72 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 4 wnioski 

 o przedłużenie karty, 1 wniosek o duplikat karty oraz 5 wniosków o dodatkową formę karty. 

Wydano karty 61 rodzinom (161 osobom).  Na realizację zadania przyznana została dotacja  

w kwocie 490,55 zł (koszt wydania kart rodzinie). 

Według stanu na koniec 2019 r. 163 rodziny z terenu gminy Wielka Nieszawka są 

posiadaczami karty (karty wydano 694 osobom w formie tradycyjnej i 74 w formie 

elektronicznej). 

 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  

Z pomocy w tej formie skorzystało 38 rodzin (93 osoby). 

 

W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej GOPS w 2019 r. współorganizował Konkurs 

Szopki Bożonarodzeniowej. 

 

W roku 2019 r. do GOPS wpłynęło łącznie 1.410 spraw dotyczących świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), 

świadczenia „Dobry Start” dla uczniów.  

 

Wypłacono 3.623 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz jednorazową zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka na kwotę 454.567,77 zł, tj. świadczenia dla 125 rodzin. 

 

Na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki 

opiekuńczy wydatkowano 501.207,00 zł, tj. 1.129 świadczeń dla 91 rodzin. 
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Na świadczenia rodzicielskie przysługujące osobom, które urodziły dziecko, a które nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, wydatkowano 

67.897,00zł, tj. 78 świadczenia dla 14 rodzin. 

 

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobie uprawnionej do 

ukończenia przez nią 18 roku życia lub uczącej się w szkole bądź szkole wyższej do 

ukończenia 25 roku życia wydatkowano 73.100,00 zł, tj. 254 świadczenia dla 15 rodzin. 

 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek 

opiekuńczy odprowadzane były składki emerytalno-rentowe. Wydatkowano 62.676,00 zł,  

tj. 149 składek 15 osobom. 

 

Na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy wydatkowano 6.631 zł, tj. 51 świadczenia 5 osobom. 

 

Na świadczenia wychowawcze przysługujące matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 

albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, 

wydatkowano 4.434.262,00 zł, tj. 8.898 świadczeń dla 616 rodzin.  

  

Wypłacono 721 świadczeń „Dobry Start” – 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka  

na kwotę 216.300 zł, tj. dla 489 rodzin. 

 

 

Działalność inwestycyjna 

 

Celem działalności inwestycyjnej Gminy Wielka Nieszawka w 2019 roku była realizacja 

działań związanych z rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym modernizacją oczyszczalni 

ścieków, przebudową dróg gminnych oraz budową oświetlenia ulicznego.  

Na początku 2019 roku długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 73,22 km, a na koniec 

2019 roku jej długość wynosiła 73,42 km.  

Na początku 2019 roku długość czynnej sieci wodociągowej wynosiła 69,04 km, a na koniec 

2019 roku jej długość wynosiła 69,64 km. 

Długość dróg gminnych według stanu na koniec 2019 roku wynosiła ok. 17 km. Długość 

ścieżek rowerowych na koniec 2019 wyniosła 3,9 km. 

W 2019 r. Gmina Wielka Nieszawka zrealizowała nw. inwestycje:  

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap I i II w miejscowości Mała 

Nieszawka. W 2019 roku nastąpiła realizacja drugiego etapu umowy polegającego na 

rozbudowie obiektu i zwiększeniu przepustowości oczyszczalni ścieków. Wartość tego 

etapu to 2 700 000 zł, natomiast koszt całej inwestycji to ponad 5 700 000 zł. 

2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wielka Nieszawka.  
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W ramach działań wybudowano ok. 600 m sieci wodociągowej oraz ok. 200 metrów 

sieci kanalizacyjnej. Do wybudowanych sieci mogą się podłączyć mieszkańcy ulic: 

Bukowej i Wałowej w Małej Nieszawce, Żwirowej w Cierpicach oraz Mennonitów w 

Wielkiej Nieszawce. Inwestycje w zakresie wod.-kan. wiązały się z poniesieniem 

kosztów w wysokości ok. 350 000 zł. 

3. Przebudowa dróg gminnych Gminy Wielka Nieszawka: 

1) Przebudowa ul. Zakole w Cierpicach – inwestycja obejmowała przebudowę 

538 metrów drogi. 

2) Przebudowa ul. Miętowej w Małej Nieszawce – inwestycja obejmowała 

przebudowę 169 metrów drogi. 

3) Przebudowa ul. Leśnej w Małej Nieszawce – inwestycja obejmowała 

przebudowę 48 metrów drogi. 

Inwestycje w zakresie  przebudowy dróg gminnych wyniosły ponad 600 000 zł. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych Gminy Wielka Nieszawka: 

1) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Ciechocińskiej w Brzozie 

2) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Żeglarzy w Brzozie 

3) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce 

4) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piaskowej w Małej Nieszawce 

5) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Toruńskiej w Małej Nieszawce 

6) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Miętowej w Małej Nieszawce 

7) Budowa oświetlenia ulicznego na działce 197/4 w Małej Nieszawce 

8) Budowa oświetlenia ulicznego na działce 389/20 w Małej Nieszawce 

9) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Białej w Wielkiej Nieszawce 

10) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Brzozowej w Wielkiej Nieszawce 

11) Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zielonej w Wielkiej Nieszawce 

Inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego w 2019 roku wyniosły ponad 300 000 zł. 

5. Dostawa wyposażenia kuchni i komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, 

projektorów oraz głośników dla 2 oddziałowego Przedszkola przy Szkole 

Podstawowej w Cierpicach, na kwotę 27 400 zł. 

2. Dla 6-oddziałowego Przedszkola przy ulicy Krętej w Małej Nieszawce zamówiono  

i dostarczono kompletne wyposażenie sali widowiskowej, meble, wyposażenie kuchni 

i stanowiska gospodarczego wraz z montażem. Wydatkowano na ten cel kwotę ok. 

117 000 zł. 

3. Budowa placu zabaw przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce oraz przebudowano plac 

zabaw przy ul. Topolowej w Małej Nieszawce, w ramach zadania inwestycyjnego 

„Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 

1 oraz przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej”. Wartość tej 

inwestycji wyniosła 1 149 000 zł.   

4.  W Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce zdemontowano istniejące kotły gazowe  

i w ich miejsce zamontowano i uruchomiono dwa nowe kotły kondensacyjne wraz  
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z wymianą istniejącej instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i częściową wymianą 

instalacji wodno-kanalizacyjnej. Powyższe prace zrealizowano za kwotę 214 000 zł. 

5.  Dostawa, wymiana i montaż 450 szt. wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach 

mieszkalnych w m. Cierpice – kwota 144 000 zł.  

 

Przestępczość w gminie 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r Komisariat Toruń-Podgórz podjął na terenie gminy 

414 interwencji porządkowych, z czego: 

1. interwencje uliczne – 27; 

2. interwencje domowe – 49; 

3. interwencje w ruchu drogowym – 187; 

4. inne interwencje – 151. 

Działania prewencyjne na terenie gminy wyglądały następująco: 

1. przestępstwa stwierdzone – 80; 

2. przeprowadzone postępowania o wykroczenia – 79; 

3. skierowane wnioski o ukaranie – 21. 

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące: przekraczania 

dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania – głównie w obrębie Szkoły 

Podstawowej w Małej Nieszawce, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na realizacji programów: 

bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne osiedle, poznaj swojego dzielnicowego – oznakuj 

swój rower, działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych i rodziny, 

spotkania ze społeczeństwem, program profilaktyczno-edukacyjny „Pomagam”, program 

„FreD goes net”, prowadzenie rozmów z mieszkańcami dotyczących wyłudzeń na tzw. 

„wnuczka”, „policjanta”. 

 

 

Edukacja 

W gminie Wielka Nieszawka w 2019 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe: Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce i Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Cierpicach z oddziałami przedszkolnymi (z oddziałami gimnazjalnymi do 

końca czerwca 2019 r.) oraz Przedszkole w Małej Nieszawce. 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 288 uczniów. 1 uczeń korzystał  

z nauczania indywidualnego, 5 uczniów zostało objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w formie nauczyciela współorganizującego kształcenie, 1 uczeń został objęty 

pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

W szkole odbywała się nauka języka angielskiego, a dodatkowo języka niemieckiego  

w kl. VII i VIII uczyło się 61 uczniów. 
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Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 19 osób. Najwięcej w szkole 24 

uczniów było w klasie III i VIa, najmniej w szkole – 13 uczniów w klasie VIIb. 

We wrześniu 2019 r. zatrudniono 6 nauczycieli. Łącznie w szkole pracowało 38 

nauczycieli, w tym 32 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 6 nauczycieli w 

niepełnym wymiarze godzin, w tym według awansu zawodowego 3 nauczycieli stażystów, 8 

nauczycieli kontraktowych, 10 nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli dyplomowanych, 2 

nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie 

macierzyńskim i jeden na urlopie rodzicielskim. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 

8,8 uczniów. 40% uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkoły za 

sprawą innych prywatnych form transportu. Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Małej Nieszawce w przeliczeniu na 1 ucznia z budżetu gminy wynosiły 2.891.881,04 zł / 

liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2019 r., tj. 288 uczniów = 10.041,25 zł.  

Szkoła brała udział w wielu projektach, akcjach, programach, kampaniach o zasięgu 

szkolnym, międzyszkolnym, lokalnym i ogólnopolskim, tj. m.in.: projekty unijne UniMisja 

2018-2021 we współpracy z UMK w Toruniu i Mali Odkrywcy (dla klas I-III); Szkoła Ćwiczeń, 

Moje miejsce na Ziemi (grant w wysokości 10 tys. zł z Fundacji Orlen Dar Serca na budowę 

Zielonej klasy, przy dofinansowaniu Rady Rodziców w wysokości 7 tys. zł), rządowy program 

„Aktywna Tablica” – zakup 2 monitorów interaktywnych za kwotę 17 500 zł (dofinansowanie 

14 tys. zł); programy profilaktyczne, projekty charytatywne.   

Uczniowie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych międzyszkolnych, 

powiatowych, wojewódzkich (tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 

kuratora z biologii) i ogólnopolskich.     

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach z oddziałami 

przedszkolnymi  

We wrześniu 2019 r. naukę w szkole rozpoczęło 176 uczniów w klasach I-VIII i 42 dzieci w 

dwóch oddziałach przedszkolnych. Szkoła obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, 

Cierpice i Wielka Nieszawka. Do końca czerwca 2019 r. funkcjonowały w szkole  

III klasy gimnazjalne. 

W szkole odbywa się nauka języka angielskiego i języka niemieckiego (klasy VII i VIII). 

Średnia liczba uczniów przypadających na oddział (z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych) 

wynosiła 19,6.  

W szkole pracowało 30 nauczycieli: 20 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 10 w niepełnym 

wymiarze, w tym nauczycieli stażystów – 3, nauczycieli kontraktowych – 7, nauczycieli 

mianowanych – 8, nauczycieli dyplomowanych – 12. W trakcie roku szkolnego z urlopu 

macierzyńskiego wrócił jeden nauczyciel. W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki w Szkole 

Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach z budżetu gminy wynosiły 

2.052.435,33 zł / liczbę uczniów wg stanu na 30.09.2019 r., tj. 176 uczniów = 11.661,56 zł, na 

1 ucznia w oddziałach przedszkolnych 140.511,11 zł/ 42 uczniów = 3.345,50 zł. 
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Zajęcia w szkole odbywały się od godziny 8:00 do 15:25, a w oddziałach 

przedszkolnych od 6:30 do 16:30. Zajęcia opieki świetlicowej prowadzone były od godz. 7:00 

do 16:00.  

Szkoła brała udział projektach, akcjach, programach, kampaniach, tj. m.in.: projekty 

unijne: Radosne Przedszkole (wyposażenie oddziałów przedszkolnych i sal integracji 

sensorycznej i logopedycznej w meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, organizacja zajęć 

dodatkowych dla przedszkolaków) oraz Mali Odkrywcy (dla klas I-III); Szkoła Ćwiczeń, 

program rządowy „Aktywna Tablica” ‒ zakup 2 monitorów interaktywnych za kwotę 17 500 

zł (dofinansowanie 14 tys. zł);  programy profilaktyczne, projekty charytatywne. Uczniowie 

uczestniczyli w konkursach przedmiotowych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich 

(tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z jęz. polskiego organizowanego 

przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty) i ogólnopolskich. 

 

Przedszkola 

W 2019 r. opiekę przedszkolną na terenie gminy zapewniały 2 przedszkola: Przedszkole 

publiczne w Małej Nieszawce, Przedszkole Niepubliczne „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce 

(do VII 2019 r.) oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego  

w Cierpicach (od 1.09.2019 r.). 

 

Przedszkole w Małej Nieszawce  

We wrześniu 2019 r. objęło wychowaniem przedszkolnym 160 dzieci w 7 grupach. 16 dzieci 

korzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (7 z orzeczeniem o kształceniu 

specjalnym, 2 z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).  

W przedszkolu odbywały się dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój dzieci: 

kodowanie, sportowe „Przedszkolandia”, ruchu rozwijającego z elementami tańca, integracja 

sensoryczna, gimnastyka buzi i języka. W przedszkolu zatrudnionych było 16 nauczycieli,  

w tym 2 nauczycieli współorganizujących, 2 terapeutów, nauczyciel religii w niepełnym 

wymiarze godzin. Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego: stażyści – 3, kontraktowi – 

4, mianowani – 4, dyplomowani – 5. W przedszkolu odbyło się wiele wydarzeń, które są 

dokumentowane na stronie internetowej przedszkola. Dzieci uczestniczyły w konkursach 

plastycznych (wojewódzki „Lecą gąski do książki” 1. miejsce i wyróżnienie), recytatorskich, 

kodowania (pn. „1000 pierwszych Inicjatyw CodeWeek2019” – 10 zgłoszonych wydarzeń 

realizowanych w przedszkolu na liście zwycięzców). Przedszkole uczestniczyło w projektach  

i akcjach charytatywnych, np. pomoc dla Hospicjum Nadzieja w Toruniu), edukacyjnych, 

promocji zdrowia (międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele 

Zippiego”). 

    

Na wychowanie przedszkolne małych mieszkańców, gmina wydała 2 353 722,60 zł,  

w tym dotacja dla Przedszkola w Małej Nieszawce 1 672 059,47 zł, dotacja dla Przedszkola 

„Leśny Ludek” 404 260 zł, a koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających |do 
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przedszkoli publicznych i niepublicznych poza terenem gminy wyniosły 153 347,96 zł.  

Po stronie dochodów, wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w wysokości 213 733,02 zł, opłaty rodziców za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 150 746,11 zł oraz dofinansowanie projektu unijnego „Nasze przedszkole”  

w kwocie 170 989 zł. 

 

W placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac remontowych, np.:  

w Szkole w Małej Nieszawce – remont kotłowni i łazienki, malowani sali lekcyjnych, holu, 

korytarza, łazienek, kuchni, wykonanie muralu w holu szkoły, zainstalowanie przycisku 

przeciwpożarowego i przycisków antynapadowych; w Szkole w Cierpicach – remont 

pomieszczeń przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych (sale lekcyjne, zaplecze, łazienki, 

szatnia), montaż „dyżurki” w holu głównym szkoły, remont pomieszczenia gospodarczego, 

pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi, pomalowanie pomieszczeń w kuchni, 

naprawa i modernizacja monitoringu. 

 

Wydatki gminy na oświatę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły 8 683 901,45 zł.   

Dochody w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wyniosły w 2019 r. 5 398 992 zł,  

z tego subwencja oświatowa w kwocie 4 679 446 zł, dotacja przedszkolna w kwocie 213 733 

zł, dotacja podręcznikowa 41 924,10 zł, program rządowy „Aktywna Tablica” 28 000 zł, 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 150 746,11 zł. 

 

 

  Stypendia 

Wójt Gminy w 2019 r. przyznał 15 stypendiów o charakterze motywacyjnym  

dla uczniów VIII klas szkół podstawowych z terenu gminy na rok szkolny 2019/2020 

(wrzesień – grudzień 2019r.). W miesiącach styczeń-czerwiec 2019 r. stypendia otrzymywało 

17 uczniów III klas gimnazjalnych, którym Wójt przyznał stypendia na rok szkolny 2018/2019. 

Kwota stypendium to 100 zł na miesiąc przez 10 miesięcy. Wydatki gminy na stypendia  

o charakterze motywacyjnym wyniosły łącznie 16 200 zł.  

Stypendia o charakterze socjalnym (przyznawane na podstawie kryterium 

dochodowego), które otrzymało w 2019 r. na rok szkolny 2019/2020 23 uczniów, zostały  

wypłacone w kwocie 14 557,20 zł (wrzesień – grudzień 2019 r.). Dodatkowo w maju 2019 r. 

zostało wypłacone stypendium socjalne dla 31 uczniów, którym przyznano stypendium  

na rok szkolny 2018/2019, w kwocie 4 935,60 zł. Łączna kwota wypłaconych stypendiów 

socjalnych – 19 492,80 zł.   

 

 

Biblioteki 

 W Gminie Wielka Nieszawka w 2019 r. funkcjonowała 1 biblioteka: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Małej Nieszawce.  

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił:  
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 - 16697 woluminów,  

 - zaś na koniec roku: 16887 woluminów.  

 W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła: 3,29 na dzień  

1 stycznia 2019 r. oraz 3,29 na dzień 31 stycznia 2019 r.  

 Na początku roku zarejestrowano 481 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku 

liczba ta wynosiła 488. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 4967 czytelniczek  

i czytelników (liczba wizyt), którzy skorzystali łącznie z 6974 woluminów.  

W 2019 r. wzbogacono zbiory o 190 pozycji. 

 Biblioteka zatrudniała 2 pracowników.  

 W bibliotece użytkowano 3 komputery. 

 W 2019 r. biblioteka gminna zorganizowała 18 wydarzeń, mających na celu promocję 

czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 576 mieszkańców. Biblioteka 

poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 2500 zł. 

 W 2019 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

129.372.30 zł. 

 

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice 

 W 2019 r. w Gminie Wielka Nieszawka funkcjonowało Gminne Centrum Kultury  

w Małej Nieszawce, które od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. zorganizowało 23 

imprezy:  

 - Bal Karnawałowy dla Dzieci;  

 - Koncert Walentynkowy;  

 - Gminny Dzień Kobiet;  

 - Misterium Wielkanocne;  

 - Wykład autorski „Savoir vivre w pracy i życiu prywatnym”;  

 - Koncert Wiosenny;  

 - Audycje Muzyczne;  

 - Majówka w Cierpicach;  

 - Koncert Urodzinowy w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki;  

 - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej p.n. „Muzyka bez granic”;  

 - Gminny Dzień Dziecka;   

 - IV Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora „Po Ten Kwiat Paproci”;   

 - Jubileusz 35-lecia zespołu wokalnego WSPOMNIENIE;  

 - Spektakl ,,Dzwonnik z Notre Dame” w wykonaniu teatru objazdowego ,,Blaszany 

 Bębenek”;  

- Dożynki Gminne;  

 - Obchody 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej;  

 - Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem;  

 - „Niepodległa do hymnu” Koncert Pieśni Patriotycznych;  

 - Trening Mózgu;  
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- Koncert Muzyki Jazzowej;  

 - Spektakl Teatru Humoreska;  

 - Gminne Mikołajki.  

 

 Gminne Centrum Kultury włączało się także aktywnie w organizację i oprawę 

muzyczną imprez:  

 - Orszak Trzech Króli;  

 - Finał WOŚP;  

 - Akcje charytatywne;  

 - Gminne Legendy;  

 - Ognisko Patriotyczne;  

 - III Bieg Niepodległościowy Sołectwa Mała Nieszawka;  

 - XV Mistrzostwa Polski w Karate;  

 

 W GCK odbywały się zajęcia:  

 - Język angielski dla dzieci;  

 - Język angielski dla dorosłych;  

 - Zajęcia brydżowe;  

 - Zajęcia umuzykalniające dla dzieci (grupa GAMMA, Mały PULS, PULS i MIXTER);  

 - Próby zespołów Wspomnienie i Appassionata;  

 - Klub Robótek Ręcznych;  

- Próby Teatru „Humoreska”;  

 - Spotkania Klubu Szachowego;  

 - Spotkania Klubu Hobby Horse;  

 - Zajęcia z robotyki;  

 - Plastyka;  

 - Nauki gry na instrumentach;  

 - Zajęcia taneczne;  

 - Zajęcia wakacyjne.  

 

Przedsiębiorcy 

W 2019 r. zarejestrowano w gminie w rejestrze CEIDG 41 nowych przedsiębiorców. 

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było wykonywaniem 

działalności usługowej, w tym usługi remontowo-budowlane, sprzedaż detaliczna oraz 

transport drogowy.  

W 2019 r. wyrejestrowano 23 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów było wykonywanie robót budowlanych i działalność 

usługowa. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. - 18 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów  

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 16 podmiotów. Przyczyną spadku ilości 

zezwoleń było zamknięcie punktów sprzedaży.  
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Ochrona środowiska 

W 2019 r. Gmina Wielka Nieszawka prowadziła obserwację stanu powietrza w ramach 

umowy podpisanej z Geofabryka Sp. z o.o. System ten z wykorzystaniem 5 detektorów 

rozmieszczonych na terenie Gminy ukazuje rozkład przestrzenny pyłu zawieszonego PM2,5 

oraz PM10. Pomiary dokonywane są niereferencyjną metodą optyczno-laserową.  

Wyniki pomiarów były na bieżąco publikowane na stronie internetowej Gminy Wielka 

Nieszawka.  

 

Zagrożenie hałasem na terenie Gminy związane jest z hałasem komunikacyjnym i odnosi się 

do pasa terenów przyległych do głównych tras drogowych. Do czynników mających wpływ na 

poziom emisji hałasu drogowego należą: 

1. natężenie ruchu, 

2. struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego, 

3. stan techniczny pojazdów, 

4. rodzaj i stan techniczny nawierzchni, 

5. organizacja ruchu drogowego, 

6. charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających.  

Na terenie Gminy Wielka Nieszawka największe zagrożenie akustyczne powodują drogi 

krajowe: 

1. nr 91 Gdańsk – Toruń – Cieszyn, 

2. nr 10 Szczecin – Toruń – Płońsk, 

3. nr 15 Inowrocław – Toruń – Ostróda, 

4. autostrada A-1 oraz 

5. droga wojewódzka 273 Cierpice – Mała Nieszawka. 

Wymienione drogi, za wyjątkiem DW 273, charakteryzują się dużym udziałem samochodów 

ciężarowych w strumieniu pojazdów. 

Opierając się o dane literaturowe, oszacować można dla w/w dróg zasięg stref zagrożenia 

akustycznego i stref uciążliwości akustycznej, który wynosi: 

1. droga nr 91: około 70 m i 200 m, 

2. drogi nr 10, nr 15 i autostrada A-1: ponad 25 m i ponad 160 m, 

3. droga nr 273: około 20 m i 80 m. 

Do miejscowości o największym zagrożeniu akustycznym zaliczyć należy Małą Nieszawkę 

oraz Wielką Nieszawę leżące wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 273, którą ze względu na znaczne 

obciążenie ruchem, niekorzystne parametry techniczne oraz przebieg przez tereny gęstej 

zabudowy mieszkalnej zaklasyfikować należy jako trasę uciążliwą pod względem 

akustycznym. Pozostałe w/w drogi przebiegają z dala od terenów zabudowy mieszkaniowej 

(za wyjątkiem części wsi Cierpice). 

 

Znacznym źródłem hałasu w gminie są również linie kolejowe: 

1. nr 353 Poznań – Inowrocław – Toruń – Olsztyn, 
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2. nr 18 Kutno – Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Piła. 

Opierając się o dane literaturowe zasięg uciążliwości akustycznej, określonej izofoną 60 dB, 

ocenić należy na około 50 – 100 m w porze dziennej, a w porze nocnej (izofona 50 dB) na 

około 150 – 300 m. W zasięgu tych stref znajdują się znaczne powierzchnie terenów 

zabudowy mieszkaniowej wsi: Cierpice, Mała Nieszawka oraz Wielka Nieszawka. 

 

Na terenie gminy znajduje się jedna gminna oczyszczalnia ścieków o przepustowości  

750 m³/dobę. W latach 2018-2019 prowadzona była jej modernizacja i rozbudowa. Gmina 

posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód.  

Do oczyszczalni, systemem sieci kanalizacyjnej, podłączonych jest 1173 nieruchomości 

zamieszkałych. Na terenie gminy pobudowano 8 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina 

nie posiada własnych ujęć wody. Woda kupowana jest hurtowo w Toruńskich Wodociągach 

Sp. z o.o. i systemem sieci wodociągowej dostarczana do odbiorców. Do wodociągu 

podłączonych jest 1304 nieruchomości zamieszkałych. 

W 2019 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska odpadów 

komunalnych. Na początku oraz na koniec roku 2019 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich 

wysypisk odpadów komunalnych.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało 183 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 328 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec 

roku dane te nie uległy zmianie.  

 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy Gmina podjęła 

działania proekologiczne, za podstawę których przyjęła działania związane z poprawą jakości 

powietrza. 

 

W tym celu podjęła Uchwałę nr VI/32/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 marca 

2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. 

Uchwała umożliwiła mieszkańcom pozyskiwanie dotacji z budżetu Gminy na wymianę 

starych nisko sprawnych kotłów zasilanych paliwem stałym na proekologiczne źródła ciepła, 

spełniające wymagania w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Udzielono dotacji 19 osobom na łączną kwotę 76.000,00 zł. Szacunkowa ilość redukcji pyłu 

zawieszonego w powietrzu w wyniku realizacji zadania to 1,492 [Mg/rok] PM10.  

 

Poprawa warunków środowiskowo-przyrodniczych terenu Gminy dokonuje się także poprzez 

tworzenie i zastosowanie przepisów m.p.z.p. W 2019 roku uchwalano dwa miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. W projektach tych planów określono m.in. zasady 

zapatrzenia w energię cieplną - z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem, energią 

elektryczną lub innymi paliwami gwarantującymi emisję nie przekraczającą norm, w tym 

pochodzących ze źródeł odnawialnych: wskazano minimalny udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni każdej działki budowlanej: nakazano 
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wprowadzanie zieleni izolacyjnej pełniącej funkcje ochronne, ograniczającej 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pyłowych; zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących 

potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

Gmina spełnia obowiązek dostarczenia lokali socjalnych poprzez wynajem pomieszczeń  

od niezależnych podmiotów. 

Koszty poniesione w 2019r na realizację tego zadania to 6633,72 zł 

1.Nadleśnictwo Cierpiszewo – 977,16 zł 

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda w Ostaszewie –  5656,56 zł 

Gospodarka nieruchomościami 

Łączna powierzchnia nieruchomości przejętych przez gminę w 2019r -  0,2899 ha 

Grunty przejęte przez Gminę Wielka Nieszawka z mocy prawa:  

1. dz. 279/39 pow.0,0122 ha, poł.  Mała Nieszawka  

Grunty przejęte przez gminę na podstawie aktu notarialnego:  

1. dz. 76/2 pow. 0,0300 ha, poł.  Wielka Nieszawka 

2. dz. 76/7 pow. 0,0606 ha poł.  Wielka Nieszawka 

3. dz. 228/18 pow. 0,0615 ha, poł. Mała Nieszawka 

4. dz. 228/17 pow.0,0696 ha, poł. Mała Nieszawka 

5. dz. 228/27 pow. 0,0508 ha poł. Mała Nieszawka   

dz. 228/31 pow. 0,0052 ha, poł. Mała Nieszawka 

 

Planowanie przestrzenne 

Według stanu na koniec 2019 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objęte było 5,52 % powierzchni gminy. Z kolei 4,17 % powierzchni gminy zostało wskazane  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

W 2019 roku Rada Gminy uchwaliła 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała 

Nieszawka dz. nr 460/3, 460/4, 460/9) – Uchwała Nr V/24/2019 z dnia 26.02.2019 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała 

Nieszawka dz. 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) – Uchwała Nr 

X/54/2019 z dnia 02.07.2019 r. 

W 2019 roku procedowano 3 postępowania zmierzające do uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla nw. terenów: 

1. Teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka, 
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2. Wielka Nieszawka działki o numerach: 313/1, 317/1, 318, 319/1, 314, 

3. Cierpice działki o numerach: 175/1 i 174. 

W ciągu 2019 roku wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły kolejno:  

1. budowy linii kablowej SN 15 kV oraz budowy stanowiska słupowego z zejściem 

kablowym oraz rozłącznikiem na terenie działek położonych w Małej Nieszawce,  

2. Budowy linii kablowej SN 15 kV, budowy stanowisk słupowych z zejściami kablowymi  

i rozłącznikami oraz budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV 

na terenie działek położonych w Małej Nieszawce, 

3. Budowy linii kablowej SN-15 kV  i wymiany wybranych stanowisk słupowych SN-15 kV 

istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji GPZ Południe – 

Letnia 3 wraz z demontażem przewodów i wybranych stanowisk słupowych odcinka 

tejże linii napowietrznej na terenie działek położonych w Małej Nieszawce,  

4. Budowy linii kablowej SN-15 kV oraz budowy stanowiska słupowego z zejściem 

kablowym oraz rozłącznikiem na terenie działki położonej w Małej Nieszawce. 

Wydano także 2 decyzje o warunkach zabudowy, dotyczące kolejno: budowy budynku 

technicznego (przeniesienie urządzeń wentylacyjnych) lub płyty fundamentowej pod 

urządzenia wentylacyjne na działce nr 382/22 w Cierpicach oraz budowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 

90/17 i 90/4 położonych w miejscowości Kuczwały, gmina Chełmża (jako organ wskazany 

przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu). 

 


