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Art. 28aa ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).GMINA 

WIELKA NIESZAWKA

...piękna z natury

PODSTAWA
PRAWNA
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216,3
km2

 
Powierzchnia 

Gminy Wielka Nieszawka

1  STYCZNIA 1973
ROKU

 
Gmina Wielka Nieszawka

została utworzona na mocy
uchwały Wojewódzkiej Rady

Narodowej w Bydgoszczy

5158
 
 

Liczba ludności
31.12.2020

17,6 %
 
 

Taki procent powierzchni

całego Powiatu Toruńskiego
stanowi Gmina Wielka

Nieszawka

Gmina w liczbach
TROCHĘ FAKTÓW
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Gmina znajduje się w centrum
województwa kujawsko-

pomorskiego, 
w powiecie toruńskim

 Położona jest w
rozszerzeniu Doliny Wisły
zwanym Kotliną Toruńską.

Przepływa przez niego
dolny odcinek Strugi

Zielonej
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W skład Gminy wchodzą cztery
sołectwa

MAŁA
NIESZAWKA

WIELKA
NIESZAWKA

CIERPICE
 

BRZOZA
 

Spośród wszystkich gmin powiatu toruńskiego
Gmina Wielka Nieszawka posiada najmniejszą liczbę

sołectw
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Zameldowania, wymeldowania, urodzenia, zgony

Liczba ludności w 2020 roku w poszczególnych

miejscowościach Gminy Wielka Nieszawka

BRZOZA CIERPICE MAŁA NIESZAWKA WIELKA NIESZAWKA

5158

156 1299 2567 1136

OGÓŁEM

ZAMELDOWANIA WYMELDOWANIA URODZENIA ZGONY

230 150 45 77 06



DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan:  33.049.312,21 zł
Wykonanie:
34.128.804,53 zł

 

Dochody budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem wzrosły o 8,99 %, w stosunku do roku
2019, do wzrostu tego przyczyniły się m.in. środki otrzymane z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.490.503,00 zł oraz wzrost ok. 4,3 % dochodów własnych
gminy w związku ze wzrostem stawek podatków lokalnych oraz wpływ z tytułu zaległości z lat

ubiegłych.
Wydatki budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem spadły o 14,44 %, w stosunku do roku

2019. Jest to spowodowane głównie spadkiem wydatków bieżących oraz wydatków
majątkowych w odniesieniu do roku 2019.

 

 
FINANSE - Wykonanie budżetu Gminy 

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan: 33.049.312,21 zł
Wykonanie:
28.130.549,09 zł

WYDATKI BUDŻETU 

 NADWYŻKA (+)

5.998.255,44 zł
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PLAN  DOCHODÓW DEFICYTPLAN  WYDATKÓW

31.665.084,00 zł

w tym wydatki majątkowe
sfinansowany przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych1. 460.785,00 zł

Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2020 rok został
uchwalony w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą 
Nr XVI/85/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka 
w następujących wysokościach:

UCHWAŁA
BUDŻETOWA
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za rok 2020
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w tym dochody majątkowe

39.077.927,00 zł

11.431.118,00 zł

7.412.843,00 zł

W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy 
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy



PLAN  DOCHODÓW PLAN  WYDATKÓW

33.049.312,21 zł

w tym plan wydatków majątkowych

1.640.632,60 zł
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za rok 2020
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w tym plan dochodów majątkowych

33.049.312,21 zł

3.615.442,13 zł

Budżet Gminy Wielka Nieszawka w roku 2020 został zrównoważony

Podsumowanie budżetu
po zmianach

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy przedstawia się następująco 



Item 4 53.8%

Item 3 28.3%

Item 2 17%

Item 1 0.9%

Subwencje ogólne
z budżetu Państwa

Dotacje celowe
oraz środki dot.
WFOŚiGW

Środki zewnętrzne
w tym pochodzące
z UE

Dochody własne 

inne środki określone 

w odrębnych przepisach
18%

24%

1%

15%
57%

Struktura dochodów 
Gminy Wielka Nieszawka w 2020 roku
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Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

Item 1
100%

112,90%

Rolnictwo 
i łowiectwo

Wytwarzanie 
i zaopatrywanie

w energię
elektryczną, gaz

i wodę

103,22%

Transport 
i łączność

100,81%

102,44%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
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Item 1
100%

Gospodarka
mieszkaniowa

Item 1
100%

Działalność

usługowa

100%

Item 1
67%

Item 2
33%

Informatyka

67,95%

Item 1
100%

Administracja
publiczna

100,07%



Item 1
93.9%

Item 2
6.1%

Item 1
97%

Item 2
3%

Item 1
100%

Item 1
99.2%

Item 2
0.8%

Item 1
99.4%

Item 2
0.6%

Item 1
100%

Edukacja
opieka wychowawcza

Pomoc
społeczna

Oświata 
i wychowanie

100,58%

Różne
rozliczenia

99,75%

93,93%

97,39%
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WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Urzędy naczelnych
organów władzy

państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz

sądownictwa

99,42%

Dochody od os.
prawnych, os. fizycznych

i od innych jednostek
nieposiadających

osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich

poborem

108,73%

Item 1
99.6%

Item 2
0.4%

100%

Rodzina 



Item 1
85.1%

Item 2
14.9%

Item 1
93.9%

Item 2
6.1%

Item 1
100%

OGÓŁEMKultura fizyczna

93,87%

Gospodarka
komunalna 
i ochrona

środowiska

100% 103,27%

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

13

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosiły 6.620,52 zł, dochody bieżące w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 6.301,74 zł, dochody
majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:

318,79 zł
 
 
 



Item 2
68.9%

Item 1
31.1%

Item 1
67%

Item 2
33%

Item 1
99.4%

Item 2
0.6%

Item 1
72.3%

Item 2
27.7%

Item 1
90%

Item 2
10%

Item 1
87.3%

Item 2
12.7%

Item 2
65.9%

Item 1
34.1%

31,13%

Urzędy naczelnych
organów władzy

państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz

sądownictwa

Administracja
publiczna

InformatykaRolnictwo 
i łowiectwo

Gospodarka
mieszkaniowa

Działalność

usługowa

72,96%

Transport 
i łączność

34,15%

89,89%

66,80%

87,28%

99,42%

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
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Item 1
100%

Item 1
74.3%

Item 2
25.7%

Item 1
57.1%

Item 2
42.9%

Item 1
100%

Item 2
58%

Item 1
42%

Item 1
100%

Item 1
93.2%

Item 2
6.8%

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

100%

Edukacja
opieka wychowawcza

Pozostałe
zadania 

w zakresie
polityki

społecznej

Pomoc
społeczna

Bezpieczeństwo
publiczne 
i ochrona

przeciwpożarowa 

Oświata 
i wychowanie

Ochrona
zdrowia

0,00%

Różne
rozliczenia

93,21%

42,16%

74,31%

0,00%

57,13%
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Item 1
99.6%

Item 2
0.4%

Item 1
85.1%

Item 2
14.9%

Item 1
84.6%

Item 2
15.4%

Item 1
51%

Item 2
49%

Item 1
84.5%

Item 2
15.5%

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

99,61%

OGÓŁEM
Rodzina Kultura 

i ochrona
dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna

84,63%

Gospodarka
komunalna 
i ochrona

środowiska

84,46%

51,02% 85,12%
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Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosiły 5.456,94 zł, wydatki bieżące 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły
5.094,52.zł, wydatki majątkowe w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 362,42 zł

 
 
 



W planie budżetu na dzień 01.01.2020 roku założono
deficyt w kwocie 7.412.843,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu Rada Gminy określiła środki
pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. 
Z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie inwestycji
określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

W trakcie roku deficyt ulegał zmianom i ostatecznie 
z pierwotnie planowanego w wysokości 
7.412.843,00 zł na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 0,00 zł. 
Zmiany spowodowane były m.in. otrzymaniem środków 
z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
oraz przeniesieniem niezrealizowanych zadań
inwestycyjnych i wydatków bieżących na rok następny 
w związku z sytuacją pandemiczną w Polsce.

Wynik budżetu na rok 2020 zamknął się
nadwyżką w kwocie 5.998.255,44 zł 
z czego 1.329.557,50 zł dot.
niewykorzystanych środków z RFIL, 
a kwota 4.668.697,94 zł dot. środków
własnych.

01.01.2020

BUDŻET  NA  KONIEC  2020

Przychody - deficyt 0,00 zł
Deficyt planowany:
7.412.843,00 zł.

Rzeczywisty wynik:
deficyt 0,00 zł31.12.2020

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Zgodnie z art. 266 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych,
przedkładamy informację 
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej

Informacja, o której mowa,
obejmuje dane za okres
sprawozdawczy, 
tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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została uchwalona przez Radę
Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą 
Nr XVI/86/2019 z dnia 20 grudnia
2019 rok i zmieniona Uchwałami 
Nr: 
Nr. XVII/97/2020 z dnia 
14 stycznia 2020 r. 
Nr. XXIV/130/2020 z dnia 
29 września 2020 r., 
Nr. XXV/134/2020 z dnia 
06 listopada 2020 r. 
Nr XXVI/141/2020 z dnia
01.12.2020r. 

2020 1.247.994,53 zł

2021 12.977.275,50 zł

2022   4.012.714,00 zł

2023 3.114.549,00 zł

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Wieloletnia prognoza finansowa na lata 
2020 – 2023 

Na inwestycje planuje się
wygospodarować środki z budżetu
odpowiednio w latach:



WYDATKI  BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące objęte
limitem art. 226 ust. 4 ufp,
dotyczące programów
realizowanych 
z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych
składają się wymienione
zadania:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Poprawa obsługi mieszkańców, Działania

promocyjne i zarządzanie projektem realizowana jako dotacja celowa dla WKP.

Realizacja projektu w latach 2017-2021.

”EU-geniusz w świecie 3D” realizowane zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie 

z Powiatem Toruńskim w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z EFS

realizowany jako dotacja celowa (wkład własny). Realizacja projektu w latach 2019-

2023.

„Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację

dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych” Zadanie realizowane w ramach

działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów

grantowych oraz operacji w zakresie podejmowanych działalności gospodarczej

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Realizacja projektu w latach 2019-2021.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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1.544,00 zł

35.080,00 zł

150.002,00 zł



WYDATKI  BIEŻĄCE

„Radosne przedszkole” W ramach Projektu Osi 10 Innowacyjna edukacja, Działania Kształcenie Ogólne i Zawodowe w ramach ZIT. 

Realizacja projektu w latach 2019-2021.

UNI-MISJA'2018-2021 - Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak: Społecznik i Obywatel Lepszy Uczeń, Więcej

kultury! Realizacja projektu w latach 2019-2021.

Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych. Program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wielkiej Nieszawce. Realizacja projektu w latach 2020-2023. 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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199.705,00 zł

71.591,00 zł

18.912,23 zł 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w kraju związanego z wirusem SARS-CoV-2 zamknięciu uległy placówki oświatowe,

kulturalne oraz obiekty sportowe, co w znaczący sposób przyczyniło się do braku możliwości zrealizowania zaplanowanych niektórych zadań

własnych gminy. Ponadto uruchomiona została rezerwa kryzysowa w kwocie 29.000,00 zł w związku z walką wirusem SARS-coV-2.          

 Panująca pandemia spowodowała utrudnienia przy realizacji gminnych inwestycji wykonawcy nie mogli m.in. podjąć robót w ustalonych

terminach z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników.

29.000,00 zł



WYDATKI  MAJĄTKOWE

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Poprawa obsługi mieszkańców, zakup infrastruktury technicznej. Realizacja projektu w latach 2017-2021.

Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach rewitalizacji LGD na potrzeby realizacji projektów społecznych - Działanie 7.1

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach RPO WKP 2014-2020. Realizacja projektu w latach 2019-2021.

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach

oraz w Małej Nieszawce. Realizacja projektu w latach 2019-2021.
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120.119,00 zł

1.300.000,00 zł

1.250.000,00 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, dotyczące programów realizowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na poniższe zadania:

 
 

Droga dla rowerów Mała Nieszawka -Wielka Nieszawka-Cierpice-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu

życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów". Realizacja projektu na lata

2017-2021. 
1.404.303,00 zł



WYDATKI  MAJĄTKOWE

Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce. Realizacja projektu na lata 2016-2023.

Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce. Realizacja projektu na lata 2016-2023.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa – Poprawa warunków życia mieszkańców 

w miejscowości Mała Nieszawka. Realizacja projektu na lata 2020-2021.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
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6.000.000,00 zł

4.500.000,00 zł

1.170.100,00 zł

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe 
(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

 

Inwestycje drogowe -Przebudowa dróg gminnych -ul Ogrodowa w Cierpicach (FDS)-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Realizacja projektu na lata 2020-2021. 

2.123.370,00 zł



WYDATKI  MAJĄTKOWE

Inwestycje drogowe -Przebudowa dróg gminnych (RFIL)-Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców

Realizacja projektu na lata 2020-2021.

Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w M. Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach

oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej.

Realizacja projektu w latach 2020-2021.

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach -Poprawa efektywności energetycznej 

w budynkach szkolnych. Realizacja projektu w latach 2020-2021. 
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1.490.503,00 zł

169.000,00 zł

80.000,00 zł

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe 
(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

 



WIELOLETNIA  PROGNOZA  FINANSOWA  NA  LATA  2020  – 2023  

Jednym z załączników do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający objaśnienia przyjętych w prognozie
wartości. Objaśnienia zostały sporządzone z zachowaniem dużego stopnia ogólności i w zasadzie, na dzień dzisiejszy, nie straciły na znaczeniu.
Dochody bieżące na rok 2020 zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do realnego, z zachowaniem możliwego do uzyskania spadku z uwagi
na realne zagrożeniem związane z wybuchem pandemii COVID - 19 w Polsce, a prognoza dochodów bieżących na lata następne została
sporządzona ze sporą dozą ostrożności, tak jak nakazuje prawo; do prognozy przyjęty został wzrost dochodów.
Wydatki bieżące budżetu na rok 2020 i lata następne zostały oszacowane na poziomie wyznaczonym w zasadzie możliwościami, na jaki pozwala
strona dochodowa. Utrzymanie takiego poziomu w najbliższych latach pozwoli na zachowanie wskaźników ustawowych na dopuszczalnym
poziomie.
Wydatki majątkowe budżetu w roku 2020 realizowane są ze środków własnych, a niedobór budżetu w okresie sprawozdawczym pokryty jest
nadwyżkami z lat ubiegłych.
W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać zobowiązań w postaci pożyczek czy kredytów.
Planowane wartości przyjęte w WPF są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie. Przedsięwzięciami ujętymi w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, są przedsięwzięcia wieloletnie, czyli takie, których okres realizacji wykracza
poza rok budżetowy.
Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 r. wskazuje, że nie
wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie Wielka Nieszawka w roku obecnym i latach
przyszłych.
Zaplanowane kwoty na pozostałe inwestycje wieloletnie, które nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy tj. m.in. na ogłoszony
przetarg na budowę dwóch obiektów Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce oraz Centrum Społeczno - Kulturalnego
najkorzystniejsze oferty wynosiły odpowiednio: 19.800.000,00 zł oraz 11.716.835,76 zł, co w sumie daje kwotę 31.516.835,76 zł. Znacząco
przewyższa to kwotę, która Gmina Wielka Nieszawka, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, zamierza przeznaczyć na ten cel.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

Bezpieczeństwo

mieszkańców Brzozy- Prace

melioracyjne udrożnienie

kanału

1095/4300

60016/4210

75075/4210

Poprawa bezpieczeństwa-

progi zwalniające, zakup

luster drogowych

Promocja sołectwa-

uroczystości i imprezy

masowe

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Prace melioracyjne - udrożnienie

kanału w Brzozie.

Zakup kruszywa w celu utwardzenia

ul. Ciechocińskiej w Brzozie.

Organizacja Dnia Kobiet. 

Zakup artykułów spożywczych.

5.000,00 zł / 5.000,00 zł

12.919,44 zł / 12.919,44 zł 

SOŁECTWO BRZOZA

521,71 zł / 521,71 zł 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

Zakup tablic

ogłoszeniowych
75095/4210

92605/4210

75075

Wspieranie inicjatyw

sportowych

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Dostawa i montaż tablic

ogłoszeniowych na ul. Łódzkiej,

Ciechocińskiej i Żeglarzy w Brzozie

II Mikołajkowy Marsz z Kijkami. 

Zakup kamizelek i czapek

odblaskowych

2.500,00 zł / 2.490,00 zł

500,00 zł / 499,95 zł 

SOŁECTWO BRZOZA

521,71 zł / 521,71 zł 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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RAZEM: 21 441,15 zł / 21 431,10 zł



RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

Poprawa bezpieczeństwa-

progi zwalniające, zakup

luster drogowych

1095/4210

60016/6050

75095/4210

Ułożenie chodnika 

na osiedlu Andrewex

Zakup tablic ogłoszeniowych

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Zakup dwóch luster drogowych - 2961,84zł; wykonanie 

i montaż progów zwalniających na ul.Szkolnej i Długiej 

w Cierpicach - 11070zł. Kwota 2968,16 nie zrealizowana 

z powodu nie wprowadzenia projektu stałej organizacji

ruchu na ulicy Pięknej

Budowa chodnika o długości 55 m 

i szerokości 2 m wzdłuż ul. Sosnowej

w Cierpicach przy osiedlu Stokrotka.

Wykonanie i montaż tablicy

informacyjnej na placu zabaw przy 

ul. Długiej w Cierpicach

17.000,00 zł / 14. 031,84 zł

10.000,00 zł / 10.000,00 zł

SOŁECTWO CIERPICE

750,00 zł / 750,00 zł 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

80101/4210

85121/4300

92605/4210

Ochrona zdrowia-

szczepienia przeciw grypie

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Nagrody na zakończenie roku

szkolnego, zakup modelu serca,

organizacja spotkania z Mikołajem

Nie zrealizowano z powodu braku

dostępności szczepionek

2.500,00 zł / 2.499,00 zł

4.000,00 zł / 0,00 zł

SOŁECTWO CIERPICE

800,00 zł / 800,00 zł 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Wspieranie inicjatyw

sportowych

Organizacja VI Rajdu Rowerowego 

4 sołectw. Zakup kamizelek

ostrzegawczych, współfinansowanie

usługi cateringowej.

Wspieranie działalności 

i doposażenie szkół



RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

92605/6050
Budowa miejsca rekreacji 

w Cierpicach. Rewitalizacja

terenu po żwirowni 

przy ul. Kolejowej

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Program "Mieszkańcy do formy", 

wejściówki na basen, siłownię, fitness. 

Kwota 6 904,00 zł nie zrealizowana 

z powodu zamknięcia basenów 

spowodowanych pandemią Covid-19

Rewitalizacja terenu po byłej żwirowni

zlokalizowanej na działce 140/7 w

Cierpicach. Wykonano prace

polegające na nawiezieniu ziemi

celem wyrównania terenu.

12.000,00 zł / 5. 096,00 zł

12.180,00 zł / 12.179,80 zł

SOŁECTWO CIERPICE

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

30

92605/4300
Wspieranie inicjatyw

sportowych

75075 521,71 zł / 521,71 zł RAZEM: 59 230,00 zł / 45 356,64 zł



RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

75075/4210

75095/4210

85195/4210

Zakup tablic ogłoszeniowych

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Zakup notesów i długopisów 

z grawerem, wykonanie tablicy

pamiątkowej, zakup artykułów

spożywczych

Wykonanie i montaż 3 sztuk tablic

ogłoszeniowych

7.000,00 zł / 5.846,30 zł

2.700,00 zł / 2.400,00 zł

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA

6.500,00 zł / 6.330,00 zł 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Zakup defibrylatora AED
Zakup defibrylatora AED wraz 

z akcesoriami

Promocja sołectwa-

uroczystości i imprezy

masowe

Wykonanie oświetlenia 

ul. Krańcowej w Małej Nieszawce
18.000,00 zł / 18.000,00 zł90015/6050

Zakup 3 lamp

oświetleniowych ul.

Krańcowa



RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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75075 521,71 zł / 521,71 zł RAZEM: 59 230,00 zł / 45.793,47 zł

92605/4210Wspieranie inicjatyw

sportowych

Nagrody dla dzieci i młodzieży na IV Bieg przełajowy,

zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenia 

i wynajęcie przewodnika turystycznego na VI Rajd

Rowerowy 4 sołectw. Kwota 2 092,83 zł nie zrealizowana

z powodu pandemii Covid-19

4.500,00 zł / 2.407,17 zł

92605/4300Wspieranie inicjatyw

sportowych

Wspieranie inicjatyw sportowych : dbanie o zdrowie

młodzieży, rekreacja dla seniorów (wejściówki na basen),

projekt "Mieszkańcy do formy". Kwota 9 020,00 zł nie

zrealizowana z powodu zamknięcia basenów

spowodowanych pandemią Covid-19

13.830,00 zł / 4.810,00 zł

92695/4300
Zakup i montaż ławek parkowych

wzdłuż tras spacerowych

Wykonanie i montaż 12 szt. ławek parkowych z

podłokietnikiem.
6.700,00 zł / 6.000,00 zł



RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

60016/4210

75095/4210

80195/4300

Wymiana oraz zakup tablicy

ogłoszeniowej

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

Wykonanie i montaż wiat przystankowych - 14.760,00 zł

Wykonanie i montaż progów zwalniających na 

ul. Wiślanej - 8610zł. Po dokładniejszej analizie rynku

udało się wynegocjować niższą cenę niż pierwotnie

przeznaczono na zakup wiat przystankowych.

Wykonanie i montaż tablicy

ogłoszeniowej

36.000,00 zł / 23.370,00 zł

930,00 zł / 800,00 zł

SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA

8.000,00 zł / 3.150,00 zł 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Dodatkowe zajęcia dla dzieci

szkolnych

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci szkolnych,

usługa gastronomiczna, wynajem sali. Kwota 4 850 zł

niezrealizowana z powodu pandemii Covid-19, zamknięcia

szkół i obiektów użyteczności publicznej.

Wiaty przystankowe - 24tys,

budowa progu na Wiślanej

6tys, budowa progu na

Pięknej - 6tys

Nie zrealizowano z powodu pandemii Covid-19
2.000,00 zł / 0,00 zł90015/6050Spotkanie integracyjne dla

os. z niepełnosprawnościami



RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

DZIAŁANIA

SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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75075 521,71 zł / 521,71 zł RAZEM: 59 230,00 zł / 34.854,50 zł

90095/4210Akcja sprzątania świata w

ramach rewitalizacji ulic
Nie zrealizowano z powodu pandemii Covid-191.500,00 zł / 0,00 zł

92605/4210Wspieranie inicjatyw

sportowych

VI Rajd Rowerowy 4 sołectw, usługa cateringowa800,00 zł / 800,00 zł

92605/4300Wspieranie inicjatyw

sportowych

Program "Mieszkańcy do formy", wejściówki na

basen,siłownię,fitness. Kwota 3 265,50 zł nie

zrealizowana z powodu zamknięcia basenów i siłowni

spowodowanych pandemią Covid-19

10.000,00 zł / 6.734,50 zł



PLAN
199.131,15 zł

WYDATKI
147.435,71 zł

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

PODSUMOWANIE
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Ma on na celu poprawę jakości
życia, poprzez przekazanie
mieszkańcom możliwości

zadecydowania o tym, na co chcą
przeznaczyć część budżetu

gminnego

Powoduje zainteresowanie
mieszkańców życiem publicznym

Pozytywnie wpływa na rozwój 
i edukację mieszkańców, którzy

są dla nas „czujnikami”,
wskazującymi to, co należy

poprawić i w jakim kierunku
wspólnie podążać

Budżet Obywatelski

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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V edycja 
Budżetu Obywatelskiego

w 2020 r.
        

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

PULA OGÓLNOGMINNA
RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

75075/4210

75095/4300

92105/4300

Symbole "Herbu Gminy Wielka

Nieszawka"

DZIAŁANIA

Nie zrealizowano - przyczyna: pandemia koronawirusa -

odwołanie zgromadzeń i zakaz organizacji imprez
3.000,00 zł / 0,00 zł

4.000,00 zł / 0,00 zł Koncert muzyki religijnej

Promocja potraw kuchni

regionalnej

Nie zrealizowano - przyczyna: pandemia koronawirusa -

odwołanie zgromadzeń i zakaz organizacji imprez

Nie zrealizowano - przyczyna: pandemia koronawirusa -

odwołanie zgromadzeń i zakaz organizacji imprez

RAZEM: 11 000,00 zł / 0,00 zł

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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4.000,00 zł / 0,00 zł 



ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

SOŁECTWO BRZOZA
RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

71035/4170

DZIAŁANIA

Wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej dotyczącej

cmentarza ewangelickiego, którego pozostałości znajdują się 

na działce nr: 151 w miejscowości Brzoza. W ramach realizacji

zadania BO.B.4/2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

polegającego na ustawieniu tablicy informacyjnej historii

zapomnianego cmentarza ewangelickiego Gminy Wielka

Nieszawka

1.000,00 zł / 1.000,00 zł

Tablica informacyjna - historia

zapomnianego cmentarza

ewangelickiego

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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71035/4300 1.000,00 zł / 787,20 zł

Wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej dotyczącej

cmentarza ewangelickiego, którego pozostałości znajdują się 

na działce nr: 151 w miejscowości Brzoza. W ramach realizacji

zadania BO.B.4/2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

polegającego na ustawieniu tablicy informacyjnej historii

zapomnianego cmentarza ewangelickiego Gminy Wielka

Nieszawka



ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

SOŁECTWO BRZOZA
RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

75075/4170

DZIAŁANIA

Wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej dotyczącej

historii miejscowości Brzoza w ramach realizacji zadania

BO.B.5/2020 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

polegającego na ustawieniu tablicy informacyjnej historia Brzozy

w Gminie Wielka Nieszawka

1.200,00 zł / 1.200,00 zł

Tablica informacyjna - historia

Brzozy

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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75075/4300 1.300,00 zł / 787,20 zł
Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu z

Budżetu Obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020

pn. BO.B.5/2020 Tablica informacyjna - historia Brzozy

RAZEM: 4.500,00 zł / 3.774,40 zł



ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

SOŁECTWO CIERPICE
RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

92605/6050

DZIAŁANIA

Projekt BO.C.1/20 Rewitalizacja terenu po żwirowni 

w Cierpicach
18.890,00 zł / 18.890,00 złRewitalizacja terenu po

żwirowni w Cierpicach przy

ul. Kolejowej

RAZEM: 18.890,00 zł / 18.890,00 zł

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA
DZIAŁANIA

Dostawa ławek drewnianych, bez oparcia - 15szt.

(10szt.+5szt.) oraz pojemnika do segregacji odpadów

6.000,00 zł / 6.000,00 zł 
Projekt BO.MN.5/20 Uczenie się z pasją - koła wiedzy dla

uczniów SP w Małej Nieszawce. Zrealizowane 

z nauczycielami na podstawie umów - zlecenia

RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

80101/4210

Zaopatrzenie terenu przed SP -

ławki i tablica edukacyjna

9.427,00 zł / 9.285,64 zł

2.473,00 zł / 2.472,35 zł

SP w Małej Nieszawce-

uczenie się z pasją- koła

wiedzy dla uczniów

Zaopatrzenie terenu przed

SP - ławki i kosze na odpady

Tablica kredowa Leśne Opowieści w Szkole Podstawowej

w Małej Nieszawce

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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80101/4240

80101/4170



ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA
RODZAJ  ZADANIA PLAN  / WYDATKIROZDZIAŁ

85149/4300

DZIAŁANIA

Badanie odbyło się w dwóch terminach: 25.07.2020 r. 

i 01.08.2020 r. W ramach realizacji projektu Lokalnego Budżetu

Obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka , pn. "Profilaktyczne

badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35-60 lat".

Pobranie krwi: pakiet Nieszawka dla kobiet; pakiet Nieszawka

dla mężczyzn

20.900,00 zł / 20.538,00 zł
Profilaktyczne badania

onkologiczne dla kobiet i

mężczyzn w wieku 35-60 lat

RAZEM: 47.800,00 zł / 45.095,99 zł

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Projekt BO.MN.2/20 Zrealizowane z nauczycielami 

na podstawie umów - zlecenia

Rozwój aktywnego i

wartościowego spędzania

wolnego czasu przez uczniów

na zajęciach pozalekcyjnych

w SP Mała Nieszawka

92605/4170 6.800,00 zł / 6.800,00 zł

92605/4300 2.200,00 zł / 0,00 zł



ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

 
PODSUMOWANIE

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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Item 1
85.1%

Item 2
14.9%

82,44%

PLAN  / WYDATKI

82.190,00 zł / 67.760,39 zł



Informacja o stanie mienia komunalnego 
Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

45



Informacja o stanie mienia komunalnego 
Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020
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Informacja o stanie mienia komunalnego 
Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020
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Informacja o stanie mienia komunalnego 
Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020
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Informacja o stanie mienia komunalnego 
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Informacja o stanie mienia komunalnego 
Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020
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DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO 
GMINY WIELKA NIESZAWKA NA ROK 2020
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za rok 2020
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INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII
STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIELKA
NIESZAWKA NA LATA 2015-2025

Niewystarczające wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy oraz potencjału gospodarczego;
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna;
Niska aktywność społeczna.

Strategia Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025 została przyjęta Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce
z dnia 1 lipca 2015 r.
W Strategii zdiagnozowano trzy obszary problemowe:

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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CELE
STRATEGICZNE

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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W celu przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom nakreślono cele strategiczne 
Gminy Wielka Nieszawka w perspektywie 2015 - 2025 roku dla następujących obszarów:

GOSPODARKA 

I ŚRODOWISKO

PRZYRODNICZE

 

ZAGOSPODAROWA

NIE PRZESTRZENNE

I INFRASTRUKTURA

STREFA

SPOŁECZNA



CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO
GMINY, W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 1. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o posiadane walory.

CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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Cel bezpośredni nr 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Cel bezpośredni nr 3. Zwiększenie skali promocji Gminy.
Cel bezpośredni nr 4. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
Cel bezpośredni nr 5. Zmniejszenie zagrożenia powodziowego.
Cel bezpośredni nr 6. Rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców.
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CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA 
I ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE
CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE
POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 Cel bezpośredni nr 1. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o posiadane walory.
 Realizacja celu bezpośredniego w 2020 r.
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CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 1. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o posiadane walory.
Realizacja celu bezpośredniego w 2020 r.
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CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 2. Ochrona dziedzictwa
kulturowego i historycznego



CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 3. Zwiększenie skali promocji Gminy



CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 4. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości



CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 5. Zmniejszenie zagrożenia
powodziowego:

W 2020 r. w ramach budżetu sołeckiego zrealizowano
zadanie: Prace melioracyjne – udrożnienie kanału w Brzozie
w kwocie 5000,00 zł 

Cel bezpośredni nr 6. Rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców



CEL STRATEGICZNY: 
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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CEL SZCZEGÓŁOWY I – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY, 
W TYM DLA CELÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel bezpośredni nr 6. Rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców



CEL SZCZEGÓŁOWY II – DOSTOSOWANA DO STANDARDÓW I POTRZEB
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CEL STRATEGICZNY: 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
I INFRASTRUKTURA
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Cel bezpośredni nr 1. Kontynuacja rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej i towarzyszącej.
Cel bezpośredni nr 2. Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Cel bezpośredni nr 3. Dostosowanie do standardów i potrzeb gminnej oczyszczalni ścieków.
Cel bezpośredni nr 4. Inteligentne zarządzanie energią.



W 2020 r. przebudowano następujące odcinki dróg:

ul. Bukowa w Małej Nieszawce

ul. Złota/Wierzbowa w
Wielkiej Nieszawce w Cierpicach (za

Wiaduktem – etap II)

ul. Dybowska 

ul. Gajowa w Małej Nieszawce

ul. Dybowska w
Cierpicach (od Dobrej –
etap III)
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Przebudowa ul. Złotej/Wierzbowej w Wielkiej Nieszawce została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

W 2020 r. wykonano także dokumentację projektową dla przebudowy ul. Ogrodowej w Cierpicach, 
pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg oraz wybudowano chodnik przy ul. Sosnowej w Cierpicach w ramach budżetu sołeckiego na 2020 rok.
 

Cel bezpośredni nr 1. Kontynuacja rozbudowy gminnej infrastruktury
drogowej i towarzyszącej
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W 2020 roku wybudowano sieć wod.-kan. w ul. Szczęśliwej w Małej Nieszawce oraz sieć wodociągową 

Rozpoczęto, lecz nie ukończono inwestycji polegającej na budowie sieci wod.-kan. w ul. Sowiej w Wielkiej
Nieszawce. Powodem opóźnienia okazały się niekorzystne warunki gruntowe, w szczególności wysoki
poziom wód gruntowych i duży napór wody gruntowej. Inwestycje planuje się ukończyć roku następnym.
Z powodu COVID-19 wydłużyła się procedura wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci 
wod.-kan. w ul. Tatarakowej w Małej Nieszawce (dawniej ul. Wodociągowa). Dokumentacja techniczna
została ukończona dopiero w październiku, a nie jak zaplanowano- w lipcu. 
W związku z powyższym do końca roku przeprowadzono wyłącznie procedurę przetargową i podpisano
umowę z Wykonawcą na realizację zadania w roku 2021.

       w ul. Bydgoskiej w Cierpicach.

 
 

Cel bezpośredni nr 2. Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Cel bezpośredni nr 3. Dostosowanie do standardów i potrzeb gminnej oczyszczalni ścieków
Gminna Oczyszczalnia ścieków została zmodernizowana w 2018/19 roku, jednakże zgodnie ze zwiększeniem
przepustowości oczyszczalni, korekty wymagała Uchwała o Aglomeracji Wielka Nieszawka. W 2020 r. podjęto
Uchwałę nr XXVIII/144/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Wielka Nieszawka.



Cel bezpośredni nr 4. Inteligentne zarządzanie energią

Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 273, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Gminy
Wielka Nieszawka (powiat toruński). Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do
powietrza poprzez rozwój  transportu niskoemisyjnego. Konieczność budowy dróg rowerowych
wynika z planów gospodarki niskoemisyjnej gmin, przez które przebiegać będzie planowana droga
rowerowa. W związku z ciągle rosnącą liczbą aut, a co za tym idzie rosnącym zanieczyszczeniem
powietrza, budowa dróg rowerowych wpłynie na ograniczenie korzystania z indywidualnych środków
transportu. Gmina Wielka Nieszawka jako Partner projektu partycypuje w kosztach inwestycji.         
 W 2020 r. wyłoniono wykonawcę inwestycji.

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji
rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 – Toruń-
Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273
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Cel bezpośredni nr 4. Inteligentne zarządzanie energią

Podjęto Uchwałę Nr XVIII/99/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 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 37 dotacji na łączną kwotę 148.000,00 zł. W miejscowości Cierpice wykonano 9 instalacji,
w tym 4 kotłownie gazowe, 3 pompy ciepła i 2 piece na pellet. W Małej Nieszawce wykonano 19
instalacji, w tym 13 kotłowni gazowych, 3 pompy ciepła oraz 3 piece na pellet. W Wielkiej Nieszawce
- 9 instalacji, w tym 7 kotłowni gazowych oraz 2 pompy ciepła. Szacunkowa całkowita ilość redukcji
pyłu zawieszonego w powietrzu w wyniku realizacji zadania to 3,02 (Mg/rok) PM10 oraz 3,36
(Mg/rok) PM2,5. Zadanie poza redukcją emisji pyłu zawieszonych, przyczyniła się także do rozwijania
świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.

Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Wielka
Nieszawka
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Cel bezpośredni nr 4. Inteligentne zarządzanie energią

We wrześniu 2020 r., Gmina Wielka Nieszawka złożyła wniosek o dofinansowanie dla inwestycji.

Projekt pn.” Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego      
 w Cierpicach” przewiduje:

Projekt pn.” Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego             
 w Cierpicach” złożony w ramach naboru wniosków „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach
szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021.

Nazwa programu na którego został złożony wniosek: „Poprawa efektywności energetycznej                    
 w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021

1.    Modernizacja c.o. i c.w.u.;
2.    Montaż wentylacji mechanicznej;
3.    Docieplenie dachu Sali gimnastycznej;
4.    Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej;
5.    Wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną;
6.    Montaż instalacji fotowoltaicznych: 140 monokrystalicznych paneli na dachu budynku o łącznej mocy       
49, 7 kW.
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Cel bezpośredni nr 4. Inteligentne zarządzanie energią

W 2020 roku Gmina Wielka Nieszawka w związku z ogłoszonym naborem dla działania 3.5.2.          
 w ramach ZIT, zleciła wykonanie audytu energetycznego dla przedsięwzięcia polegającego na
wymianie nieefektywnych sodowych opraw oświetleniowych na LED.
W ramach zadania zaplanowano montaż 195 nowych opraw oświetleniowych wzdłuż dróg
gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka
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W 2020 roku, Gmina Wielka Nieszawka złożyła wniosek o dofinansowania w ramach działania 3.1.
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy
Wielka Nieszawka. Złożenie wniosku poprzedzone było ankietyzacją mieszkańców, przygotowanie
audytu energetycznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji. W ramach projektu
zaplanowano montaż i dostawę 106 instalacji fotowoltaicznych o róznych mocach. W projekcie
beneficjentami bezpośrednimi są mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II

 
 



Cel strategiczny:
Strefa społeczna
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Cel szczegółowy III - Inteligentne
zarządzanie energią

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020



Pandemia Covid – 19 ograniczyła
możliwości integracyjne mieszkańców
Gminy, jednakże tut. Urząd podjął
działania służące realizacji zadań 
na przyszłość, ale także starał się 
w trudnym okresie pandemii nieść
pomoc najbardziej potrzebującym.
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Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
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1.W czerwcu 2020 roku została
podpisana umowa 
o dofinansowanie dla projektu
pn. „Klub seniora w Gminie
Wielka Nieszawka” 

Projekt będzie realizowany od 08.2021 r.
do 08.2022 r. i zakłada:

Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania
Klubu;

Organizację wyżywienia dla uczestników;

Organizację transportu dla uczestników (dom-
zajęcia- wyjazdy do kina, teatru i na basen);

Zajęcia na basenie;

Wyjazdy do kina i teatru;

Zajęcia plastyczne;

Zajęcia komputerowe;

Doradztwo dietetyka;

Spotkania integracyjne w Klubie

Wartość projektu: 
159 960,00 zł
Wysokość uzyskanego
dofinansowania: 135 966,00 zł
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY WIELKA NIESZAWKA

W 2020 roku zaktualizowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka na lata 
2016-2023, który został przyjęty Uchwałą Nr XIX/103/2020 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia
25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Nieszawka 
na lata 2016-2023.
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Aktualizacja Programu miała na celu złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.:
„Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja
budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 
w ramach rewitalizacji (LGD)” Realizacja projektu infrastrukturalnego jest niezbędna do realizacji
projektu społecznego jakim jest: Społecznego Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej.
Realizacje projektu „twardego” jak i miękkiego zaplanowano na lata 2021/2022.



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY WIELKA NIESZAWKA

Główny cel rewitalizacji - Ożywienie i aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie
partycypacji w życiu społecznym mieszkańców obszaru rewitalizacji

Kierunek działań 1: Zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców

Przedsięwzięcie: 1.1. Aktywizacja społeczna seniorów oraz osób uzależnionych od korzystania 
ze świadczeń pomocy społecznej
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Projekt stworzenia Społecznego Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej zakłada realizację działań
skierowanych do dwóch grup wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym – seniorów i osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym młodzieży,
która stanowią ponad 60% osób korzystających z pomocy społecznej na terenie sołectwa Wielka
Nieszawka.



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY WIELKA NIESZAWKA

W ramach działań projektowych planuje się realizację inicjatyw o charakterze społecznym,
edukacyjnym czy konsultacyjnym, które będą adresowane do każdej z grup odbiorców z osobna 
i które będą integrowały członków grupy docelowej. Dla seniorów i osób korzystających z pomocy
społecznej (w tym młodzieży) planuje się m. in. zajęcia taneczne i baletowe, próby chórów seniorów 
i zajęcia komputerowe, zajęcia kulinarne, a także zajęcia na świeżym powietrzu w ramach
powstałego przy budynku przy ulicy Leśnej 1 „Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej
Nieszawce przy ulicy Leśnej 1”. Dla osób dorosłych uzależnionych od pomocy społecznej planuje się
wsparcie psychologa oraz prawnika. Zajęcia, które będą miały na celu integrację wszystkich
środowisk, do których zostanie skierowany projekt to przede wszystkim:

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY WIELKA NIESZAWKA

▪ spotkania z książką i wymiana czytanej literatury – zarówno osoby korzystające z pomocy
społecznej jak i seniorzy podczas takich spotkań, będą zachęcać się wzajemnie do zapoznania się 
z literaturą, która odegrała ważną rolę w ich życiu. Osoba prezentująca daną pozycje literacką będzie
miała za zadanie zachęcić pozostałe osoby do jej przeczytania, 
▪ „oswajanie” komputera i telefonu komórkowego – spotkania polegające na wspólnej pracy
seniorów i osób korzystających z pomocy społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży)
podczas których młodzież doskonale obeznana z obsługa komputera i telefonu komórkowego, będzie
swoją wiedzą na ten temat dzielić się z seniorami,
 ▪ Spotkania kulinarne – wspólne gotowanie, przekazywanie młodemu pokoleniu dawnych receptur
przygotowywania potraw, zaznajomienie seniorów z tajnikami kuchni nowoczesnej itp. 
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 
GMINY WIELKA NIESZAWKA

(ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży). Dodatkowo w ramach realizacji projektu będzie istniała możliwość
skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej bądź socjalnej, świadczonej przez specjalistów z każdej z tych
dziedzin. Projekt zostanie zrealizowany wspólnie przez GOPS, Gminne Centrum Kultury we współpracy z innymi
organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi. Osoby biorące udział w projekcie w ramach
realizowanych inicjatyw będą zapraszać do udziału w nich mieszkańców innych sołectw w celu integracji całego
środowiska Gminy Wielka Nieszawka Jednakże aby móc realizować wszystkie powyższe działania, niezbędnej
jest stworzenie infrastruktury, w której mogłyby się odbywać powyżej opisane działania społeczne. W związku ze
zdiagnozowanym problemem w sferze infrastrukturalnej, podkreślić należy, że sołectwo Wielka Nieszawka nie
posiada żadnej infrastruktury edukacyjnej czy kulturalnej, w której mogłyby być realizowane wskazane inicjatywy.
Taką możliwość daje jednak budynek zlokalizowany w sołectwie Mała Nieszawka. Dlatego też aby móc
zrealizować zaplanowane działania społeczne, niezbędne jest zaadaptowanie ww. budynku na powyższe
potrzeby. Obiekt ten w obecnym stanie technicznym nie nadaje się bowiem do przeprowadzenia projektów
społecznych. Bez wykonania tej inwestycji, niemożliwe będzie ich zrealizowanie. Stąd konieczność realizacji
projektu „ Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku
przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji
(LGD)”.

▪ Spotkania taneczno-baletowe integrujące osoby starsze oraz osoby korzystające z pomocy społecznej 
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
GMINY WIELKA NIESZAWKA

Kierunek działań 2: Zapewnienie infrastruktury społecznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców
Przedsięwzięcie: 2.1 Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania:
Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i
zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD)
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Aby móc realizować wszystkie działania w ramach projektu: „Społeczne Centrum Edukacji i Integracji
Lokalnej”, niezbędnej jest stworzenie infrastruktury, w której mogłyby się odbywać powyżej opisane
działania społeczne. W związku ze zdiagnozowanym problemem w sferze infrastrukturalnej,
podkreślić należy, że sołectwo Wielka Nieszawka nie posiada żadnej infrastruktury edukacyjnej czy
kulturalnej, w której mogłyby być realizowane wskazane inicjatywy. Taką możliwość daje jednak
budynek zlokalizowany w sołectwie Mała Nieszawka. Dlatego też aby móc zrealizować
zaplanowane działania społeczne, niezbędne jest zaadaptowanie ww. budynku na powyższe
potrzeby.



LPR: 2.1 Przebudowa budynku przy
ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce 

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących zadań: 
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1. Przebudowa ścian działowych w budynku wraz z zakupem mebli i wyposażenia w celu stworzenia
dodatkowych sal zajęciowych dla potrzeby realizacji projektów społecznych; 
2. Modernizacja toalet w celu dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych
uczestniczących w projektach społecznych; 
3. Remont Sali widowiskowej wraz z zakupem wyposażenia audiowizualnego w celu organizacji
zajęć muzycznych prowadzonych w ramach projektów społecznych. W ramach zajęć zaplanowano
cykliczne koncerty grup seniorów i osób uzależnionych od pomocy społecznej dla mieszkańców
Gminy Wielka Nieszawka; 
4. Dostosowanie sali do prowadzenia zajęć taneczno - baletowych w celu organizacji zajęć taneczno
- baletowych dla seniorów i osób korzystających z pomocy społecznej; 
5. Remont pomieszczeń serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego w celu zorganizowania
zajęć komputerowych dla seniorów oraz osób korzystających z pomocy społecznej; 



LPR: 2.1 Przebudowa budynku GCK przy 
ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce 

W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących zadań: 
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6. Prace remontowe na zewnątrz budynku polegające na: remoncie elewacji zewnętrznej wraz 
z miejscowymi naprawami orynnowania i obróbek blacharskich i instalacji odgromowej; remoncie
podjazdu dla niepełnosprawnych w celu dostosowania budynku do założeń strategii „Europa 2020”
oraz zapewnienia odporności modernizowanej infrastruktury na zmiany klimatu; 
7. Budowa dwóch węzłów gastronomicznych wraz z modernizacją sali gastronomicznej w celu
organizacji zajęć kulinarnych dla seniorów oraz osób korzystających z pomocy społecznej; 
8. Montaż monitoring wewnętrznego obiektu oraz budowa instalacji teletechnicznej obiektu 
w celu poprawy bezpieczeństwa osób uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach
projektów społecznych; 
9. Budowa monitoringu zewnętrznego oraz oświetlenia na przyległym terenie zewnętrznych na
którym będą prowadzone zajęcia sportowe w ramach powstałego: „Centrum Aktywności Fizycznej 
i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej„ - budowa oświetlenia i monitoringu zapewni
bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach. Wybudowane Centrum posiada dwie strefy
seniora z urządzeniami do ćwiczeń, strefę młodzieży, strefę malucha, strefę kalisteniczną oraz
siłownię plenerową.



LPR: 2.1 Przebudowa budynku GCK przy 
ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce 
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W 2020 r. poza aktualizacją samego Programu rewitalizacji, Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce w
odpowiedzi na nabór w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany
przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/2020], złożył
wniosek o dofinasowanie dla projektu: „Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w
ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i
zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD)”.
Całkowita wartość projektu w PLN - 1 300 000,00 zł
Suma dotacji w PLN - 1 196 650,00 zł

1 300 000,00 zł
Całkowita wartość projektu w PLN 

1 196 650,00 zł
Suma dotacji w PLN 

 
Realizację projektu infrastrukturalnego jak i projektu społecznego zaplanowano na 2021 r.
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PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ

GMINY 
WIELKA NIESZAWKA

Uchwała Nr XXI/116/2016 Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 14 wrze�nia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka
Nieszawka”, następnie został on aktualizowany Uchwałą

nr XXXVIII/197/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wielka Nieszawka”
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POPRAWA JAKOŚCI
ŚRODOWISKA

NATURALNEGO 
GMINY WIELKA NIESZAWKA 

DZIĘKI DZIAŁANIOM 
NA RZECZ REDUKCJI 

EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

CEL STRATEGICZNY 1:
ZAKŁADANA REDUKCJA

EMISJI DWUTLENKU WĘGLA
WYNIESIE 1 440,35 TCO2

CZYLI 3,84% W STOSUNKU
DO ROKU BAZOWEGO.

POZIOM EMISJI W ROKU
BAZOWYM WYNOSIŁ 

30 657,86 TCO2, W ROKU
DOCELOWYM POWINNO
WYNIEŚĆ 29 481,29 TCO2

CEL GŁÓWNY:

CEL STRATEGICZNY 2:
ZAKŁADANA REDUKCJA

ZUŻYCIA ENERGII WYNIESIE
1 978,66 MWH, CZYLI 1,29%

W STOSUNKU DO ROKU
BAZOWEGO. POZIOM

ZUŻYCIA ENERGII W ROKU
BAZOWYM WYNOSIŁ 

85 286,70 MWH, W ROKU
DOCELOWYM POWINNO
WYNIEŚĆ 84 186,59 MWH

CEL STRATEGICZNY 3:
NASTĄPI WZROST

WYKORZYSTANIA OZE 
W OGÓLNYM BILANSIE

GMINY O 2,51% W ROKU
2020, DO POZIOMU 18,46%.

WYKORZYSTANIE OZE 
W ROKU BAZOWYM

WYNIOSŁO 13 605,27 MWH,
W ROKU DOCELOWYM
POWINNO WYNIEŚĆ 

15 543,65 MWH
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Przedsięwzięciami Gminy w celu osiągnięcia celu głównego 
w 2020 r., była realizacja następujących przedsięwzięć

OGRANICZENIE EMISJI SPALIN POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI DRÓG ROWEROWYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KONCEPCJI
ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO DLA CZĘŚCI NR 3 – TORUŃ-MAŁA

NIESZAWKA- WIELKA NIESZAWKA – CIERPICE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 273

Projekt obejmuje budowę drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 273, zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Gminy Wielka Nieszawka (powiat
toruński). Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozwój transportu
niskoemisyjnego. Konieczność budowy dróg rowerowych wynika z planów gospodarki niskoemisyjnej gmin,
przez które przebiegać będzie planowana droga rowerowa. W związku z ciągle rosnącą liczbą aut, a co za
tym idzie rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, budowa dróg rowerowych wpłynie na ograniczenie
korzystania z indywidualnych środków transportu
Gmina Wielka Nieszawka jako Partner projektu partycypuje w kosztach inwestycji.
W 2020 r. wyłoniono Wykonawcę inwestycji
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Przedsięwzięciami Gminy w celu osiągnięcia celu głównego 
w 2020 r., była realizacja następujących przedsięwzięć

DOTACJE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA 
NA TERENIE GMINY WIELKA NIESZAWKA

Podjęto Uchwałę Nr XVIII/99/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 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 37 dotacji na łączną kwotę 148.000,00 zł. W miejscowości Cierpice wykonano 9 instalacji, 
w tym 4 kotłownie gazowe, 3 pompy ciepła i 2 piece na pellet. W Małej Nieszawce wykonano 19 instalacji, 
w tym 13 kotłowni gazowych, 3 pompy ciepła oraz 3 piece na pellet. W Wielkiej Nieszawce - 9 instalacji, 
w tym 7 kotłowni gazowych oraz 2 pompy ciepła. Szacunkowa całkowita ilość redukcji pyłu zawieszonego 
w powietrzu w wyniku realizacji zadania to 3,02 (Mg/rok) PM10 oraz 3,36 (Mg/rok) PM2,5. Zadanie poza
redukcją emisji pyłu zawieszonych, przyczyniła się także do rozwijania świadomości ekologicznej mieszkańców
Gminy Wielka Nieszawka.
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Przedsięwzięciami Gminy w celu osiągnięcia celu głównego 
w 2020 r., była realizacja następujących przedsięwzięć

PROJEKT PN.” KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
W CIERPICACH” ZŁOŻONY W RAMACH NABORU WNIOSKÓW „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

SZKOLNYCH”, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO
2014-2021

 

We wrześniu 2020 r., Gmina Wielka Nieszawka złożyła wniosek o dofinansowanie dla inwestycji. Nazwa
programu na którego został złożony wniosek: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”,
finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Projekt pn.” Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach”
przewiduje:
1.    Modernizacja c.o. i c.w.u.;
2.    Montaż wentylacji mechanicznej;
3.    Docieplenie dachu Sali gimnastycznej;
4.    Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej;
5.    Wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną;
Montaż instalacji fotowoltaicznych: 140 monokrystalicznych paneli na dachu budynku o łącznej mocy 49, 7 kW
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Przedsięwzięciami Gminy w celu osiągnięcia celu głównego 
w 2020 r., była realizacja następujących przedsięwzięć

WSPIERANIE WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINIE WIELKA NIESZAWKA – ETAP II
 

W projekcie beneficjentami bezpośrednimi są mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka

W 2020 roku, Gmina Wielka Nieszawka złożyła wniosek o dofinansowania w ramach działania 3.1. 
na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Wielka
Nieszawka. Złożenie wniosku poprzedzone było ankietyzacją mieszkańców, przygotowanie audytu
energetycznego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji. W ramach projektu zaplanowano
montaż i dostawę 106 instalacji fotowoltaicznych o różnych mocach. 
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W celu polepszenia warunk�w �rodowiskowych, 
w kt�rych żyją mieszka�cy, Gmina podjęła
działania proekologiczne, za podstawę kt�rych
przyjęła działania związane z poprawą jako�ci
powietrza.

OCHRONA �RODOWISKA
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W tym celu podjęła Uchwałę Nr XVIII/99/2020 Rady Gminy Wielka
Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie okre�lenia zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie koszt�w inwestycji
służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy
Wielka Nieszawka. 
Uchwała umożliwiła mieszka�com pozyskiwanie dotacji z budżetu
Gminy na wymianę starych nisko sprawnych kotł�w zasilanych
paliwem stałym na proekologiczne �r�dła ciepła, spełniające
wymagania w zakresie niskiej emisji zanieczyszcze� 
do powietrza.



 OCHRONA �RODOWISKA
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UDZIELONO 37 DOTACJI NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 148.000,00 ZŁ. 
W miejscowo�ci Cierpice wykonano 9 instalacji, w tym 4 kotłownie gazowe, 
3 pompy ciepła i 2 piece na pellet. W Małej Nieszawce wykonano 19 instalacji, 
w tym 13 kotłowni gazowych, 3 pompy ciepła oraz 3 piece na pellet. 
W Wielkiej Nieszawce - 9 instalacji, w tym 7 kotłowni gazowych oraz 2 pompy
ciepła. 
Szacunkowa całkowita ilo�� redukcji pyłu zawieszonego 
w powietrzu w wyniku realizacji zadania to:
 3,02 (Mg/rok) PM10 oraz 3,36 (Mg/rok) PM2,5.
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W 2020 roku na terenie gminy nie istniały legalnie
działające wysypiska odpad�w komunalnych. 
W okresie raportowanym w gminie nie zlokalizowano
dzikich wysypisk odpad�w komunalnych. 

Na dzie� 31 grudnia 2020 r. na 1 mieszka�ca gminy
przypadało 226 kg selektywnie zebranych odpad�w
komunalnych oraz 314 kg zmieszanych odpad�w
komunalnych. 

OCHRONA �RODOWISKA



Poprawa warunków środowiskowo-przyrodniczych terenu Gminy dokonuje się także
poprzez tworzenie i zastosowanie przepisów m.p.z.p. W projektach miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które były w trakcie procedowania 
w roku 2020 określono m.in. zasady zaopatrzenia 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,
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, z wyłączeniem inwestycji
celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
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59 postępowa�
W związku z realizacją obowiązk�w wynikających z ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2020 r. poz. 55), w roku 2020 prowadzono łącznie 59
postępowa� w sprawie usuwania drzew i krzew�w. 
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6 decyzji W�jta
zezwalających 

na usunięcie drzew

4 postępowania
wymagające decyzji

Starosty

47 drzew wyciętych
na podstawie

decyzji Starosty

W�jt Gminy Wielka Nieszawka wydał 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. 
Na wniosek Gminy prowadzono 4 postępowania wymagające uzyskania decyzji Starosty Toru�skiego

zezwalających na usunięcie drzew na terenach należących do Gminy lub Skarbu Pa�stwa. 
Pozostałe sprawy zostały rozpatrzone na podstawie przepis�w art. 83 f ustawy o ochronie przyrody, 

tj. procedury uproszczonej wymagającej dokonania zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew lub krzew�w.

W wyniku realizacji decyzji Starosty Toru�skiego na wycinkę drzew gminnych z lat ubiegłych, na podstawie
umowy z firmą Taxlas z Torunia dokonano wycinki 15 drzew za kwotę 8.532,00 zł. Wycinkę pozostałych drzew

gminnych, kt�ra miała by� zrealizowana do 31.12.2020 r. przeprowadzono z udziałem wykwalifikowanych
pracownik�w straży pożarnej, co pozwoliło na zaoszczędzenie �rodk�w budżetowych. 
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Na podstawie Uchwały nr XIX/104/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie
okre�lenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno�ci zwierząt na terenie
Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020 wydatkowano łącznie kwotę 72.404,56 zł.  Zadania realizowano m.in. 
na podstawie um�w zawartych ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu (kwota 53.811,96 zł), gabinetem
weterynaryjnym w Małej Nieszawce (kwota 15.811,96 zł). W 2020 schronisko przyjęło 11 ps�w i 4 koty z terenu
gminy Wielka Nieszawka. W ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym zapewniono całodobową opiekę
weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarze� drogowych, wykonywano zabiegi
sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających wła�cicieli - 57 szt., wykonywano zabiegi sterylizacji i kastracji
kot�w wolnożyjących - 41 sztuk. W ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami zapewniano r�wnież
niezbędną opiekę weterynaryjną dla kot�w wolnożyjących (badania, ocena stanu zdrowia) oraz ich dokarmianie,
zwłaszcza w miesiącach zimowych. Dodatkowo wynikiem działa� podejmowanych przez lekarza weterynarii
znaleziono domy adopcyjne na terenie gminy dla większo�ci kot�w �rodowiskowych kwalifikujących się do
adopcji. Ze względu na występowanie na terenie kilku dużych skupisk kot�w �rodowiskowych i konieczno�� 
ich wyłapywania zakupiono dwie klatki żywołapki oraz klatki do czasowego pobytu zwierząt w okresie
rekonwalescencji. 
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W ramach �wiadczenia opieki na rzecz dzikich zwierząt wsp�łpracowano z gabinetem weterynaryjnym „Animal
Patrol” O�rodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich z Kobylarni (1.791,00 zł). Udzielono skutecznej pomocy m.in.
lisowi, jenotowi, dzięciołom. W 2020 r. Gmina realizowała r�wnież obowiązki  związane z odebraniem i utylizacją
zwłok zwierząt dzikich padłych na terenie gminy (kwota 972,00 zł).

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. - o udostępnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie,
udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska  oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.
283 ze zm.) prowadzono jedno postępowanie o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
na wniosek firmy Toru�skie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toru�. Decyzja dotyczyła inwestycji
polegającej na wykonaniu obudowy, przyłącza energetycznego, wodociągowego, utwardzenia terenu i ogrodzenia
dla otworu zastępczego 10d/B oraz 12b/B na terenie ujęcia wody „Mała Nieszawka” realizowanego na działkach
ewidencyjnych nr 422/1, 413/1 i 424/1 obręb Mała Nieszawka.
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Zagrożenie hałasem na terenie Gminy związane
jest z hałasem komunikacyjnym i odnosi się 
do pasa teren�w przyległych do gł�wnych tras
drogowych. Do czynnik�w mających wpływ 
na poziom emisji hałasu drogowego należą:
1.    natężenie ruchu,
2.    struktura strumienia pojazd�w, a zwłaszcza
udziału w nim transportu ciężkiego,
3.    stan techniczny pojazd�w,
4.    rodzaj i stan techniczny nawierzchni,
5.    organizacja ruchu drogowego,
6.    charakter zabudowy (zagospodarowanie)
teren�w otaczających. 

 

OCHRONA �RODOWISKA - ZAGROŻENIA
Na terenie Gminy Wielka Nieszawka największe
zagrożenie akustyczne powodują drogi krajowe:
1.    nr 91  Gda�sk – Toru� – Cieszyn,
2.    nr 10  Szczecin – Toru� – Pło�sk,
3.    nr 15  Inowrocław – Toru� – Ostr�da,
4.    autostrada A-1 oraz
5.    droga wojew�dzka 273 Cierpice – Mała
Nieszawka.
Wymienione drogi, za wyjątkiem DW 273,
charakteryzują się dużym udziałem
samochod�w ciężarowych w strumieniu
pojazd�w.

 



Na terenie gminy znajduje się jedna gminna oczyszczalnia �ciek�w o przepustowo�ci 750 m³/dobę. 
Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych �ciek�w do w�d. 
Do oczyszczalni, systemem sieci kanalizacyjnej, podłączonych jest 1199 nieruchomo�ci zamieszkałych. 
Gmina nie posiada własnych uję� wody. 
Woda kupowana jest hurtowo w Toru�skich Wodociągach Sp. z o. o. i systemem sieci wodociągowej dostarczana
do odbiorc�w. Do wodociągu podłączonych jest 1333 nieruchomo�ci zamieszkałych.
Na terenie gminy na dzie� 31.12.2020 r. zewidencjonowane są 94 nieruchomo�ci, w kt�rych �cieki
odprowadzane są do zbiornik�w bezodpływowych oraz 14 nieruchomo�ci wyposażonych w przydomowe
oczyszczalnie �ciek�w.
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OCHRONA �RODOWISKA - GMINNA OCZYSZCZALNIA �CIEK�W

1333 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
PODŁĄCZONYCH DO WODOCIĄGU

1199 NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
PODŁĄCZONYCH DO KANALIZACJI


