
Raport systemu obserwacji zanieczyszczenia
powietrza – sezon zimowy 2020-2021

 System Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza jest lokalnym systemem
monitoringu poziomu zanieczyszczenia powierza, na który składają się czujniki
pomiarowe, strona www, aplikacja mobilna i wyświetlacze LED umieszczone w
miejscach publicznych. System stanowi niezależne, lokalne – gminne uzupełnienie
Państwowego Monitoringu Środowiska, który informuje o jakości powietrza
atmosferycznego na terenie całego kraju. 
Gmina Wielka Nieszawka zamówiła instalację systemu w 2018 roku. SOZP ma za
zadanie śledzić przebieg zanieczyszczenia powietrza w obrębie terenów
zabudowanych w sposób ciągły. 
Przeprowadzone prace miały na celu obserwację jakości powietrza pod kątem
zanieczyszczeń typowych dla emisji niskiej, której głównym źródłem są paleniska
domowe. Społeczeństwo gminy może śledzić wyniki obserwacji bezpośrednio na
stronie internetowej

https://sozp.pl/wielkanieszawka
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 Kryteria oceny jakości powietrza według Polskiego Indeksu Jakości Powietrza GIOŚ

Obecnie na terenie gminy Wielka Nieszawka rozmieszczone są cztery stacje pomiarowe: na budynku Szkoły
Podstawowej w Małej Nieszawce, na budynku Szkoły Podstawowej w Cierpicach, przy ul. Narcyzowej w Wielkiej
Nieszawce i ul. Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce. Stacje wyposażone są w czujnik pyłu zawieszonego PM10 oraz PM
2,5 a także sensor do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Stacje zlokalizowane
na budynkach szkół dodatkowo wyposażone są wyświetlacz LED pokazujący na bieżąco uzyskiwany wynik pomiaru.
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W okresie zimy 2020-2021 nie zanotowano warunków atmosferycznych, które wybitnie sprzyjają tworzeniu się
zastoisk chłodu i ograniczają wymianę powietrza, powodując kumulowanie się zanieczyszczeń w obrębie strefy
przyziemnej. 
Prezentowane w raporcie przebiegi stężeń chwilowych pyłów zawieszonych PM10 na trzech, najbardziej
zróżnicowanych pod względem położenia stacjach wskazują na stwierdzenie, że średnie jednogodzinne:

utrzymują poziom tłowy stężenia pyłu zawieszonego PM10, który wynosi około 15 ug/m3 i utrzymuje się na
podobnym poziomie na wszystkich stacjach;
mediana wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynosi około 20-26 ug/m3;
poziom dostateczny według skali Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (100 ug/m3) został przekroczony na
stacji (czyli w ciągu ilu godzin łącznie w czasie zimy stężenia przekraczały 100 ug/m3):

SP w Małej Nieszawce                  - 298 razy          do średniej 143 ug/m3;
ul. Toruńska, Wielka Nieszawka  - 74 razy            do średniej 123 ug/m3;
SP w Cierpicach                            - 87 razy            do średniej 120 ug/m3;
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SP w Małej Nieszawce                 - 30 razy             do średniej 226 ug/m3;

Poziom bardzo zły według skali Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (200 ug/m3) został przekroczony na stacji
(czyli w ciągu ilu godzin łącznie w czasie zimy stężenia przekraczały 200 ug/m3):

Maksymalne stężenia zanotowano na stacji SP w Małej Nieszawce - 289,7 ug/m3, na stacji ul. Toruńska Wielka
Nieszawka – 185 ug/m3 oraz na stacji SP w Cierpicach – 177 ug/m3;

Średnie godzinne stężenia w dobie z okresu od 1 października 2020 r. do 1 marca 2021 r. – stacja SP w Małej Nieszawce
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1.W sezonie grzewczym 2020 – 2021 roku nie zanotowano warunków meteorologicznych sprzyjających
zjawiskom smogowym – rozumianym jako długotrwałe stagnowanie chłodnego powietrza, w takcie
którego mogłoby dochodzić do kulminacji zanieczyszczeń w powietrzu, przy jednoczesnym
zahamowaniu wymiany dynamicznej powietrza w warstwie przygruntowej. 
2.Odnotowano trzy epizody związane z kilkudniowym podwyższeniem stężeń pyłów zawieszonych 
w powietrzu. Zmiana pogody spowodowała wymianę powietrza i wywianie zanieczyszczeń z terenów
zabudowanych.
3.Zanieczyszczenie powietrza rośnie w cyklu dobowym. Zanieczyszczenie powietrza pyłami
zawieszonymi typowo rosło nad ranem, kiedy rozpalane były piece po nocy, oraz po południu 
i wieczorem. Przebieg dobowy szczytów jest wyraźny i charakterystyczny dla wszystkich trzech stacji. 
4.Zanieczyszczenia, po krótkim czasie dyspersji wynoszone są z terenów zabudowanych przez
wymianę powietrza, która nie jest ograniczana rzeźbą terenu. Położenie gminy w dolinie Wisły sprzyja
naturalnej wymianie powietrza ale też przy niesprzyjającej pogodzie może powodować kumulowanie się
zanieczyszczeń powietrza przy gruncie. 
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5.Występujące zimą zanieczyszczenie powietrza było nie mniejsze niż w innych latach w Polsce. 
Na tym tle stan zanieczyszczenia powietrza w Wielkiej Nieszawce nie odbiegał od typowego sezonu
grzewczego ostatnich lat.
6.Analiza danych pozwala stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza jest problemem środowiskowym,
szczególnie w obrębie centrum miejscowości Mała Nieszawka. Stacja SP pokazuje wyższe poziomy
zanieczyszczenia, niż pozostałe dwie stacje. 
7.Podstawowym źródłem zanieczyszczenia pozostają lokalne paleniska domowe – piece, kuchnie 
 i kotłownie. Dane nie wskazują na istotny zewnętrzny napływ zanieczyszczeń emisji niskiej 
 w omawianym okresie. Istniejące problemy mogą zostać załagodzone poprzez sukcesywną wymianę
indywidulanych źródeł ciepła na niskoemisyjne, zeroemisyjne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
8.Powstawanie dwóch kulminacji zanieczyszczeń w ciągu doby sugeruje, że istnieje realny problem 
z utrzymaniem ciepła w budynkach. Lokale mieszkalne, zwłaszcza starsze, szybko się wychładzają. 
W związku z tym należy w przyszłości położyć większy nacisk na termomodernizację budynków.
Poprawa jakości powietrza może być osiągnięta również poprzez zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię.



Planowanie 
przestrzenne

Według stanu na koniec 2020 roku miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego obejmowały łącznie powierzchnię 1536,06 ha, 

co stanowi 7,10 % powierzchni gminy. Z kolei 4,17 % powierzchni
gminy zostało wskazane w studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Na dzień 31.12.2020r. 
na terenie Gminy Wielka Nieszawka obowiązywało 55 miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego.
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W 2020 roku procedowano 3 postępowania zmierzające
do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla nw. terenów:
1.     Teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka,
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 2020 roku wydano 4 decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Decyzje te dotyczyły kolejno: 
1.     Budowy sieci wodociągowej w Cierpicach,
2.     Budowy linii elektroenergetycznej kablowej i słupa nn-
0,4 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana
linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15
kV GPZ Południe – Letnia linia główna i odgałęzienia Mała
Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy, Poligonowy
Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP na terenie działek
położonych w Małej Nieszawce, Cierpicach oraz na terenie
działki położonej w gminie Gniewkowo, obręb ewidencyjny
Dąblin,

Planowanie przestrzenne
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3. Budowy linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię
kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Południe – Letnia linia główna 
i odgałęzienia Mała Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy,
Poligonowy Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP na terenie
działki położonej w Cierpicach

4. Budowy linii kablowych SN-15 kV oraz nN-0,4 kV w ramach
zadnia inwestycyjnego pn.: „Wymiana linii napowietrznej 15 kV
na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz –
Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie „Brzoza 1”, „Brzoza 2” 
i „Brzoza 3” na terenie działek położonych w Brzozie i Popiołach.

Wydano także 7 decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dotyczących kolejno: 
1.     Budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki w
Małej Nieszawce,
2.     Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki w Małej
Nieszawce.

Planowanie przestrzenne
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3.     Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki 
w Małej Nieszawce,
4.     Budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku
istniejącego na terenie działki w Brzozie.
5.     Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej
na terenie działki w Cierpicach,
6.     Zalesienia działek położonych w Cierpicach i Małej Nieszawce,
7.     Rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część
mieszkalną na terenie działki w Cierpicach.

Planowanie przestrzenne
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W 2020 roku wydano łącznie 134 wypisy i wyrysy z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. 
W zakresie dokumentów potrzebnych do transakcji notarialnych
związanych ze sprzedażą działek sporządzono łącznie 202
zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz 145 zaświadczeń            
 o położeniu działki na obszarze rewitalizacji w rozumieniu art. 8
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021
r., poz. 485).



W zakresie nazewnictwa ulic w ciągu 2020 roku Rada Gminy Wielka
Nieszawka przyjęła dwie uchwały dotyczące nadania nazwy ulicy:
1.     Uchwała Nr XXIV/126/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 29 września 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
„Tatarakowa” na terenie wsi Mała Nieszawka (działki o nr ewid.
301/18, 307/13 i 308/8),
2.     Uchwała Nr XXIV/131/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka 
z dnia 29 września 2020 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
„Wodna” na terenie wsi Cierpice (działka o nr ewid. 21/17).

Ponadto, sporządzono 40 zaświadczeń o nadaniu numeru
porządkowego nieruchomości. 
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Item 1
85.1%

Item 2
14.9%

OBSZAR 
ŁĄCZNIE

110,8377 ha

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Gminny zasób nieruchomości według stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 r.
 

Item 1
85.1%

Item 2
14.9%

W TRWAŁYM
ZARZĄDZIE

2,3803 ha

Item 1
85.1%

Item 2
14.9%

W DZIERŻAWIE

9,6743 ha
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W 2020 roku złożone zostały dwa wnioski do Wojewody
Kujawsko- Pomorskiego w sprawie komunalizacji działek
drogowych znajdujących się na terenie gminy. Wnioski
dotyczyły:

 
- działek oznaczonych ewidencyjnie jako nr 166/1, 166/2, 156/2,
156/3 obręb Brzoza,
 - działek oznaczonych ewidencyjnie jako nr 2081/2, 86/3, 634,
633, 632, 82/3, 81/5, 81/6 obręb Cierpice, skierowano r�wnież 
do Sądu Rejonowego w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
6 wniosk�w o ujawnienie prawa własno�ci Gminy Wielka
Nieszawka w księgach wieczystych w celu uregulowania
własno�ci.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
WNIOSKI DO WOJEWODY
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W�jt Gminy Wielka Nieszawka przeprowadził w 2020 roku dwa postępowania rozgraniczeniowe
dotyczące nieruchomo�ci położonej w obrębie Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka oznaczonej
numerem ewidencyjnym 326 oraz nieruchomo�ci położonej w obrębie Mała Nieszawka, gm. Wielka
Nieszawka oznaczonej numerem ew. 221.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
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Przeprowadzono także 37 postępowa� dotyczących podziału nieruchomo�ci oraz
wydano 16 decyzji zatwierdzających podział nieruchomo�ci. W roku 2020 Gmina
Wielka Nieszawka w wyniku podziału przejęła z mocy prawa nieruchomo�� oznaczoną
ewidencyjnie numerem 121/47 o pow. 0,0105 ha położoną w miejscowo�ci Cierpice.

 
Gmina spełnia obowiązek dostarczenia lokali socjalnych poprzez wynajem pomieszcze�
od niezależnych podmiot�w. Koszty poniesione w 2020 r. na realizację tego zadania 
to 6727,14 zł. 
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1)Uchwała nr XXI/110/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo�ci gruntowej położonej w Małej
Nieszawce (dz. o nr 301/5)
2)     Uchwała nr XXI/111/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo�ci gruntowej położonej w Małej
Nieszawce (dz. o nr 307/4, 307/5).
3)     Uchwała nr XXI/112/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo�ci gruntowej położonej w Małej
Nieszawce (dz. o nr 307/13).
4)     Uchwała Nr XXII/116/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 sierpnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo�ci gruntowej położonej 
w Małej Nieszawce (dz. o nr 301/18, 308/8).
5)     Uchwała nr XXV/132/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 listopada
2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo�ci gruntowej
położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 64/32).
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Do Urzędu Gminy Wielka Nieszawka wpłynęło 10 wniosk�w o przejęcie nieruchomo�ci przez gminę. 
Wnioski dotyczyły przeję� nieruchomo�ci drogowych, podjęto 5 uchwał w tej sprawie tj.:

 

http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5857
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5857
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5857
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5857
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5858
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5858
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5858
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5858
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5859
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5859
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5859
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5859
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5930
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5930
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=5930
http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=405&bip_id=6040
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Gmina Wielka Nieszawka w 2020 roku powiększyła  zas�b gminny o nieruchomo�ci przejęte na podstawie
aktu notarialnego tj.:

 

1)Działka numer 67/7 o powierzchni 0,1015 ha, położona w miejscowo�ci Cierpice, gm. Wielka Nieszawka, 
okolica ul. Wsp�lnej,
2)Działka numer 190/5 o powierzchni 0,0841 ha, położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Liliowa,
3)Działka numer 189/5 o powierzchni 0,0458 ha, położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Liliowa,
4)Działka numer 58/12 o powierzchni 0,0249 ha, położona w miejscowo�ci Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka,  
ul. Wi�lana,
5)Działka numer 58/13 o powierzchni 0,0114 ha, położona w miejscowo�ci Wielka Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka,  
ul. Wi�lana,
6)Działka numer 189/3 o powierzchni 0,1922 ha, położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Liliowa,
7)Działka numer 307/4 o powierzchni 0,0032 ha, położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Tatarakowa,
8)Działka numer 307/5 o powierzchni 0,0085 ha,położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Tatarakowa,
9)Działka numer 301/5 o powierzchni 0,0933 ha, położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Tatarakowa,
10)Działka numer 307/13 o powierzchni 0,0792 ha, położona w miejscowo�ci Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, 
ul. Tatarakowa.

 



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy
Wielka Nieszawka na 2020 rok

 
ZADANIA PROGRAMU

 

 
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami:

1.Prowadzenie przez członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozmów motywujących 
do dobrowolnego podjęcia terapii z osobami uzależnionymi – 11 odbytych spotkań, dwie osoby zadeklarowały swój udział w leczeniu
odwykowym na oddziale stacjonarnym w Czerniewicach.
2.Działanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w GCK w Malej Nieszawce ‒ 11 dyżurów, podczas których terapeuta uzależnień
przeprowadził 22 rozmowy.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy opiekuńczo-wychowawczej, społecznej,
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1.Partycypacja w kosztach utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla osób doznających przemocy.
2.Praca w grupach roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, prowadzących działania 
w rodzinach dotkniętych problemem uzależnień i przemocy w rodzinie, w związku z toczącymi się postępowaniami Niebieskiej Karty, 
10 procedur NK, łącznie pomocą ZI zostały objęte 23 osoby z 10 rodzin.
3.Poradnictwo prawne zapewnione przez punkt darmowej pomocy prawnej działający w GCK w środy w godz. 15:00-19:00, 
ze względu na pandemię w formie telefonicznej porady.
4.Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne ‒ Zespół Badający Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chełmży, dyżury 
w Przedszkolu w Małej Nieszawce.
5.Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych przez szkoły i przedszkole.
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy
Wielka Nieszawka na 2020 rok

 
ZADANIA PROGRAMU

 

 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów spowodowanymi
uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w szczególności
skierowanej do dzieci, młodzieży i rodziców

1.Zakup materiałów do programu edukacyjnego „Przyjaciele Zippiego” (dla przedszkola), publikacji nt. agresji, bezpieczeństwa dziecka,
postępowania z wrażliwym dzieckiem, przemocy w rodzinie, nauczania technik pozytywnej dyscypliny, nauki wyrażania uczuć, radzenia
sobie ze stresem i złością.
2.Zakup pakietów materiałów profilaktycznych: „Dopalacze – powiedz stop!”, „Postaw na rodzinę”, Przeciw pijanym kierowcom”, 
Reaguj na przemoc”.
3.Działania o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, edukacyjnym, wspierającym, skierowane do rodziców i uczniów, prowadzone
przez placówki oświatowe.
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Czuwanie nad przestrzeganiem zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ich kontrola

1.Dwie kontrole punktów sprzedaży alkoholu.
2. 14 opinii w związku z wnioskami o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 
z uchwałami rady gminy dotyczącymi liczby punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy
Wielka Nieszawka na 2020 rok

 ZADANIA PROGRAMU
 

 
 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów
uzależnień oraz przeciwdziałania przemoc 957,38y w rodzinie.
Współpraca z Policją, placówkami oświatowymi na terenie gminy, GCK, GOPS, przedstawicielami służby zdrowia,
Młodzieżową Radą Gminy, DPS w Wielkiej Nieszawce.
W 2020 roku na terenie Gminy Wielka Nieszawka 15 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą posiadało
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W skład rejestru zezwoleń wchodziło 8 podmiotów sprzedających
napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 7 podmiotów sprzedających napoje alkoholowe do
spożycia w miejscu sprzedaży. 

Item 2
100%

Item 2
100%
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8 punktów sprzedaży

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
do spożycia w miejscu sprzedaży 

 

7 punktów sprzedaży



W 2020 roku władze Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi 
poprzez wspieranie, w miarę możliwości, wykonania przez nie zadań wpisujących się 
w Program. 
Głównym celem Programu było budowanie partnerstwa między samorządem gminnym
a sektorem pozarządowym, które ma służyć diagnozowaniu i zaspakajaniu potrzeb
mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. W 2020 roku priorytetowe zadania publiczne
wskazane w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi obejmowały
działania z zakresu:

1.     Przeciwdziałania 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, sztuki.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WIELKA NIESZAWKA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI
WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2020
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o Karcie Dużej Rodziny z 5 grudnia 2014 r., ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11
lutego 2016 r., jak również o pomocowe programy państwa w zakresie poprawy życia
najbiedniejszych mieszkańców oraz gminne programy wsparcia, aktywności lub inne regulacje
uchwalane przez Radę Gminy w zakresie rozpoznanych potrzeb społeczności lokalnej uwzględniające
możliwości finansowe gminy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, będąc od 1 stycznia 2014 r. odrębną
jednostką budżetową, posiadającą swój statut, wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone gminy
mające na celu wsparcie rodzin, osób o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. W szczególności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, pieczy zastępczej,
Karty dużej rodziny. GOPS wydaje decyzje w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego i rozporządzenia ministrów, jak również Ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r., ustawy o świadczeniach rodzinnych 
z 28 listopada 2003r. , ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007
r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27
sierpnia 2004 r., ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce działa także 
w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. i 
w ramach niniejszej ustawy od 2018 r. rządowy program „Dobry Start”, ustawy 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wielkiej Nieszawce
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GOPS w Wielkiej Nieszawce w 2020 r. zatrudniał 8 pracowników na 7,5 etatu do dnia 31 października
2020r. 
Natomiast od 1 listopada 2020 roku zatrudniał 7 pracowników na 6,75 etatu. Struktura zatrudnienia 
w ośrodku na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawiała się następująco:
• Kierownik (1 etat);
• dwóch pracowników socjalnych; wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawą o pomocy
społecznej wykształcenie (2 etaty);
• stanowisko do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego 
(2 etaty);
• Główny Księgowy (1 etat);
• Asystent rodziny (3/4 etatu);

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło łącznie 201 wniosków dotyczących przyznania
pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz przyznania Karty Dużej
Rodziny. Wydano 307  decyzji administracyjnych.              

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wielkiej Nieszawce



w 2020 roku 1 rodzinie na kwotę  172,30zł (wraz z 2% kosztami na obsługę).

Do obowiązków pracowników GOPS-u w zakresie pomocy społecznej i pieczy rodzinnej należy przygotowywanie miedzy innymi 
do Urzędu Wojewódzkiego, GUS sprawozdań jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych w formie pisemnej i elektronicznej w Centralnej Aplikacji
Statystycznej z wykorzystaniem programu „POMOST std.”, programu do obsługi Karty Dużej Rodziny -  Si KDR, DM i DE w ilości  252 sprawozdania,
wysyłanie pism i odpowiedzi na przysłane zapytania, wystawianie zaświadczeń osobom korzystającym z pomocy, opinii do sądu czy PCPR.  
W roku 2020 – łącznie wystosowano 241 pism. Do zadań pracowników socjalnych GOPS należy przeprowadzanie wywiadów u osób zobowiązanych 
do alimentacji na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej, jak również przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących potwierdzenia
sprawowania opieki u osób pobierających zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.  Łącznie przeprowadzono 12 wywiadów alimentacyjnych.
Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom i rodzinom o niskich dochodach. 
O przyznanie dodatku mieszkaniowego wpłynęło 5 wniosków. 
Wydano 5 decyzji administracyjnych uprawniających do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz 2 decyzje odmowne.
Z powyższego rodzaju pomocy korzystały 3 rodziny - mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna kwota wypłaconych
dodatków mieszkaniowych w 2020 r. to 6.048,90 zł.
Dodatek energetyczny  dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę z przedsiębiorstwem energetycznym przyznany został 
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WSPIERAJ SENIORA
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza seniorom przed
zakażeniem koronawirusem Gmina Wielka Nieszawka przystąpiła do programu „Wpieraj Seniora”,
który zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć
konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich
bezpieczeństwo. Program obowiązywał od października do grudnia 2020r. Zaletą programu była
możliwość korzystania z niego przez Seniorów bez względu na posiadany dochód. Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zadeklarowali chęć pomocy osobom
starszym w robieniu zakupów. Mimo umieszczenia informacji na stronie internetowej GOPS, UG,
rozwieszeniu plakatów na tablicach informacyjnych i ulotek informujących o niniejszym programie,
żaden z seniorów nie zgłosił się przez infolinię i bezpośrednio do GOPS-u z prośbą o zrobienie
zakupów. Związane to było z faktem, że seniorzy zabezpieczeni byli poprzez członków rodzin, 
z którymi wspólnie zamieszkiwali, bądź w bliskiej odległości lub przez sąsiadów, którzy pomagali
seniorom. Wielu seniorów we własnym zakresie zabezpieczali się w zakupy, ponieważ było to dla
nich minimum normalności w codziennym funkcjonowaniu, ograniczonym przez stan epidemii.
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Łącznie koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. wyniósł 49.553,00 zł (dotacja 29.714,00 zł i środki własne 19.839,00 zł).

W 2020 r. prowadzona była w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu min. 40 % poniesionych wydatków
finansowanych jest ze środków własnych Gminy. Uprawnione do tej formy pomocy były osoby i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie 
nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - tj. 1.051,50 zł dla osoby samotnej i 792 zł dla jednego 
członka rodziny.
W ramach niniejszego programu realizowane przez gminę było dożywianie w formie: 
-obiadów dla uczniów w naszych szkołach (na wniosek rodzica) 
-zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 80 zł na osobę/miesięcznie.
Opłacane były również obiady za uczniów, z terenu Gminy, którzy uczęszczają do szkół poza gminą. 
Z pomocy w formie opłacenia obiadów skorzystało do 31 grudnia 2020 r. łącznie 19 uczniów z 7 rodzin. Wydano na ten cel 2.953 zł. 
W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego związanego z Covid - 19 i zamknięciem szkół, pomoc w formie posiłku od połowy marca 2020 r.
została zamieniona na zasiłek celowy na zakup żywności. Z pomocy w formie zasiłków na zakup żywności skorzystały 42 rodziny na co wydatkowano 
46.600,00 zł. 

FORMA POMOCY DOŻYWIANIE

przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium dochodowego. 
W 2020 roku wydano z dotacji wojewody 55.175,33  zł. Z tej formy pomocy korzystało 11 osób.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek płacenia składek do ZUS za osoby pobierające zasiłki stałe 
z tytułu niepełnosprawności oraz ubezpieczania tych osób za pomocą programu komputerowego „Płatnik”. 
Łącznie odprowadzane były składki zdrowotne za 9 osób w kwocie 4.900,15 zł.

ZASIŁEK STAŁY
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Zasiłek ten przyznaje się w szczególności ze względu na :
-długotrwałą chorobę 
-niepełnosprawność
-brak możliwości zatrudnienia
Zasiłki okresowe otrzymało w ubiegłym roku 15 rodzin. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym
osoby/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
Na zasiłki okresowe wydano 27.275,26 zł z dotacji Wojewody.

ZASIŁKI OKRESOWE

Może być przyznany na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, remontu mieszkania, 
opału i odzieży itp. W roku ubiegłym wypłacono pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego, pomocy rzeczowej oraz zasiłku losowego 
na łączną kwotę:  31.700,00 zł. 
Z tej formy pomocy skorzystało 50 rodzin. W ramach zasiłku celowego 31 rodzinom wypłacono zasiłki celowe specjalne, tzn. rodzinom, których dochody
przekraczają kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, na które wydatkowano łączną kwotę 16.850,00 zł i 2 rodziny
uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 6.700,00 zł.

ZASIŁEK CELOWY I W NATURZE

OPŁATA ZA POBYT W DPS
Gmina ma obowiązek ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS przez Gminę. 
W 2020 r. ponoszona była odpłatność za 5 osób przebywających w DPS (3 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoba w DPS w Pigży w tym 1 osoba 
z mocy postanowienia sądu) wydatki na ten cel wyniosły 162.026,37 zł.
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W 2020 r. realizowane były nadal specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu państwa. Do grudnia
2020r. z tej pomocy korzystało 7 dzieci z 5 rodzin, koszt - 38.460,60 zł.
Od lipca 2020 r. były realizowane usługi opiekuńcze dla 3 osób starszych z terenu Gminy. Wynagrodzenie bezosobowe opiekunki zatrudnionej na umowę
zlecenie realizującej usługi wyniosło 1.587,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 
Od stycznia 2019r. Karta przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu 3 i więcej dzieci.  Jej posiadacze mają możliwość tańszego
korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Powyższy program ma zasięg ogólnokrajowy.
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na dochód, a więc rodzice, rodzice zastępczy mający na utrzymaniu co najmniej
3 dzieci do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy dziecko się uczy do 25 roku życia. 
Dokumentem identyfikującym członków rodzin wielodzietnych jest „Karta Dużej Rodziny” wydawana bezpłatnie rodzinie wielodzietnej przez Wójta
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 
W 2020 roku wpłynęło do GOPS 13 wniosków o wydanie KDR, w tym 3 wnioski o przedłużenie karty, 2 wnioski dla rodziców, 7 wniosków dla rodzin 
i 1 wniosek w związku ze zmiana danych osobowych Wydano karty 18 rodzinom (56 osobom). Na realizację niniejszego zadania wydatkowana została
dotacja w kwocie 122,07 zł (koszt wydania kart rodzinie). Karta uprawnia do ulg i zniżek oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące 
w programie, wykaz ulg zamieszczony jest na stronie MRPiPS.
Do końca 2020r. 172 rodziny z terenu gminy Wielka Nieszawka były posiadaczami Karty Dużej Rodziny, w tym 45 rodzin jako posiadacze karty dla
rodziców, którzy kiedykolwiek mieli co najmniej 3 dzieci, (karty wydano 730 osobom w formie tradycyjnej i 112 w formie elektronicznej).

KARTA DUŻEJ RODZINY 
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi.
Zatrudniony nadal pozostawał asystent rodziny, którego zadaniem było wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w przezwyciężeniu codziennych
trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, problemów
socjalnych, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie aktywności społecznej rodzin. 
W związku z powyższym Gmina po raz kolejny przystąpiła do realizacji „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2020.” Program zakładał dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających w okresie pandemii 
Covid – 19, którzy zatrudnieni zostali najpóźniej od 1 stycznia i na dzień 19 czerwca nadal wykonywali pracę na stanowisku asystenta. 
Zatrudnienie asystenta w 2020r. sfinansowane zostało ze środków własnych gminy. Dofinansowanie w ramach „ Programu asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020.” wynosiło 1 275zł. Całkowity koszt realizacji to kwota 45.430,89 zł.
Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 13 rodzin z terenu gminy, 
w tym 3 rodziny, które zobowiązane zostały przez sąd do współpracy z asystentem. Do końca grudnia 2020r. z asystentem pracowało 
10 rodzin, 2 rodziny zakończyły współpracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 1 zakończyła współprace w ramach czynnej
asystentury i pozostawała w tzw. monitoringu. Opieką asystenta łącznie zostało objętych 31 dzieci.
Gmina jest również zobowiązana do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 10% ogólnych kosztów w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30 % kosztów w drugim roku
pobytu oraz 50 % w trzecim i kolejnych latach pobytu - w 2019 r. koszt powyższego zadania wyniósł:

PIECZA ZASTĘPCZA 
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- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (3 dzieci) 8.903,65 zł
- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) 52.238,88 zł .
W ramach realizacji „Gminnego Programu Wpierania Rodziny na lata 2018-2020”, którego głównym założeniem pozostaje stworzenie
skutecznego systemu opieki nad dzieckiem 
 i rodziną, który sprzyjać ma prawidłowemu ich rozwojowi, prowadzone były na bieżąco działania, znajdujące się w kompetencjach
poszczególnych realizatorów programu tj: Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, Szkoły Podstawowej w Cierpicach, Przedszkola 
w Małej Nieszawce GCK w Małej Nieszawce i Biblioteki w Małej Nieszawce, GOPS w Wielkiej Nieszawce i Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce,
które potwierdzają ich zaangażowanie na rzecz rodziny. 
Podejmowano liczne działania o charakterze profilaktycznym, wychowawczym, edukacyjnym, wspierającym, które skierowane były do
rodziców i uczniów np.:
- prowadzono konsultacje/poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, terapeutyczne, doradcy zawodowego i nauczycieli
wspomagających dla rodziców, przekazywano wskazówki, ze względu na COVID - 19 wprowadzono możliwość konsultacji zdalnych,
- współpracowano z rodzicami celem przezwyciężenia bieżących trudności zarówno wychowawczych, rówieśniczych, edukacyjnych jak 
i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i udzielano im wsparcia,
- współpracowano z policją oraz dzielnicowym, GOPS i asystentem rodziny, PCPR w Toruniu,  
- diagnozowano problemy edukacyjno – wychowawcze w przedszkolach i szkołach, kierowano do poradni psychologiczno – pedagogicznej
dzieci z trudnościami w nauce oraz prowadzono indywidualne zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia i opinie o potrzebie specjalnego
kształcenia: zajęcia emocjonalno – społeczne
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- organizowano zajęcia kształtujące postawy społeczne, ekologiczne, patriotyczne oraz zachęcano dzieci i uczniów do udziału 
w wielu konkursach
- angażowano rodziców i dzieci w szereg przedszkolnych, szkolnych i lokalnych uroczystości np. WOŚP, Orszak Trzech Króli, Święto Rodziny,
jasełka, montaże filmów z okazji uroczystości itp.
- prowadzono pogadanki z rodzicami i dziećmi na temat higieny, czystości, profilaktyki,  
- realizowano program profilaktyczno - wychowawczego w szkołach i przedszkolach, 
- propagowano  programy zdrowotne, ekologiczne, zachęcano do udziału w akcjach charytatywnych, społecznych
- organizowano zajęcia wspomagające dla dzieci w szkołach i przedszkolach (SI, logopeda, zajęcia , zajęcia korekcyjne,)
- prowadzono nieodpłatne zajęcia w GCK dla dzieci i młodzieży, warsztaty tematyczne, spektakle teatralne, zajęcia taneczne i sportowe 
na Orliku,
- realizowano inicjatywy lokalne z projektu Narodowego Centrum Kultury – zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób dorosłych i seniorów
(warsztaty wokalne, Z historią i smakiem przez Brzozę, spotkanie z kulturą żydowską, Tu Olendrzy mieszkali – mini spektakl, z kuchnią przez
pokolenia, warsztaty poznajemy teatr)
- prowadzono zajęcia taneczne i koncerty online, 
- umożliwiono prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – harcerze, zajęcia sportowe
- udział w grupach roboczych i spotkaniach ZI oraz współpraca z kuratorem, sądem o wgląd 
 w sytuacje rodzin,
- współpraca w ramach projektu LOWE.
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Zapewniono rodzinom dostęp do specjalistycznego poradnictwa. 

1.w Publicznym Przedszkolu w Małej Nieszawce działa Zespół Badający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży (psycholog 
i pedagog). 
2.w budynku GCK funkcjonuje punkt darmowej pomocy prawnej czynny w środy w godz. 15.oo – 19.oo, ze względu na pandemię była jedynie
możliwość telefonicznej porady z prawnikiem.
GOPS współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu i w ramach realizowanego przez PCPR projektu 
„Rodzina w Centrum II” umożliwiał rodzinom z terenu Gminy udział w zajęciach szkoły rodzica, bezpłatnego poradnictwa psychologicznego,
prawnego, pedagogicznego oraz mediacji rodzinnych. W środowiskach z problemem dotarcia do Centrum była możliwość umówienia mediacji
mobilnych w miejscu zamieszkania rodziny. Z powiatowego wsparcia skorzystało 27 osób z terenu gminy w tym
 
11 osób skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
6 osób skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa pedagogicznego,
4 osoby skorzystały z terapii grupowej i indywidualnej,
2 osoby skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, 
1 osoba uczestniczyła w warsztatach dla wychowanków pieczy,
2 osoby były na wyjeździe edukacyjnym.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jako jeden z Partnerów Projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków
edukacji LOWE” realizowanego w okresie 1. 06.2020r. do 30.11.2021r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, (nr projektu POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój
narzędzi do uczenia się przez całe życie rekrutował osoby chętne do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu szkoła rodzica -  trening
kompetencji wychowawczych rodziców, poznajemy historię i tradycje regionu (plener turystyczno – historyczny), warsztaty tworzenia
podmiotów ekonomii społecznej. 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

PIECZA ZASTĘPCZA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce odpowiedzialny jest za obsługę techniczno – organizacyjną Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego przez Wójta Gminy w 2011r. Konieczność powołania
Zespołu wynikała z zapisu ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
W 2020 r. powołany został nowy skład ZI, który tworzą: pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownik socjalny
GOPS, kurator specjalista z IV Zespołu Kuratorów Służby Sądowej w Toruniu, Kierownik I zespołu Kuratorów Służby Sądowej w Toruniu,
pedagog ze Szkoły podstawowej w Małej Nieszawce i w Cierpicach, społeczny zastępca dyrektora z Przedszkola w Malej Nieszawce,
Specjalista pracy socjalnej z PCPR w Toruniu, prokurator z Prokuratury Rejonowej Toruń – Wschód, dzielnicowy Gminy Wielka Nieszawka,
pielęgniarka z GOZ w Wielkiej Nieszawce. Pracami Zespołu koordynuje przewodniczący Zespołu. 
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Spotkania Zespołu odbywają się co 3 miesiące. Ponadto w zależności od problemu zwoływana jest grupa robocza, której skład jest zmienny.
W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń ZI, na których omawiane były bieżące sprawy z zakresu działania ZI i toczących się postepowań NK.
Powoływane, w celu realizacji prowadzonych procedur NK, grupy robocze  - powołano 8 grup, które odbyły 24 posiedzenia. 
W związku z epidemią COVID – 19 w 2020r. od kwietnia spotkania zespołu odbywały się częściowo w formie zdalnej – telefonicznej, 
natomiast członkowie grup roboczych spotykali się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
W roku 2020 nastąpiła zmiana członków ZI, w związku ze zmianami personalnymi. Wybrany został również nowy przewodniczący ZI.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na bieżąco uczestniczą w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy. 
W 2020r. członkowie ZI korzystali z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.
W 2020r. do Przewodniczącego ZI wpłynęło 9 „Niebieskich Kart – A” dotyczących występowania zjawiska przemocy w 9 rodzinach. Przez
pracowników oświaty założone zostały 3 niebieskie karty, pozostałe karty założone zostały przez przedstawicieli policji. 
W 2020r. prowadzono 10 procedur NK (1 kontynuowana z roku 2019). Łącznie liczba osób objętych pomocą ZI - 23 osoby z 10 rodzin.
Po przeprowadzonych postepowaniach przez ZI 3 procedury (2 z 2020r. i 1 z 2019r.)  zakończono na skutek ustania przemocy. 
Dane te nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Zjawisko to nie zawsze jest ujawniane, co utrudnia
rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy. Jednak zwiększa się świadomość społeczna mieszkańców co powoduje ujawnianie tego zjawiska.
W związku z możliwością występowania przemocy w rodzinie osoby doznające przemocy i pokrzywdzone mogą korzystać 
ze wsparcia w ramach:
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy – Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia – pomoc psychologiczna, prawna, mediacje,
zastępstwo procesowe, Pomarańczowa Linia – porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol, Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu.
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Pomoc żywnościowa z FEAD 

GOPS w Wielkiej Nieszawce przystąpił ponownie do realizacji Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W jego ramach osoby 
i rodziny o niskich dochodach mogły ubiegać się o pomoc żywnościową. GOPS jako instytucja pośrednicząca w realizacji programu wydawał
skierowania i kwalifikował osoby do otrzymania w/wymienionej pomocy. Uprawnieni do korzystania z wsparcia były osoby i rodziny, 
których dochód nie przekraczał kwoty 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Instytucją realizującą program
było Toruńskie Centrum Caritas. Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym pracownicy GOPS  dwukrotnie rozwozili 
do domów przyznaną pomoc mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i chorym, z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzegając
odpowiednich zaleceń oraz umożliwili odbiór żywności na terenie gminy.  W II połowie 2020r. dystrybucja żywności ponownie
 odbywała się w siedzibie Caritas w Toruniu. Z pomocy w tej formie skorzystało 41 rodzin (88 osób).

Działania GOPS w czasie COVID – 19
W związku z sytuacją związana z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV -2, koniecznością zastosowania się do zaleceń i stosowania
środków ochrony osobistej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce uruchomił Akcję #szyjemy dla Was. 
Akcja polegała na szyciu maseczek bawełnianych dwuwarstwowych z możliwością zaaplikowania wkładu dezynfekującego.
Do akcji GOPS czynnie włączyli się mieszkańcy gminy, koło Gospodyń Wiejskich z Brzozy i Wielkiej Nieszawki, GCK, radni, sołtysi,
stowarzyszenie Wspólne Gniazdo,  właściciele firm z terenu gminy, osoby prywatne, którzy sponsorowali i zaoferowali swoją pomoc w szyciu
maseczek, dostarczaniu niezbędnych materiałów, użyczenia maszyn do szycia, roznoszeniu gotowych już maseczek, przekazywali środki
finansowe na zakup materiałów.
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W ramach pozyskanego wsparcia finansowego w kwocie 4.690 zł i  zebranym  materiałom  uszyliśmy 4000 sztuk maseczek, 
które po ozonowaniu przekazane zostały mieszkańcom gminy, oraz do  szkół i przedszkola, ośrodka zdrowia, DPS, szpitali i hospicjum,  
pielęgniarkom z terenu gminy, pracownikom urzędu i miejscowym firmom. Maseczki w ramach akcji szyło 13 osób. 
W ramach Naszej akcji otrzymaliśmy 40 sztuk gogli ochronnych, 25 litrów płynu do dezynfekcji, 1l płynu do dezynfekcji powierzchni, 
8 przyłbic, 10 litrów żelu do dezynfekcji rąk, 24 kompresy jałowe, 18 opakowań rękawiczek jednorazowych.
Dzięki sponsorom dla mieszkańców przygotowane zostały również paczki z rękawiczkami oraz płynem lub żelem dezynfekcyjnym.
Osobom zaangażowanym w szycie maseczek przekazane zostały podziękowania.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce we współpracy z Prezesem Stowarzyszenia Klub Sportowy Olender zorganizował
możliwość wypożyczenia laptopa przeznaczonego do nauki zdalnej na czas zawieszenia zajęć w szkołach.
Ze wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych oraz klas zerowych w przedszkolach z terenu gminy Wielka Nieszawka, 
którzy nie posiadają w swoich domach sprzętu komputerowego niezbędnego do codziennej nauki zdalnej. Z laptopów korzystało 6 dzieci
do czerwca 2020r. 
GOPS w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i obsługi mieszkańców 
w okresie pandemii pozyskał z Ministerstwa Zdrowia dozownik automatyczny płynów 
do dezynfekcji rąk raz wraz z zapasem płynu oraz przystąpił do realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
projektu wspierającego Gminy w walce z epidemią COVID – 19 „Kooperacja – efektywna i skuteczna – Dostawa środków ochrony indywidualnej
oraz sprzętu w związku z COVID – 19 w rakach którego ośrodek otrzymał urządzenie do oczyszczania powietrza.

Działania GOPS w czasie COVID – 19
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W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom zwłaszcza seniorom przed zakażeniem koronawirusem Gmina Wielka
Nieszawka  przystąpiła do programu „Wpieraj Seniora”, który zakładał pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, 
by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Program
obowiązywał od października do grudnia 2020r. Zaletą programu była możliwość korzystania z niego przez Seniorów bez względu na
posiadany dochód. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce zadeklarowali chęć pomocy osobom starszym 
w robieniu zakupów. 
Mimo umieszczenia informacji na stronie internetowej GOPS, UG, rozwieszeniu plakatów na tablicach informacyjnych i ulotek informujących 
o niniejszym programie, żaden z seniorów nie zgłosił się przez infolinię i bezpośrednio do GOPS-u z prośbą o zrobienie zakupów. 
Związane to było z faktem, że seniorzy zabezpieczeni byli poprzez członków rodzin, z którymi wspólnie zamieszkiwali, bądź w bliskiej odległości
lub przez sąsiadów, którzy pomagali seniorom. Wielu seniorów we własnym zakresie zabezpieczali się w zakupy, 
ponieważ było to dla nich minimum normalności w codziennym funkcjonowaniu, ograniczonym przez stan epidemii. 
Dlatego nie były wydatkowane żadne środki finansowe z otrzymanej dotacji w kwocie 10.101,00 zł. 
Dużym zainteresowaniem natomiast cieszył się projekt realizowany przez Ośrodek Ekonomii Społecznej w Toruniu w ramach mechanizmu
zakupowego usług w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID – 19, do którego przystąpił GOPS. 
W ramach niniejszego wsparcia możliwe było zapewnienie w miesiącu grudniu 2020r. (z przedłużeniem do 17 stycznia 2021r.), 
nieodpłatnie posiłków osobom samotnym, powyżej 65 r.ż., i niepełnosprawnym niemającym wsparcia w najbliższym otoczeniu, 
które ze względu ma stan epidemii potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Posiłki dostarczane były do 40 mieszkańców gminy.

Działania GOPS w czasie COVID – 19
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GOPS zawarł również porozumienia z 2 wolontariuszami chętnymi świadczyć wsparcie polegające na dostarczaniu zakupów, 
pomoc przy wykonywaniu czynności dnia codziennego osobom starszym, potrzebującym oraz przebywającym na kwarantannie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce wspólnie z osobami chętnymi do pomocy zorganizował na portalu
społecznościowym zbiórkę materiałów budowlanych, dla rodziny poszkodowanej w pożarze. Utworzono stronę: Pomoc dla osób
poszkodowanych w pożarze w Małej Nieszawce, na której pracownik socjalny na bieżąco przekazywał informacje o postępie prac.  
Małżeństwo w wyniku pożaru straciło dach nad głową i cały swój dobytek. Rodzina uzyskała zgodę od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego na remont domu. Rodzina została objęta wsparciem finansowym. Na czas remontu Gmina zapewniła rodzinie lokal zastępczy.
W okresie od 19.03. do 1707.2020r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wg wytycznych MRPiPS pracownicy GOPS pełnili
dyżury do godz. 19 (początkowo osobiście w siedzibie GOPS, następnie telefoniczne) przez 7 dni w tygodniu w celu udzielania informacji
osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym. Kontaktowali się również z osobami pozostającymi w
kwarantannie i izolacji w celu ewentualnego zabezpieczenia ich w niezbędne produkty żywnościowe oraz udzielali informacji jak postępować 
z odpadami komunalnymi z miejsc objętych izolacją. Pomocy w  formie dostarczenia niezbędnych produktów udzielono 12 rodzinom.

Działania GOPS w czasie COVID – 19
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 Do pozostałych zadań, jakie wykonał 
GOPS w 2020 roku, należały

 
realizowanie bieżących zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej,
współpraca z różnorodnymi instytucjami na terenie gminy, powiatu 

kierowanie osób do Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności przy PCPR 

pomaganie osobom i rodzinom w zakresie wnioskowania do Sądów 

współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi w zakresie niesienia pomocy osobom i rodzinom z problemami społecznymi,             
współpraca z lekarzami, pielęgniarkami z terenu gminy jak i spoza – miedzy innymi Przychodnią Zdrowia Psychicznego,
Szpitalami, Punktami Zaopatrzenia Ortopedycznego, NFZ,
współpraca z PCK w ramach której 5 osób z terenu Gminy objętych było usługami opiekuńczymi w ramach projektu 

współpraca z placówkami oświatowymi w indywidualnych sprawach dot. poszczególnych uczniów i ich rodzin, w sprawach
dożywiania i innych problemów związanych z opieką nad dziećmi i funkcjonowaniem rodziny, 

    

       i województwa w zakresie świadczeń na rzecz osób i rodzin potrzebujących (np.: ZUS, KRUS, zakłady pracy, PUP itp.)

      w Toruniu  i do ZUS w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności,

      w różnych sprawach w celu osiągnięcia zamierzonego celu,

      „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów.
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współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
współpraca z Policją  i dzielnicowym we wszelkich sprawach związanych z problemami społecznymi,
współpraca z PUP dla Powiatu Toruńskiego – sprawy bezrobocia, 
współpraca z PFRON oraz PCPR w Toruniu na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, 
współpraca z GKP i RPA działającą na rzecz profilaktyki uzależnień,
współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz Wydziałem Polityki
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy –sprawozdawczość; interpretacja przepisów, szkolenia, udział w
programach i projektach itp.
współpraca z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej – wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pisma, wywiady alimentacyjne,
współpraca z lokalnym środowiskiem (Radnymi, Sołtysami, mieszkańcami) na rzecz lokalnej społeczności oraz  osób/rodzin
znajdujących się w potrzebie pomocy. 
obsługa organizacyjna powołanego przy GOPS w 2011r. zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

    

 Do pozostałych zadań, jakie wykonał 
GOPS w 2020 roku, należały
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współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
współpraca z Policją  i dzielnicowym we wszelkich sprawach związanych z problemami społecznymi,
współpraca z PUP dla Powiatu Toruńskiego – sprawy bezrobocia, 
współpraca z PFRON oraz PCPR w Toruniu na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, 
współpraca z GKP i RPA działającą na rzecz profilaktyki uzależnień,
współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz Wydziałem Polityki
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy –sprawozdawczość; interpretacja przepisów, szkolenia, udział w
programach i projektach itp.
współpraca z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej – wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pisma, wywiady alimentacyjne,
współpraca z lokalnym środowiskiem (Radnymi, Sołtysami, mieszkańcami) na rzecz lokalnej społeczności oraz  osób/rodzin
znajdujących się w potrzebie pomocy. 
obsługa organizacyjna powołanego przy GOPS w 2011r. zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

    

 Do pozostałych zadań, jakie wykonał 
GOPS w 2020 roku, należały
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W roku 2020r. do tut. Ośrodka wpłynęło łącznie 1.044 (słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery) sprawy dotyczące świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), świadczenia „Dobry Start” 
dla uczniów, programu Czyste powietrze. Następstwem wpłynięcia sprawy jest przeprowadzenie postępowania
administracyjnego, rejestracja wniosku do systemu dziedzinowego FA, SR, SW i DS oraz wydanie decyzji 
administracyjnej lub informacji o przyznaniu świadczeń, odpowiedzi na pisma i prowadzenie postępowań zgodnie z przepisami. 
GOPS od 1 października 2020r. wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego 
na jednego członka jej gospodarstwa domowego osobom, ubiegającym się o przyznanie dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

WYDANO   - 4 zaświadczenia.

Sprawozdanie z realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
świadczeniawychowawczego, 

 świadczenia „Dobry Start” i programu „Czyste powietrze” w 2020r.
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na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95zł 
na dziecko w wieku od 5 do 18 lat - 124zł 
na dziecko w wieku powyżej 18 lat - 135zł 

    
Zasiłek rodzinny wraz z należnymi dodatkami przysługuje jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium
dochodowego, które wynosi 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dla
rodziny wynosi 764 zł.

Z zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami skorzystały 75 rodzin.
Zasiłek rodzinny :
Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

WYPŁACONO: 224.882,00 zł.  tj. 1.903 zasiłków

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
świadczeniawychowawczego, 

 świadczenia „Dobry Start” i programu „Czyste powietrze” w 2020r.
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Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu:
     

1.  urodzenia dziecka (1.000 zł./jednorazowo) przysługuje na każde nowo urodzone dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 o przyznanie tego dodatku można zgłaszać się najpóźniej do ukończenia przez to dziecko 1-go roku życia jeżeli uprawniony 
jest do zasiłku rodzinnego
WYPŁACONO: 6.000,00 zł   tj. 6 zasiłków (6 rodzin)

2  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, maksymalny okres jego pobierania 
to 24 miesiące lub 36 m,-cy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu lub 72 (miesiące 
jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (400 zł./miesięcznie) 
WYPŁACONO: 17.200,00 zł  tj. 44 zasiłki (7 rodzin)

3. samotnego wychowywania dziecka świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 193 zł, gdy w rodzinie jest wychowywane
dziecko niepełnosprawne dodatek można zwiększyć o 80 zł/miesięcznie jednak nie więcej niż 160 zł. na wszystkie dzieci .
WYPŁACONO: 15.242zł  tj. 74 zasiłki (6 rodzin)

4. wielodzietności dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek
wynosi 95 zł dziecko
WYPŁACONO: 50.445,00zł tj. 531 zasiłków (46 rodzin)
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DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 

    
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie uprawnione do
zasiłku rodzinnego legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
    Kwota dodatku to:                                                 
    - na dziecko w wieku poniżej 5-go roku życia w kwocie 90 zł/ miesięcznie 
    - na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia w kwocie 110 zł/ miesięcznie 
WYPŁACONO:15.730,00 zł tj. 143 zasiłki (12 rodzin)

6.    podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - wyróżnia się dwa rodzaje tego dodatku, który przysługuje na
ucznia szkoły ponadpodstawowej  tj:
  1)     na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, które mieszka w
internacie w kwocie 113 zł/ miesięcznie (2 dzieci)
  2)     na pokrycie wydatków związanych z dojazdem z miejsca zamieszkania 
 do miejscowości w której znajduje się szkoła, które dojeżdża z miejsca swego zamieszkania do szkoły znajdującej się w innej
miejscowości w kwocie 69 zł/ miesięcznie 
WYPŁACONO: 20.156,00 zł tj. 261 dodatków (27 rodzin)
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DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 

    
7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a także osobie uczącej 
 się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego 
WYPŁACONO: 11.700,00zł tj. 117 dodatków  (75 rodzin)

Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
 tzw.” becikowe”, które jest uzależnione od kryterium dochodowego w kwocie 1.922 zł 
 na osobę w rodzinie i wynosi 1.000 zł. na każde dziecko. O świadczenie można ubiegać 
 się do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.
WYPŁACONO:25.000,00 zł  tj. 25 świadczeń (25 rodzin)
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  

    
7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a także osobie uczącej 
 się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego 
WYPŁACONO: 11.700,00zł tj. 117 dodatków  (75 rodzin)

Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
 tzw.” becikowe”, które jest uzależnione od kryterium dochodowego w kwocie 1.922 zł 
 na osobę w rodzinie i wynosi 1.000 zł. na każde dziecko. O świadczenie można ubiegać 
 się do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.
WYPŁACONO:25.000,00 zł  tj. 25 świadczeń (25 rodzin)



Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

145

Oświata i wychowanie
Gmina Wielka Nieszawka był organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej
Nieszawce i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach z oddziałami przedszkolnymi oraz Przedszkola w Małej
Nieszawce.

W związku z pandemią COVID-19 forma zdalnej edukacji trwała od 12 marca do 26 czerwca 2020 r. (rok szkolny 2019/2020). W roku
szkolnym 2020/2021 zajęcia dla klas IV-VIII odbywały się sposób tradycyjny do 23 października, a od 26 października zaczęło
obowiązywać nauczanie zdalne. Klasy I-III zaczęły nauczanie zdalne od 9 listopada. Do końca roku kalendarzowego 2020 uczniowie szkół
podstawowych nie powrócili do nauki stacjonarnej. Od 17 listopada odbywały się konsultacje dla uczniów klas VIII.

We wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 309 uczniów w 15 oddziałach. 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego, 7 uczniów
zostało objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie nauczyciela współorganizującego kształcenie, 2 uczniów zostało objętych
pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
We wrześniu 2020 r. zatrudniono nauczyciela chemii oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie w klasie Ib. W szkole zatrudnionych
było 37 nauczycieli, w tym 32 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze zajęć. Jeden nauczyciel
przebywał na urlopie rodzicielskim. 
W październiku zatrudniono psychologa w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 
Kadra pedagogiczna według stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
Kadra pedagogiczna według stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Stażysta

5

Kontraktowy

8

Mianowany

7

Dyplomowany

17

Bez stopnia
awansu

zawodowego

1

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne:

Zajęcia wynikające z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: rewalidacji: 10 uczniów, logopedyczne: 42 uczniów klas I -V,
korekcyjno-kompensacyjne: 61 uczniów klas I-VIII, dydaktyczno- wyrównawcze: 35 uczniów klas I – III i 97 uczniów klas IV - VIII.
Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty: jęz. polski, matematyka, jęz. angielski uczniowie klas VIII.
Zajęcia dla uczniów realizowane w ramach projektów: EU-geniusz w Świecie 3D: 10 grup po 8 uczniów w grupie, Uni-Misja 2018-2021:
uczniowie klas V- VIII, Mali Odkrywcy: uczniowie klas I – III, Zajęcia z budżetu obywatelskiego (zajęcia sportowe –grywalizacja, zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów) – uczniowie klas I- VIII.

Stopień 
awansu:

Liczba 
nauczycieli:
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
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); 
EU-geniusz w świecie 3D; Szkoła Ćwiczeń, Moje miejsce na Ziemi (budowa Zielonych pokoi), LOWE, programy profilaktyczne, projekty
charytatywne, projekty edukacyjne.  
Uczniowie uczestniczyli konkursach przedmiotowych międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich (np. konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich
Polakach − Prymas Stefan Wyszyński na tle historii XX i XXI wieku – laureat, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęconej
Fryderykowi Chopinowi i muzyce – I miejsce), ogólnopolskich (np. Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik – tytuł laureata,
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie synchronicznym – złoty medal.
Wykonano szereg prac remontowych oraz innych przedsięwzięć w zakresie modernizacji i unowocześnienia szkoły (m.in. malowanie
pomieszczeń, montaż barierek dla osób niepełnosprawnych przy drzwiach wejściowych do szkoły, naprawa dachu, przebudowa schodów 
przy wejściu do szkoły od strony kuchni, zakupienie szaf dla uczniów, wyposażenie w sprzęt multimedialny).   
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We wrześniu 2020 r. naukę w szkole rozpoczęło 167 uczniów w klasach I-VIII (9 oddziałów) i 47 dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych. 
2 uczniów korzystało z pomocy nauczyciela wspomagającego (1 SP, 1 oddział przedszkolny), przyznano 2 godz. logopedii indywidualnej 
i 5 godz. zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej. Szkoła obejmowała swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka. 
Zajęcia w szkole odbywały się od godz. 8.00 do 15.25, a w oddziałach przedszkolnych od 6.30 do 16.30.
We wrześniu 2020 r. zatrudniono w szkole 3 nauczycieli. W szkole zatrudnionych było 29 nauczycieli, w tym 22 nauczycieli w pełnym wymiarze
zajęć i 7 w niepełnym wymiarze zajęć. 
Jeden nauczyciel przebywał na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Od listopada 2020 r. został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo. 
Cztery nauczycielki rozpoczęły staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 4 nauczycieli kontynuuje już rozpoczęty; 
w tym: 3 - na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i 1 – na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach 
z oddziałami przedszkolnymi 

 
 

Stażysta

3

Kontraktowy

7

Mianowany

7

Dyplomowany

13

Stopień 
awansu:

Liczba 
nauczycieli:
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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach 
z oddziałami przedszkolnymi 

 
 

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), Mali Odkrywcy (dla klas I-III), EU-geniusz w świecie 3D; Szkoła Ćwiczeń;  programy profilaktyczne, projekty charytatywne. 
Uczniowie szkoły podstawowej i dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w konkursach wewnątrzszkolnych międzyszkolnych,
międzyprzedszkolnych, gminnych, wojewódzkich (tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii organizowanego
przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty) i ogólnopolskich.
Wykonano szereg prac remontowych oraz innych przedsięwzięć w zakresie modernizacji i unowocześnienia szkoły (m.in. utworzenie
trzeciego oddziału przedszkolnego, generalny remont głównego holu i korytarza, utworzenie kącików rekreacyjnych dla uczniów kl. I-III i IV-
VIII, utworzenie ogródka dla dzieci przedszkolnych).   

Zajęcia dodatkowe:
dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu w klasach VIII, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne, koła: matematyczne, warcabowe, wokalno-taneczne, muzyczne, przyrodnicze, chemiczne, biologiczne, geograficzne,
teatralne, kodowanie, robotyka, zajęcia z ruchu rozwijającego z elementami gimnastyki korekcyjnej, integracja sensoryczna, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne z elementami tańca gimnastyki. 
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Przedszkole w Małej Nieszawce 

We wrześniu 2020 r. objęło wychowaniem przedszkolnym 145 dzieci w 6 grupach. 8 uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, 2 uczniów opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 6 dzieci opinie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. Pomocą
psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 38 dzieci. 
W placówce w 2020 r. zatrudnionych było 15 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia uczniów
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku 2020 awans na nauczyciela kontraktowego odbyła jedna osoba, na nauczyciela
mianowanego 2 osoby oraz na nauczyciela dyplomowanego 2 osoby. 

Stażysta

2

Kontraktowy

3

Mianowany

3

Dyplomowany

7

Stopień 
awansu:

Liczba 
nauczycieli:

Zajęcia dodatkowe:
- wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przedszkolnej pomocy
psychologiczno- pedagogicznej: rewalidacyjne, logopedyczne (indywidualne i grupowe), integracji sensorycznej (indywidualnie), utrwalające
poznany materiał
- wspomagające rozwój dzieci: profilaktyczne zajęcia logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka”, integracji sensorycznej (grupowe), ruchu
rozwijającego z elementami tańca.
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Organizowane wydarzenia i realizowane programy, projekty oraz akcje dokumentowane są na stronie internetowej przedszkola. Dzieci
uczestniczyły w projektach edukacyjnych (Przedszkole bez zabawek, projekt wydawnictwa MAC Edukacja Mały Miś w świecie wielkiej
literatury edycja 2019/2020 i 2020/2021, Ogólnopolski Projekt Tydzień Bajek Polskich, program edukacyjny Drogowe ABC, Program
Edukacyjny dla Przedszkoli Kubusiowi Przyjaciele Natury pod patronatem producenta soków i napojów Kubuś, Europejski Tydzień
Kodowania, Godzina Kodowania, akcje MEN: Razem do Hymnu, Razem na święta, Szkoła pamięta), promocji zdrowia (Przedszkole
Promujące Zdrowie, program promocji zdrowia Psychicznego Przyjaciele Zippiego, Mamo, tato wolę wodę!), sportowych (zabawy sportowe
z elementami ruchu rozwijającego V. Sherborne z udziałem rodziców Mamo, Tato pobaw się ze mną!, akcja czasopisma Bliżej Przedszkola
VI Maraton Przedszkolaka Sprintem do Maratonu, Kids&Sport Zdrowo i Sportowo). 
Dokonano zakupu wyposażenia i sprzętu, tj.: wyposażenie dwóch sal terapeutycznych: logopedycznej oraz sali do ćwiczeń integracji
sensorycznej, monitor mobilny z portem OPS, oprogramowanie multimedialne do terapii logopedycznej oraz zajęć rewalidacyjnych i WWR,
trzy laptopy z oprogramowaniem do pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dotykowy laptop
Surface Pro7 do terapii światłem i dźwiękiem z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, klocki terapeutyczne,
przenośny sprzęt nagłaśniający, drukarka wielofunkcyjna laserowa, roboty edukacyjne Ozoboty do zajęć kodowania, plansze do gier
tematycznych, zakup i montaż 8 klimatyzatorów do sal dydaktycznych. 

 

Przedszkole w Małej Nieszawce 
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UNI-MISJA 2018-2021 – Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce – wartość projektu 419 618,25, w tym dofinansowanie 406 977,45 zł.
Mali odkrywcy (zakończenie projektu 30.08.2020) – klasy I-III – wartość projektu 59 375,00 zł, w tym dofinansowanie 53 437,50 zł.
EU-geniusz w świecie 3D (rozpoczęcie projektu styczeń 2020 r.-zakończenie 2023 r.)  – wartość projektu 233 864,00 zł, w tym
dofinansowanie 198 784,440 zł.
Radosne Przedszkole – oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach – wartość projektu 199 703,70 zł, w tym
dofinansowanie 169 748,14 zł. 

 

Projekty edukacyjne realizowane w placówkach oświatowych 
w ramach środków unijnych

 

Programy rządowe
Zdalna Szkoła – zakupiono 30 laptopów za 59 970,00 zł
Zdalna Szkoła+ ‒ zakupiono 27 laptopów za 54 999,08 zł
Wsparcie dla nauczycieli 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej – 28 500 zł (34 nauczycieli)
Dotacja podręcznikowa – 51 843,87 zł (bezpłatne podręczniki materiały ćwiczeniowe dla 474 uczniów)

 
Stypendia

o charakterze motywacyjnym dla uczniów VIII klas szkół podstawowych z terenu gminy ‒ w miesiącach styczeń-czerwiec 2020 r. stypendia
otrzymywało 15 uczniów, w miesiącach wrzesień-grudzień 2020 r.  – 29 uczniów. Kwota stypendium to 100 zł na miesiąc przez 10
miesięcy. Wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym wyniosły łącznie 20 600 zł. 
o charakterze socjalnym (przyznawane na podstawie kryterium dochodowego) otrzymało 20 uczniów. Łączna kwota wypłaconych
stypendiów socjalnych – 9 920,00  zł. 



Dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wielka skorzystały z półkolonii letnich „Aktywne Lato w Olendrze
2020”. Zorganizowano dziewięć tygodniowych turnusów, w których wzięło udział 98 mieszkańców. Partycypacja z budżetu
gminy 24 500 zł (250 zł/dziecko). 
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Wypoczynek Letni



Na promocję gminy w 2020 r. wydano 41.882,01 zł.
w tym wydano środki realizowane poprzez
fundusz sołecki oraz budżet obywatelski w łącznej
kwocie 8.355,21 zł.
Wydatki realizowane przez urząd w ramach
promocji gminy m.in.:
- publikacje artykułów promocyjnych 
w dwutygodniku „Poza Toruń”, życzenia
okolicznościowe w gazecie „Nowości” oraz Poza
Toruń”, dostosowanie strony gminnej "www" 
do wytycznych WCAG.2.1, na łączna kwotę:
12.570,70 zł.
- zakupy związane z organizacją III Orszaku Trzech
Króli; zakupy gadżetów reklamowych promujących
gminę; tonery do urządzenia wielofunkcyjnego
wykorzystywanych na potrzeby promocji gminy;
kalendarze gminne; itp. na łączną kwotę: 
20.936,91 zł.

PROMOCJA GMINY 
WIELKA NIESZAWKA
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Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2020 roku na terenie Gminy Wielka Nieszawka

funkcjonowało 408 zarejestrowanych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) w 2020 r. zarejestrowano 30 nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 17. Z roku na rok przybywa osób

decydujących się na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest najpopularniejszym rodzajem podmiotów

gospodarczych na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W 2020 roku z Urzędu Gminy Wielka Nieszawka wysłanych zostało łącznie 

193 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Item 1
100%

Item 2
100%

Przedsiębiorcy Gmina Wielka Nieszawka
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408 zarejestrowanych
przedsiębiorców będących

osobami fizycznymi
30 nowych

przedsiębiorców

Item 1
100%

17 wyrejestrowanych

Item 1
100%

193 wnioski 
wysłane w 2020 roku 

do CEIDG



Gminne Centrum Kultury
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Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce w roku 2020
wypracowało dochód własny w kwocie 32 556,89 zł, 
oraz po uprzednim kilkukrotnym wnioskowaniu otrzymało ulgę z
ZUS w kwocie 21 630,38 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień
01.01.2020r. wynosił 1 701,49 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień
31.12.2020r. wynosił 4 749,23 zł.

Wykonanie planu przychodów

Wykonanie planu wydatków
Na koniec 2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Niewykorzystaną kwotę projektu NCK 3 608,61 zł zwrócono na
rachunek bankowy Narodowego Centrum Kultury w dniu
29.12.2020r.
WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2020  - ZYSK 12 061,50 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Centrum
Kultury w Małej Nieszawce zostało przygotowane na XXXIII sesję
Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 27.04.2021 r.



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
W MAŁEJ NIESZAWCE
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W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. - plan finansowy
po dokonanych zmianach został zrealizowany zgodnie z niżej
przedstawionymi danymi:
PRZYCHODY:

Plan:                     134.000,00zł
Wykonanie:         131.279,44zł (tj. 97,97 % wielkości planowanej).

Zgodnie z planem finansowym dotacja podmiotowa od Gminy
Wielka Nieszawkaw okresie sprawozdawczym: od 01 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r. została przekazana w kwocie:
131.279,44 zł w miesięcznych transzach, umożliwiając terminową
realizację wydatków związanych z działalnością biblioteki.
WYDATKI:

Plan:                     134.000,00 zł.
Wykonanie:         131.279,44 zł. (t.j. 97,97% wielkości planowanej).

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej          
 w Małej Nieszawce zostało przygotowane na XXXIII sesję Rady
Gminy Wielka Nieszawka w dn. 27.04.2021 r.
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W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce zarejestrowała 365 czytelników, regularnie korzystających                         
 z wypożyczania zbiorów bibliotecznych do domu oraz 3320 odwiedzin. Spadek ilości czytelników i odwiedzin, w porównaniu do roku
2019, to skutek częściowego ograniczenia dostępu klientów do korzystania ze zbiorów biblioteki, spowodowane ograniczeniami
sanitarnymi.
Ogółem na zewnątrz wypożyczono 4736 woluminy książkowe z literatury beletrystycznej dla dorosłych, z literatury dla dzieci                   
 i popularnonaukowej. Z księgozbioru podręcznego w czytelni, użytkownicy mogli korzystać do kwietnia 2020 r. 81 czytelników
skorzystało z 243 woluminów książkowych, prasowych i innych. Późniejsze ograniczenia sanitarne nie pozwalały                                       
 na korzystanie z czytelni i komputerów. Udzielono 494 różnego rodzaju informacji telefonicznych, e-mailowych oraz bezpośrednio         
 w bibliotece (informacje biblioteczne, bibliograficzne, dotyczące życie społecznego).
W roku 2020, zakupiono 202 nowości wydawnicze za kwotę 6300 złotych. Ponadto biblioteka otrzymała od Starostwa Powiatowego 
 w Toruniu dar w postaci 3 egzemplarzy publikacji Michała Targońskiego „Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic". Stan księgozbioru     
 na koniec roku 2020 liczył 17092 woluminy książkowe.
Wszystkie nowości wydawnicze i zbiory zakupione wcześniej, wprowadzane do systemu obsługi bibliotecznej Mak+, opatrywane są
kodami kreskowymi i oprawiane w folię zabezpieczającą. Za kwotę ok. 2000 złotych zakupiono środki ochrony (maseczki, rękawice,
płyny dezynfekcyjne do rąk i powierzchni, dozowniki i przesłonę oddzielającą).
Bibliotekarz brał udział w szkoleniach zawodowych on-line. W okresie zamknięcia biblioteki dla czytelników, wykorzystano częściowo
zaległy urlop wypoczynkowy.
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Z powodów sanitarnych nie odbyło się wiele z zaplanowanych imprez m.in. spotkania autorskie z p. Justyną Bednarek, zaplanowane    
 w obydwu szkołach, konkurs ortograficzny „O pióro starosty toruńskiego" i in.
Do kwietnia odbyły się natomiast w bibliotece 2 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, w którym udział wzięło łącznie 13 członkiń
klubu. Odbył się powiatowy konkurs na interpretację wiersza „Wyssane z palca" przeznaczony dla dzieci klas I - III (nagranie filmiku).
Dwie uczestniczki konkursu reprezentujące bibliotekę zostały wyróżnione.
W powiatowym konkursie literackim dla dorosłych „Nie lękajcie się - wspomnienia o Janie Pawle II", jedna z czytelniczek za pracę         
 pt. „Nie zapomnę" zdobyła nagrodę główną w konkursie, a praca drugiej uczestniczki konkursu została wyróżniona. W gablocie
wystawienniczej prezentowana była wystawka promująca uhonorowanie przez Sejm RP roku „2020 Rokiem Jana Pawła II, Hetmana
Stanisława Żółkiewskiego, Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena, Bitwy Warszawskiej 1920, Zaślubin Polski z Morzem w Pucku       
 w 1920 Roku".
Nadzór merytoryczny nad Gminną Biblioteką Publiczną w Małej Nieszawce sprawuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna             
 w Chełmży oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna- Książnica Kopernikańska.

Upowszechnianie czytelnictwa



Realizacja uchwał Rady Gminy 
Wielka Nieszawka

Rada Gminy w Wielkiej Nieszawce pracowała 
w 2020 roku w oparciu o plan pracy przyjęty na XVI sesji
Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku. 
Łącznie zwołanych zostało 
12 sesji, w tym 11 sesji zwyczajnych i 1 nadzwyczajna.
Rada Gminy podjęła w 2020 roku łącznie 62 uchwały.
Szczegółowy wykaz zawiera poniższa tabela 
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Uchwała Nr XVII/92/2020 Rady Gminy Wlk. Nieszawka z dn. 14.01.20r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XVII/93/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XVII/94/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XVII/95/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Wdrożono 
do realizacji
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Uchwała Nr XVII/96/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2020

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XVII/97/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata
2020-2023

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XVIII/98/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 r. w
sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała 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

Zrealizowano

Uchwała nr XVIII/100/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 r. w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Wdrożono 
do realizacji
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Uchwała nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 r. w
sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XVIII/102/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 r. w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Gminnego Centrum Kultury i nadania mu
statutu

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała 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

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 lutego 2020 roku w
sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2020

Zrealizowano

Uchwała nr XX/105/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r. w
sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Zrealizowano
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Uchwała nr XX/106/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r. 
w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2021

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XX/107/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 4 maja 2020 r. 
w sprawie ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości w 2020 roku

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XX/108/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r.
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XX/109/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka
Nieszawka na lata 2020-2026

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXI/110/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce 
(dz. o nr 301/5)

Nieruchomość 
nabyta
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Uchwała nr XXI/111/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce 
(dz. o nr 307/4, 307/5)

Uchwała nr XXI/112/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce 
(dz. o nr 307/13)

Uchwała nr XXI/113/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXI/114/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. w sprawie
przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka
Nieszawka na lata 2020-2032"

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXI/115/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 19.06.2020 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Wdrożono 
do realizacji

Nieruchomość 
nabyta

Nieruchomość 
nabyta
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Uchwała Nr XXII/116/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej
Nieszawce (dz. o nr 301/18, 308/8)

Uchwała Nr XXII/117/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielka Nieszawka w roku
szkolnym 2020/2021

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXII/118/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXII/119/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych

Zrealizowano

Uchwała Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2019 rok

Sprawozdanie 
zostało 
zatwierdzone

Nieruchomość 
nabyta
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Uchwała Nr XXIII/121/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXIII/122/2020 Rada Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat
stanowiących dochody budżetu Gminy Wielka Nieszawka 

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała XXIII/123/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. 
w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i
opiekę w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych
przez Gminę Wielka Nieszawka oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXIII/124/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielka
Nieszawka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za rok
2019

Uchwała Nr XXIII/125/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielka Nieszawka z tytułu wykonania budżetu
Gminy za 2019 rok

Udzielono
absolutorium 
Wójtowi

Sprawozdanie 
zostało 
zatwierdzone



Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2020

168

Uchwała Nr XXIV/126/2020 Rady Gminy Wieka Nieszawka z dnia 29 września 2020
roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Tatarakowa" na terenie wsi Mała Nieszawka Zrealizowano

Uchwała nr XXIV/127/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2020
roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXIV/128/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2020
roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2020
roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień na 2020 rok

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała Nr XXIV/130/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2020
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na
lata 2020-2023

Wdrożono 
do realizacji
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Uchwała Nr XXIV/131/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2020
roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Wodna" na terenie wsi Cierpice

Zrealizowano

Uchwała nr XXV/132/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej
Nieszawce (dz. o nr 64/32)

Nieruchomość 
nabyta

Uchwała nr XXV/133/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXV/134/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata
2020-2023

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXV/135/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz
dodatku specjalnego przysługujących Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka

Wdrożono 
do realizacji
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Uchwała nr XXVI/136/2020 Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie
Miasta Toruń zadania Gminy Wielka Nieszawka

Uchylona uchwałą 
nr XXVII/143/2020

Uchwała nr XXVI/137/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVI/138/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVI/139/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego w 2021 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVI/140/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Wdrożono 
do realizacji
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Uchwała nr XXVI/141/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata
2020-2023

Uchwała nr XXVI/142/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 grudnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Gminie Jawornik Polski pomocy finansowej

Zrealizowano

Uchwała nr XXVII/143/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 grudnia 2020 r. w
sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń zadania Gminy Wielka Nieszawka

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVIII/144/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielka Nieszawka

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVIII/145/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uzgodnienia zakresu prac dotyczących pomnika przyrody-dębu szypułkowego

Wdrożono 
do realizacji

Zrealizowano
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Uchwała nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała nr XXVIII/147/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego

Umowa obowiązuje
od 06.01.2021 r. 
do 31.12.2021 r. 

Uchwała nr XXVIII/148/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVIII/149/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami
pozarządowymi

Wdrożono 
do realizacji

Uchwała nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021

Wdrożono 
do realizacji

Wdrożono 
do realizacji
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Uchwała nr XXVIII/151/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka
na lata 2021-2024

Uchwała nr XXVIII/152/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Ewy Tarkowskiej z funkcji Przewodniczącej Rady
Gminy Wielka Nieszawka

Zrealizowano

Uchwała nr XXVIII/153/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka

Zrealizowano

Wdrożono 
do realizacji
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W urzędzie gminy zostały przeprowadzone następujące kontrole

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Bydgoszczy - Wydział Kontroli Gospodarki
Finansowej w okresie od 15 czerwca do dnia 17
września 2020 r. 

2.Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka
Nieszawka przeprowadzonej w dniu 
5 października 2020 roku.
Przedmiotem kontroli było zadanie pn. „Budowa
Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji 
w Małej Nieszawce” oraz „Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków”

3.Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego – Wydział Finansów i Budżetu
W okresie od 25 listopada do 16 grudnia 2020
roku. 
Przedmiotem kontroli był okres od 01 stycznia
do 31 grudnia 2019 roku.
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