Podsumowanie
2020 roku
w Gminie Wielka
Nieszawka
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Taki był
2020 r.

Rok 2020 rozpoczęliśmy z gęsto wypełnionym grafikiem
wydarzeń oraz planami inwestycyjnymi. Mając za cel
realizację przyjętych postanowień ruszyliśmy wypełniać
zadania.
Jednak, jak się okazało, miniony rok zaskoczył wszystkich
pasmem niespodziewanych zdarzeń. 2020 rok
zapamiętamy pod każdym względem, a w szczególności
za sprawą pandemii koronawirusa, która niestety ciągle
zbiera żniwo na całym świecie.
Niecodzienna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy,
spowodowała konieczność przeorganizowania pracy,
jednak nie spowodowało to przerwania pracy urzędu.

Mieszkańcy i wszyscy uczestnicy
zostali przywitani herbatą i pączkami
we foyer hotelowym CSiR Olender.
Następnie wszyscy udali się do sali
konferencyjnej hotelu CSiR Olender,
gdzie rozpoczęło się wspólne
kolędowanie razem z mieszkańcami
i występy artystyczne mieszkańców
oraz lokalnych grup artystycznych.

III Orszak Trzech Króli| 06.01.2020

III Orszak
Trzech Króli

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprosił uczniów
klas 0, uczniów szkół podstawowych zamieszkałych
na terenie Gminy Wielka Nieszawka do korzystania
z basenu CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce
w czasie ferii zimowych.
Dzieci mogły korzystać z basenu w terminie:
od 27.01 - 09.02.2020 r. (w dniach od pon. - ndz.).
Każdemu uczniowi przysługiwały 2 darmowe
godziny, po jednej godzinie w każdym tygodniu.

FERIE NA BASENIE|LUTY 2020

FERIE NA BASENIE

20
20

EKOPIECE

W dniu 28.01.2020 r. podczas obrad sesji Rady
Gminy Wielka Nieszawka została podjęta uchwała
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza.
Istotną zmianą w stosunku do roku 2019 była
możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje
dokonane od 01.07.2019 r. do 15.11.2020 r.
Dotacja była udzielana na dofinansowanie
przedsięwzięć, których efektem jest zmiana
systemów grzewczych na systemy spełniające
wymagania określone w uchwale. Nabór wniosków
trwał od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
Dokonano wymiany 37 kotłów węglowych w
budynkach jednorodzinnych na ekologiczne
urządzenia i systemy grzewcze w tym:
5 kotłów na pellet
24 kotły na gaz
8 pomp ciepła
Łączna kwota dotacji - 148.000,00 zł
EKOPIECE | 2020

Początek roku to także sukces naszego
Gminnego Centrum Kultury w Małej
Nieszawce!!!
Dzięki pracownikom oraz panu
dyrektorowi GCK Mała Nieszawka,
dr Jarosławowi Dąbrowskiemu
uzyskaliśmy granty w ramach projektu:
"#Aktywni w kulturze,
czyli chcieć to móc".
Cieszymy się, że dzięki Waszej aktywności i
ciężkiej pracy rozwijamy prężnie
kulturalną gałąź naszej Gminy.

Aktywni w kulturze| 2020

"#Aktywni w kulturze,
czyli chcieć to móc"

10.02.2020 r. nasz gminny fanpage dzięki Wam
uzyskał 1000 polubień:)
Bez Was nie ma nas - razem tworzymy lokalną
społeczność naszej małej ojczyzny. Dzięki Wam
zmieniamy się na lepsze i wiemy, co jest dla Was
ważne.
Codziennie staramy się sprostać Waszym
oczekiwaniom. Wierzymy, że będziecie z nami
przez kolejne tysiące wyświetleń i polubień.
Dzisiaj to już blisko 1500 polubień.

Gmina Wielka Nieszawka na FB | 2020

Wzrastamy
dzięki Wam
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Dodatkowy telefon
komórkowy do GOPS:
od 20.03.2020 r. został
uruchomiony dodatkowy
telefon informacyjny
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wielkiej
Nieszawce.
Tel. kom.: 663-384-954
GOPS | 2020
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GMINA I JEDNOSTKI PODLEGŁE PODJĘŁY SZEREG DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

#szyjemydlaWas
Społeczna akcja szycia
maseczek ochronnych
przeciw koronawirusowi,
podjęta z inicjatywy naszego
GOPS w Wielkiej Nieszawce

zdezynfekowane maseczki trafiły do
mieszkańców Gminy oraz m.in. do
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Toruniu, pielęgniarek
paliatywnych z terenu Gminy.

#szyjemydlaWas | 2020

Bezpłatne,
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20

GMINA I JEDNOSTKI PODLEGŁE PODJĘŁY SZEREG DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

#szyjemydlaWas
W ramach akcji
GOPS przygotował paczki
z płynem lub żelem
dezynfekującym
i rękawiczkami

dla chętnych mieszkańców oraz
pomoc w dowożeniu leków

#szyjemydlaWas | 2020

Pomoc w zakupach
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UCHWAŁA NR XX/107/2020 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
Z DNIA 04 MAJA 2020 ROKU W SPRAWIE
ULGI W ZAPŁACIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU

To pomoc dla grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Pomoc zakładała przedłużenie terminów opłat do 30 września 2020 r.
Dotyczyło to płatności rat podatku od nieruchomości, od gruntów, budynków lub ich części i budowli
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za rok 2020.

Ulgi podatkowe | 2020

Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną, o której mowa
w Komunikacie Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19"
(2020/C 91/01)

Zdalna Szkoła| 2020

"ZDALNA SZKOŁA"
"ZDALNA SZKOŁA +"
Jak tylko pojawiła się możliwość, złożyliśmy
wnioski w dwóch edycjach projektu "Zdalna
Szkoła" o przyznanie grantu na dofinansowanie
zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci ze
szkół na terenie naszej Gminy.
W ramach projektu odebraliśmy 57 fabrycznie
nowych laptopów do nauki zdalnej dla uczniów
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wielka
Nieszawka.

"Zdalna Szkoła"
30 laptopów
na łączną kwotę:
59 970,00 zł

"Zdalna Szkoła +"
27 laptopów
na łączną kwotę:
54 999,08 zł

NA TERENIE GMINY REALIZOWANA JEST KOLEJNA EDYCJA
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet
Obywatelski 2021
Pula Budżetu Obywatelskiego
w 2021 r.:
Ogólnogminna: 74 000,00 zł.
Mała Nieszawka: 27 402,00 zł.
Wielka Nieszawka: 17 449,00 zł.
Brzoza: 10 434,00 zł.

BO 2021

Cierpice: 18 715,00 zł.

BO 2021

Pula ogólnogminna
1. BO.OG.1/21 - Bezpieczna woda –
nauka i doskonalenie pływania na
basenie „Olender” - PRZYJĘTY; liczba
głosów: 196;
2. BO.OG.2/21 - Promocja potraw Kuchni
Regionalnej - PRZYJĘTY; liczba głosów:
28;
3. BO.OG.3/21 - Dodatkowe zajęcia z
języka angielskiego dla uczniów
kończących szkołę podstawową PRZYJĘTY; liczba głosów: 114;

Projekty przyjęte do
realizacji w ramach
Budżetu
Obywatelskiego
2021 w wyniku
głosowania
mieszkańców

Sołectwo Mała Nieszawka

BO 2021

BO.MN.4/21 - Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce PRZYJĘTY; liczba głosów: 150

Sołectwo Wielka Nieszawka
1. BO.WN.1/21 - Uliczne kosze na śmieci w Wielkiej Nieszawce - PRZYJĘTY; liczba głosów: 52;

Sołectwo Cierpice
BO.C.2/21 - Bezpieczeństwo na drodze - PRZYJĘTY; liczba głosów: 19;

Sołectwo Brzoza
1. BO.B.1/21 - Kamień pamiątkowy - PRZYJĘTY; liczba głosów: 11;
2. BO.B.2/21 - Przystanek turystyczny - PRZYJĘTY; liczba głosów: 24;

We współpracy z CSiR Olender
w Wielkiej Nieszawce
i dzięki dofinansowaniu z Urzędu Gminy w Wielkiej
Nieszawce, zorganizowaliśmy półkolonie
w Olendrze dla dzieci z terenu naszej Gminy.
Koszt wyniósł tylko 200 zł za turnus tygodniowy
dla dziecka zameldowanego w Gminie Wielka
Nieszawka.
Z dofinansowania skorzystało 98 dzieci z terenu
Gminy

Aktywne lato w Olendrze| 2020

Aktywne lato w Olendrze

Fundusz Inwestycji Samorządowych | 2020

FUNDUSZ INWESTYCJI
SAMORZĄDOWYCH
26.06.2020 r. Wójt Gminy Wielka
Nieszawka Krzysztof Czarnecki wraz
z innymi włodarzami Powiatu Toruńskiego
uczestniczył w spotkaniu z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W budynku Starostwa Powiatowego
w Toruniu zainaugurowano rządowy
program wsparcia dla samorządów w
ramach Funduszu Inwestycji
Samorządowych. Środki przeznaczone
dla Gminy Wielka Nieszawka to

1 490 503 zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych | 2020

06.07.2020 r. w Chełmżyńskim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie
Premiera Mateusza Morawieckiego
z przedstawicielami samorządów
z powiatów toruńskiego, golubskodobrzyńskiego i grudziądzkiego.
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki odebrał z rąk
Premiera Mateusza Morawieckiego
symboliczny bon inwestycyjny, który
Gmina będzie mogła zrealizować jako
wkład do różnych projektów
inwestycyjnych.

Wakacje na basenie CSiR Olender | 2020

WAKACJE NA BASENIE
CSIR OLENDER
W wakacje umożliwiliśmy uczniom
klas "0" i uczniom szkół podstawowych
zamieszkałym na terenie Gminy Wielka
Nieszawka korzystanie
z basenu CSiR "Olender" w Wielkiej
Nieszawce.
Uczniowie mogli korzystać z basenu
w terminie: 13.07.2020 r. - 14.08.2020 r.
(w dniach pon. - ndz.)
Każdemu uczniowi przysługiwała jedna
darmowa godzina w tygodniu.

Nowy, III oddział przedszkolny w Cierpicach | 2020

III ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
W CIERPICACH
We wrześniu 2020 r. uruchomiliśmy
kolejny oddział przedszkolny w budynku
Szkoły Podstawowej w Cierpicach

“Eu-geniusz w świecie 3D” | 2020

“EU-GENIUSZ W ŚWIECIE 3D”
“Eu-geniusz w świecie 3D” to projekt Powiatu
Toruńskiego, w którym na zasadach partnerskich
uczestniczy łącznie 10 samorządów.
Jego celem jest zwiększenie kompetencji
matematyczno-przyrodniczych uczniów,
z wykorzystaniem metody eksperymentu
naukowego.
W naszej Gminie zajęcia ruszyły w październiku.
Zakończenie projektu planowane jest
na 30 czerwca 2023 roku. Będą to zajęcia:
matematyki, informatyki, projektowania
i programowania robotów.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem
drukarek 3D i programowalnych robotów.

Projekt realizowany przez 3 samorządy: Gminę Lubicz – Lidera Partnerstwa,
Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka – Partnerów Projektu.
W Gminie Wielka Nieszawka projekt był realizowany w Szkole Podstawowej
w im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach
oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
w terminie 01.01.2019-31.08.2020 r. Uczniowie klas I-III rozwinęli
kompetencje kluczowe, m.in. na zajęciach z robotyki lub programowania,
natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały objęte
specjalistycznym wsparciem, np. zajęciami z logopedą, grafomotorycznymi,
artterapią, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi z ortografii – zgodnie
z potrzebami szkół. Natomiast nauczyciele podczas szkoleń podnieśli swoje
kompetencje z zakresu TIK, oraz w zakresie pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne
niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć.
Wartość projektu ogółem to 246 718,75 zł.

"Mali Odkrywcy" | 2020

"Mali Odkrywcy"

STYPENDIA O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW KLAS VIII
Warunkiem otrzymania stypendium było uzyskanie
na świadectwie ukończenia VII klasy szkoły podstawowej
średniej ocen co najmniej 4,75 i oceny z zachowania
co najmniej bardzo dobrej. Stypendium jest przyznawane
na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym
w kwocie 100 zł miesięcznie. Oprócz listów gratulacyjnych,
uczniowie otrzymali także drobne gminne upominki.

Stypendia| 2020

Od stycznia do czerwca stypendium przyznane na rok
szkolny 2019/2020 otrzymywało 15 uczniów, natomiast
w roku szkolnym 2020/2021 stypendia powędrowały
łącznie do 29 uczniów z gminnych szkół.

Numer komórkowy do GOZ | 2020

Dodatkowy numer kontaktowy do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce:
Tel. 570-905-065
Numer stacjonarny pozostaje bez zmian: Tel. 56/678-12-23

01 października 2020 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
można dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych.
Terminale znajdują się w trzech punktach na terenie Urzędu Gminy
w Wielkiej Nieszawce:
W kasie Urzędu Gminy, gdzie można dokonywać płatności
bezgotówkowych z tytułu wszystkich opłat dokonywanych
w Urzędzie Gminy.
W Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska (pokój nr 8), gdzie można dokonywać opłaty
skarbowej za czynności wykonywane przez pracowników tego
Referatu.
W budynku B, gdzie obecnie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego,
można dokonywać płatności bezgotówkowej z tytułu opłaty
skarbowej za czynności realizowane w ramach Urzędu Stanu
Cywilnego.
Urząd Gminy zdecydował się unowocześnić również kasy sołtysów.
Sołtysi Sołectw Gminy Wielka Nieszawka zostali wyposażeni w
terminale do bezgotówkowych transakcji. Dzięki temu teraz można
uiszczać opłaty u sołtysa za pomocą karty bankowej w terminach
od 01 do 15 dnia miesiąca przypadającego na termin płatności raty
podatku.

Terminal płatniczy| 2020

TERMINAL PŁATNICZY W URZĘDZIE
PO RAZ PIERWSZY W HISTORII

W ramach konkursu plastyczno fotograficznego wyłonione zostały
najładniejsze prace, a nagrodą było
zamieszczenie pracy
w kalendarzach na 2021 rok
wydanych przez Gminę Wielka
Nieszawka.
Konkurs skierowany był do
wszystkich mieszkańców Gminy
Wielka Nieszawka,
bez względu na wiek.

Konkurs "Moja kolorowa Nieszawka - kalendarz 2021"| 2020

Konkurs
"Moja kolorowa Nieszawka kalendarz 2021"

Konkurs jest skierowany do uczniów
szkół podstawowych zamieszkałych
na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych| 2020

VII Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych

PROJEKTY DROGOWE 2020

Projekty drogowe| 2020

1.

Przebudowa ul. Dybowskiej w Cierpicach (dwa etapy: przed i za wiaduktem)

PROJEKTY DROGOWE 2020

Projekty drogowe| 2020

2.

Przebudowa ul. Bukowej, Czeremchowej w Małej Nieszawce – km 0+165 do km 0+275

PROJEKTY DROGOWE 2020

Projekty drogowe| 2020

3.Budowa chodnika przy os. Stokrotka w Cierpicach

PROJEKTY DROGOWE 2020

Projekty drogowe| 2020

4. Przebudowa ul. Złotej i ul. Wierzbowej
w Wielkiej Nieszawce

PROJEKTY DROGOWE 2020

Projekty drogowe| 2020

5. Przebudowa ul. Gajowej w Małej Nieszawce

PROJEKTY DROGOWE 2020

Projekty drogowe| 2020

6. Partnerstwo w budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu pn.
„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się
w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla:
Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 273”.

Łącznik: Prosta - Ostoja | 2020

Łącznika ulic: Prosta i Ostoja w Małej Nieszawce

Budowa sieci wod.-kan. 2020

Wod.-kan. | 2020

1. Budowa sieci wodociągowej na potrzeby budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej
w m. Cierpice;
2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sowiej
w m. Wielka Nieszawka (w trakcie);

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ul. Wodociągowej w m. Mała Nieszawka (w trakcie);
4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w m. Cierpice (dokumentacja projektowa,
ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie w 2021 r.);
5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odgałęzień bocznych kanalizacji
sanitarnej w ul. Liliowej w m. Mała Nieszawka (projekt i realizacja w trakcie).

Wnioski
o dofinansowanie złożone w roku 2020
1. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej
Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji” złożony
w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (wniosek został
pozytywnie rozpatrzony; czekamy na podpisanie umowy);
2. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II” złożony w ramach Osi priorytetowej 3.
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje,
Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020 (nabór w trakcie rozstrzygnięcia);

Wnioski
o dofinansowanie złożone w roku 2020
3. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach” ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
– Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne (nabór w trakcie
rozstrzygnięcia);
4. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej
w Cierpicach” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – nabór nr 1/2020/FDS (nabór w trakcie
rozstrzygnięcia);
5. Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów –
nabór pierwszy – uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 490 503,00 zł.
6. Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów –
nabór drugi – złożono dwa wnioski:
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzoza oraz m. Cierpice w g. Wielka Nieszawka”;
„Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka”
Nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach w/w naboru.

Wnioski
o dofinansowanie złożone w roku 2020

7. Wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin i powiatów –
nabór trzeci – złożono trzy wnioski:
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzoza oraz m. Cierpice w g. Wielka Nieszawka”;
„Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Cierpicach gm. Wielka Nieszawka”
„Budowa Ośrodka Zdrowia w g. Wielka Nieszawka”.
Nabór w trakcie rozstrzygnięcia.
8. Wniosek o dofinansowanie kosztów remontu drogi gminnej ul. Ciechocińskiej w miejscowości
Brzoza gm. Wielka Nieszawka skierowany do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe – Nadleśnictwo Gniewkowo – otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 25 000 zł
(50 % kosztów remontu).
9. Umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zdania własnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej ul. Gajowej w m. Mała Nieszawka” zawarta między Gminą Obrowo, a Gminą Wielka
Nieszawka. Kwota wsparcia wyniosła 80 000 zł.
10. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trzech boisk do siatkówki
plażowej oraz rampy skateparku” realizowanego w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej
Infrastruktury Sportowej”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 40 000 zł.

Do samorządów trafiło łącznie 550 tysięcy
złotych na rozwój małej infrastruktury
sportowej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach programu.
Gmina otrzymała drugą co do wielkości dotację
w województwie kujawsko-pomorskim.

40 tys. złotych
dotacji otrzymała Gmina Wielka Nieszawka na
realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa trzech boisk do siatkówki plażowej
oraz rampy skateparku".
Należy dodać, że obiekty te będą
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Kujawsko - Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa | 2020
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"Kujawsko-Pomorska Mała
Infrastruktura Sportowa"

Progi zwalniające | 2020

Progi zwalniające na terenie Gminy Wielka Nieszawka:
ul. Wiślana – Wielka Nieszawka
ul. Szkolna i ul. Długa – Cierpice
ul. Brzozowa i ul. Zakątek - Cierpice
ul. Piękna - Wielka Nieszawka i ul. Prosta - Mała Nieszawka
Zmiana organizacji ruchu + progi - ul. Rzemieślnicza – Mała Nieszawka
RAZEM – 46 863,00 zł

Budżet sołecki | 2020

Oświetlenie Mała Nieszawka
ul. Krańcowa 20 000,00 zł.
(18 000,00 zł budżet sołecki, 2 000,00 zł budżet gminny)

Tablice ogłoszeniowe z budżetu sołeckiego
Wielka Nieszawka: 800 zł
Brzoza - ul. Łódzka, Ciechocińska, Żeglarzy: 2 490,00 zł
Cierpice: 750 zł
Mała Nieszawka - 3 tablice: 2 400,00 zł
RAZEM - 6 440,00 zł

Ławki z podłokietnikami
z budżetu sołeckiego Małej Nieszawki
12 szt. - 6 000,00 zł

Budżet sołecki | 2020

Zakup kruszywa łamanego zwykłego
z budżetu sołeckiego Brzozy
27 918,54 zł (12 919,44 zł budżet sołecki Brzoza, 14 999,10 zł budżet gminy)

Zakup luster drogowych z budżetu sołeckiego Cierpic
993,84 zł i 1 968,00 zł
RAZEM 2 961,84 zł

Wiaty przystankowe :
14 760,00 zł - budżet sołecki

Budżet sołecki | 2020

W ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego sołectwa
Brzozy pn.: "Bezpieczeństwo mieszkańców Brzozy - Prace
melioracyjne udrożnienie kanału", wykonano przepust wodny
oraz wykonano przeprawę przez kanał.
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BUDŻET OBYWATELSKI
Ławki

w ławki i tablice edukacyjna
Ławka bez oparcia 5 szt.: 1 715,85 zł
Tablica kredowa Leśne opowieści:
2 472,35 zł
Dostawa: 811,80 zł
Razem 5 000,00 zł

Rewitalizacja terenu po
żwirowni w Cierpicach
18 890,00,50 zł

Budżet Obywatelski | 2020

dla szkoły podstawowej
w Małej Nieszawce
5 958,49 zł
Pojemnik na
segregację
odpadów
799,50 zł

Doposażenie
zielonej klasy przy SP w Małej
Nieszawce
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BUDŻET OBYWATELSKI
TABLICE INFORMACYJNE W BRZOZIE

Zostały wykonane w ramach realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 z puli lokalnej
sołectwa Brzoza.
Pierwsza tablica w pigułce przedstawia historię Brzozy. Została ona postawiona
tuż obok domu pani Sołtys.
Druga tablica została zamontowana na terenie cmentarza ewangelickiego
w Brzozie i opisuje jego historię.
Koszt obu tablic: 4 500,00 zł

Budżet Obywatelski | 2020

