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PODSTAWA PRAWNA



Liczba ludności w 2021 roku w poszczególnych
sołectwach Gminy Wielka Nieszawka
stan na 31.12.2021

270 141 42 62
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(5158 - 2020r.)
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OGÓŁEM
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Mała Nieszawka

1302
(1299 -
2020 r.)

2596
(2567 -
2020 r.)

173
(156 - 

2020 r.)

Brzoza

Cierpice

Wielka Nieszawka

ZAMELDOWANIA WYMELDOWANIA URODZENIA ZGONY

26612576
MĘŻCZYŹNI KOBIETY
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1166
(1136 -
2020 r.)

(230 - 2020 r.) (150- 2020 r.) (45 - 2020 r.) (77- 2020 r.)

*W nawiasach podano dane za 2020 rok
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Dochody budżetowe Gminy Wielka Nieszawka 
ogółem wzrosły o 9,22%, w stosunku do roku 2020, do wzrostu tego
przyczyniły się m.in. środki otrzymane z tyt. uzupełnienia subwencji
ogólnej w 2021 r. w kwocie 844.885,00 zł oraz wzrost o ok. 0,78%

dochodów własnych Gminy.
Wydatki budżetowe Gminy Wielka Nieszawka ogółem 

wzrosły o 27,58%, w stosunku do roku 2020. Jest to spowodowane
głównie wzrostem wydatków bieżących o ok. 9,72% oraz wydatków
majątkowych o 278,74% w odniesieniu do wykonania w roku 2020.

 Plan:  35.875.292,42 zł
 Wykonanie:  37.275.124,56 zł

 DOCHODY BUDŻETOWE:  WYDATKI BUDŻETOWE:
 Plan:  35.875.292,42 zł
 Wykonanie:  37.275.124,56 zł

WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA:
(+)

  1.385.489,46 zł

Wypracowany wynik finansowy w kwocie 952.257,99 zł powiększy nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych. Natomiast kwotę 433.231,47 zł stanowią przychody JST z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 



Budżet Gminy Wielka Nieszawka na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku
uchwałą Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka w następujących wysokościach:

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY
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 Plan dochodów:  35.131.970,81 zł
 w tym dochody majątkowe: 4.844.978,00 zł

 Plan wydatków:   42.336.326,84 zł
 w tym wydatki majątkowe:  13.687.934,50 zł

z planowanym deficytem w kwocie 7.204.356,03 zł sfinansowanym przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 5.874.798,53 zł oraz
przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi 
w odrębnych ustawach w wysokości 1.329.557,50 zł Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
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W okresie sprawozdawczym budżet był zmieniany Uchwałami Rady Gminy 
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

PLAN  FINANSOWY
 NA  DZIEŃ  01.01.2021  R.

ZMIANY  PLANU
FINANSOWEGO  

PLAN  FINANSOWY
 NA  DZIEŃ  31.12.2021  R.

DOCHODY  BUDŻETOWE   35.131.970,81 zł

  30.286.992,81 złDOCHODY  BIEŻĄCE

  4.844.978,00 złDOCHODY  MAJĄTKOWE

WYDATKI  BUDŻETOWE   42.336.326,84 zł

  28.648.392,34 złWYDATKI  BIEŻĄCE

  13.687.934,50 złWYDATKI  MAJĄTKOWE

743.321,61 zł

  3.036.165,23 zł

  - 2.292.843,62 zł

  35.875.292,42 zł

  33.323.158,04 zł

  2.552.134,38 zł

  - 2.645.335,97 zł

  2.138.431,66 zł

  - 4.783.767,63 zł

  39.690.990,87 zł

  30.786.824,00 zł

  8.904.166,87 zł

DEFICYT/NADWYŻKA
BUDŻETU

  - 7.204.356,03 zł   - 3.338.657,58 zł   - 3.815.698,45 zł
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Dochody własne oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły
 

  19.007.816,19 zł

 16.793.222,90 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

PLAN: CO STANOWI: 112,19 % w stosunku do planu, 

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 8.028.900,57 zł
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 4.635.232,74 zł 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 2.741.121,49 zł
WFOŚiGW wyniosły 6.855,31 zł 
Dochody własne stanowiące wpływy oraz inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły
3.595.706,08 zł

 

w tym: 
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Środki zewnętrzne krajowe, fundusze i inne środki określone w odrębnych przepisach wynosiły
 

  2.479.523,67 zł
 2.601.849,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

PLAN: CO STANOWI: 95,30%  w stosunku do planu, 

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 985.002,00 zł
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 324.535,50 zł
Urząd Marszałkowski z tyt. dopłaty do biletów ulgowych w wysokości 7.815,62 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35.596,00 zł
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Laboratoria Przyszłości w wysokości 155.700,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 100.100,00 zł
Kujawska-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach” w wysokości 25.889,55 zł
Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości
844.885,00 zł.

w tym: 
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Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz wkład własny do projektów wynosiły 

  958.642,51 zł
1.493.332,15 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

PLAN: CO STANOWI: 64,19%  w stosunku do planu, 

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 6.834,02 zł
„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF) 

„UNI -MISJA '2018-2021” w wysokości 26.800,00 zł
„Radosne Przedszkole” w wysokości 11.573,88 zł
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w wysokości 3.121,96 zł
„Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" (mikroinstalacje) 

„Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1 oraz przebudowa
dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Malej Nieszawce przy ul. Topolowej w wysokości 292.671,00 zł

       w wysokości 67,20 zł

       w wysokości 617.574,45 zł

w tym: 
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Dotacje wynosiły

  8.176.412,19 zł
8.185.111,17 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

PLAN: CO STANOWI: 99,89%  w stosunku do planu, 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły 7.692.289,54 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły
481.122,65 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 3.000,00 zł

w tym: 
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Subwencje wynosiły

  6.652.730,00 zł 

6.652.730,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

PLAN: CO STANOWI: 100% w stosunku do planu,

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 5.152.806,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wyniosła 1.499.924,00 zł.

w tym: 
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WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM

103,89%

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:
7.117,65 zł; 

dochody bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:
6.729,04 zł; 

dochody majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:
388,61 zł
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99,82%

Rodzina 

WYKONANIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Kultura 
fizyczna

91,38%

Gospodarka
komunalna 
i ochrona

środowiska

59,87%

63,68%

Ochrona
zdrowia

100%

Bezpieczeństwo
publiczne 
i ochrona

przeciwpożarowa 

90,54%

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
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WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM

90,42%

Wydatki obejmują wydatki majątkowe wynoszące 7.075.851,32 zł, co stanowi 19,72% ogółu wykonania wydatków. 
Wydatki bieżące, na które składają się m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, dotacje oraz

pozostałe wynoszące 28.813.783,78 zł, co stanowi 80,28% ogółu wydatków. Realizacja wydatków budżetowych ogółem
wynosi 35.889.635,10 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wydatków, w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej na plan 7.695.580,36 zł wykonano 7.692.289,54 zł, tj. 99,96% planu rocznego.
 

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:
6.853,09 zł; 

wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:
5.501,96 zł; 

wydatki majątkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły:
1.351,13 zł

 
 



Fundusz
Sołecki
2021
REALIZACJA

Plan: 
185.985,34 zł

Wykonanie: 
164.584,37 zł
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1

2

3

Sołectwo Brzoza

"Marsz z kijkami III edycja"
Plan: 

700,00 zł
Zakup prowiantu dla uczestników na organizację III edycji marszu z kijkami

Wykonanie: 
699,99 zł

"Rajd rowerowy IV sołectw" (VII edycja). 
Wspieranie inicjatyw sportowych na rzecz 
Sołectwa Brzoza (organizacja imprez 
sportowych dla mieszkańców)

Plan: 
500,00 zł

Zakup prowiantu dla uczestników na organizację "Rajdu rowerowego 
IV sołectw"

Wykonanie: 
499,45 zł
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Piknik rodzinny z okazji m.in.: Dnia Dziecka,
Dożynek itp. Zakupy w ramach promocji
sołectwa i Gminy. Promocja sołectwa na
terenie gminy i poza nią.

Plan: 
2.094,53 zł

Zakup roll-up w ramach promocji gminy, zakup artykułów spożywczych 
w celu przygotowania potraw regionalnych 
na dożynki wojewódzkie, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Wykonanie: 
2.094,53 zł



4

5

Sołectwo Brzoza
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Wspólne świętowanie Dnia Kobiet,
Dnia Matki oraz Dnia Ojca

Plan: 
2.405,47 zł

Przygotowanie poczęstunku na uroczystości w sołectwie

Wykonanie: 
2.405,40 zł

Zakup namiotu, zakup zestawu piknikowego, który
będzie służył mieszkańcom sołectwa i promocji
sołectwa i gminy a pozostaje w dyspozycji KGW
Brzoza

Plan: 
2.500,00 zł

Zakup trzech namiotów handlowych, trzech multipatelni
elektrycznych, dwóch kociołków elektrycznych

Wykonanie: 
2.186,98 zł

Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji,
zakup ławek, urządzenie placu spotkań i zakup
wykaszarki w celu utrzymania terenu wokół
miejsca rekreacji itp.

Plan: 
4.000,00 zł

Wykonanie: 
3.908,70 zł

Zakup kosy spalinowej, drewnianego kosza na śmieci,
sześciu kompletów biesiadnych ław i stołów

6



7

8

Zakup materiału drogowego

Sołectwo Brzoza

Plan: 
5.000,00 zł

Zakup kruszywa na ul. Ciechocińską w Brzozie

Wykonanie: 
4.741,65 zł
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Tablica informacyjna (Mapa Szlaku
Bursztynowego)

Plan: 
2.547,74 zł

Wykonanie: 
2.288,15 zł

Zakup projektu i tablicy informacyjnej

1 "Mieszkańcy do formy"

Sołectwo Cierpice

Plan: 
8.000,00 zł

Program "Mieszkańcy do formy", bilety wstępu 
na basen, siłownię i fitness

Wykonanie: 
8.000,00 zł



2

Sołectwo Cierpice

22Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

"Rajd rowerowy 4 sołectw"
Plan: 

500,00 zł
Wykonanie: 

492,37 zł

Zakup polisy ubezpieczeniowej, kamizelek odblaskowe,
art. spożywczych dla uczestników "Rajdu rowerowego IV
sołectw"

Ułożenie chodnika na długości 40 mb 
o szerokości 2m (80m2) na os. Andrewex 
(od przystanku autobusowego, równolegle 
do jezdni w kierunku bloków)

Plan: 
15.000,00 zł

Wybrany wykonawca w trybie "zaprojektuj i wybuduj" -
RIT.271.3.2021, część X: Budowa chodnika przy 
ul. Sosnowej w Cierpicach. Budowę zrealizowana 
w III kwartale 2021 roku.

Wykonanie: 
15.000,00 zł

3

4 Zakup ekologicznych toreb z logo gminy w celu promocji
korzystania z ekologicznych rozwiązań 

Plan: 
1.500,00 zł

Zakup toreb ekologicznych, bawełnianych z herbem Gminy
i napisem "Jestem eko!"

Wykonanie: 
1.498,51 zł

Wsparcie dla imprez integracyjnych oraz nagród 
za wyniki w nauce dla dzieci i młodzieży, uczniów
SP Cierpice

Plan: 
2.500,00 zł

Wykonanie: 
2.500,00 zł

Zakup strojów z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej 
w Cierpicach oraz art. dekoracyjnych

5



Sołectwo Cierpice
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Plan: 
4.000,00 zł

Zakup bluz sportowych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy (dresy, bluzy sportowe)

Wykonanie: 
4.000,00 zł

6 Dofinansowanie w kwocie 200 zł/dziecko do kosztów 
zakupu strojów sportowych dla 20 dzieci z terenu sołectwa -
uczestniczących w zorganizowanych formach 
zajęć sportowych

7

8

Opłacenie nauki pływania dla 7 osób dorosłych 
z sołectwa na basenach CSiR Olender w ilości 15h/1
uczestnika, jaka prowadzona była przez uprawnionego
instruktora/trenera. 
Koszt 1 osoba/1h=30zł x15h=400/1 uczestnika

Plan: 
2.700,00 zł

Zajęcia nauki pływania dla 7 osób z terenu sołectwa
Cierpice 

Wykonanie: 
2.698,50 zł

Zakup inwestycyjny pn. Zakup i montaż 
2 lamp - latarni solarnych w lokalizacji przy ul.
Kolejowej oraz ul. Bydgoskiej

Plan: 
25.068,80 zł

Wykonanie: 
19.680,00 zł

Zakup i montaż dwóch lamp - latarni solarnych przy 
ul. Kolejowej i ul. Bydgoskiej w Cierpicach



1

2

Sołectwo Mała Nieszawka
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Zakup 5 szt. drewnianych ławostołów ogrodowych
do "Zielonej Klasy" na teren Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II 
w Małej Nieszawce

Plan: 
15.000,00 zł

Wykonanie: 
14.999,85 zł

Zakup pięciu drewnianych ławostołów ogrodowych 
do "Zielonej klasy" na terenie Szkoły Podstawowej 
w Małej Nieszawce 

Promocja Sołectwa Mała Nieszawka i Gminy Wielka
Nieszawka poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych i
kulturalnych

Plan: 
3.708,80 zł

Wspieranie inicjatyw lokalnych i kulturalnych, m.in.: zakup
art. biurowych, długopisów z grawerem

Wykonanie: 
1.977,55 zł

"Mieszkańcy do formy"
Plan: 

10.000,00 zł

Program "Mieszkańcy do formy", bilety wstępu 
na basenWykonanie: 

10.000,00 zł

3



Sołectwo Mała Nieszawka
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Zajęcia rekreacyjne dla seniorów (bilety wstępu na basen
dla "S")

Plan: 
2.000,00 zł

Bilety wstępu na basen dla seniorów

Wykonanie: 
1 555,00 zł

4

5 Zajęcia rekreacyjne dla młodzieży szkół średnich i
studentów (bilety wstępu na basen dla "M")

Plan: 
2.000,00 zł

Bilety wstępu na basen dla młodzieży 

Wykonanie: 
1.730,00 zł

Współorganizowanie VII Rajdu Rowerowego 4 Sołectw
Plan: 

1.000,00 zł

Zakup m.in.: prowiantu dla uczestników, art. biurowych,
opasek odblaskowych na VII Rajd rowerowy IV sołectwWykonanie: 

835,11 zł

7

Zorganizowanie IV Biegu Przełajowego Niepodległości 
w sołectwie

Plan: 
4.000,00 zł

Zakup m.in.: prowiantu dla uczestników z okazji IV Biegu
Przełajowego Niepodległości

Wykonanie: 
3.895,26 zł

8



9 "Kurs samoobrony dla kobiet"

Sołectwo Mała Nieszawka

Plan: 
1.600,00 zł

Nauka podstaw samoobrony połączona z ćwiczeniami
ogólnorozwojowymiWykonanie: 

800,00 zł

26Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
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"Grupowa nauka i doskonalenie pływania 
dla dorosłych" dla osób stawiających pierwsze kroki 
na basenie

Plan: 
3.960,00 zł

Zajęcia nauki pływania dla osób z terenu sołectwa Mała
Nieszawka 

Wykonanie: 
3.900,00 zł

10

Zajęcia sportowe (projekt: fitness, zajęcia terenowe,
marszobiegi prowadzone przez trenerów personalnych)

Plan: 
4.000,00 zł

Zajęcia sportowe fitness
Wykonanie: 
2.800,00 zł

11

Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 18
z terenu Sołectwa Mała Nieszawka

Plan: 
4.000,00 zł

Zakup bluz sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy

Wykonanie: 
4.000,00 zł

12
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Wykonanie badań markerów PSA u mężczyzn powyżej
35 r.ż. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby
mężczyzn, były wykonywane badania markerów CA
15-3 (lub CA-125) u kobiet (marker raka piersi, lub
marker jajnika)

Plan: 
4.000,00 zł

Wykonanie badań laboratoryjnych 
 

Wykonanie: 
3.928,00 zł

13

Sołectwo Wielka Nieszawka
1 "Mieszkańcy do formy"

Plan: 
15.000,00 zł

Program "Mieszkańcy do formy", bilety wstępu 
na basen, siłownię i fitnessWykonanie: 

13.983,61 zł

2 "Rajd rowerowy 4 sołectw"
Plan: 

200,00 zł
Wykonanie: 

165,23 zł

Zakup prowiantu dla uczestników na VII Rajd Rowerowy 
4 sołectw 
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Organizacja zajęć językowych dla dzieci 
i młodzieży z terenu Sołectwa Wielka Nieszawka

Plan: 
7.500,00 zł

Zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa 
w czasie wakacji letnich

Wykonanie: 
7.500,00 zł

3

4

5

Zakup Eko-Toreb w ramach projektu promującego
ekologię na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Plan: 
1.500,00 zł

Wykonanie: 
1.498,51 zł

Spotkanie integracyjne dla rodzin 
z dziećmi z okazji Dnia Dziecka

Plan: 
800,00 zł

Wykonanie: 
798,00 zł

Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców Gminy Wielka
Nieszawka, wstęp na kręgielnię i bawialnię

Zakup toreb ekologicznych, bawełnianych z herbem Gminy
i napisem "Jestem eko!"

6 Spotkanie integracyjne dla rodzin 
z dziećmi z okazji Dnia Dziecka

Plan: 
2.000,00 zł

Wykonanie: 
1.964,50 zł

Warsztaty w skateparku w CSiR "Olender" z okazji Dnia
Dziecka, oprawa muzyczna i animacje 



7
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8

9

Zakup urządzeń służących poprawie estetyki sołectwa
Plan: 

3.000,00 zł
Wykonanie: 
2.607,60 zł

Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży z
terenu Sołectwa Wielka Nieszawka

Plan: 
3.000,00 zł

Wykonanie: 
2.966,72 zł

Zakup bluz sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy

Zakup koszy na śmieci

10

Zakup wiaty przystankowej 
Plan: 

6.000,00 zł
Wykonanie: 
6.000,00 zł

Budowa, rozbudowa lub remont infrastruktury
drogowej na terenie sołectwa

Plan: 
5.000,00 zł

Wykonanie: 
3.985,20 zł

Zakup kruszywa do naprawy ul. Lipowej 
i ul. Jastrzębiej 

Wiata przystankowa przy RSP



Budżet
Obywatelski
REALIZACJA

Plan: 
118.150,00 zł

 

Wykonanie: 
111.288,63 zł
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Pula ogólnogminna
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BO.OG.1/20 Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania na basenie „Olender”

Plan: 
49.200,00 zł

Wykonanie: 
45.722,28 zł

Projekt dotyczył organizacji nauki i doskonalenia pływania pod nadzorem instruktora na basenie „Olender” 
w Wielkiej Nieszawce, aby przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz wartościowego spędzania
czasu wolnego w powiązaniu z ofertą pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce i Cierpicach. Projekt adresowany
był do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka w wieku 7-15 lat. Wyjazdy na basen zrealizowano w roku kalendarzowym 2021 
wraz z transportem ze szkół w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach.

Opis projektu:

Działania:

W dniach od 05 października do 18 listopada 2021 r. Centrum Sportu i rekreacji OLENDER Spółka z o.o. zrealizowała 
na zlecenie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce Projekt Budżetu Obywatelskiego: B0.0G.1/21 - Bezpieczna woda - nauka
 i doskonalenie pływania na basenie "Olender".
Odbyło się 46 zajęć (z 49 zaplanowanych), w których odnotowano 712 wejść dzieci oraz 82 wejścia opiekunów. 
Spółka wystawiła za realizację Projektu fakturę za faktycznie zrealizowaną liczbę zajęć (46), czyli 34 922,28 zł brutto. Projekt
przewidywał wyjazdy na basen i zgodnie z tym zrealizowano usługę transportową zgodnie z umową z przewoźnikiem na kwotę
10.800,00 zł brutto.



2

Pula ogólnogminna
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BO.OG.2/21 Promocja potraw Kuchni Regionalnej

Plan: 
3.000,00 zł

Wykonanie: 
1.139,11 zł

Projekt dotyczy finansowania, wykonania i szerokiej promocji regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez grupy
mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Celem, do którego dąży projekt, jest integracja mieszkańców na poziomie gminy poprzez
szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy samorządowe. 
Do wykonania projektu zaangażowani zostaną mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne.

Opis projektu:

Działania:
W ramach realizacji projektu, wnioskodawca zrealizował zadanie w postaci przygotowania grochówki dla min. 300 osób podczas
Gminnego Pikniku Rodzinnego w dn. 10.09.2021 r. przy GCK w Małej Nieszawce. z uwagi na pandemię, zrealizowano mniej
ogólnogminnych wydarzeń, na których mozna było zrealizować projekt.

3 BO.OG.3/21 Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kończących szkołę podstawową
Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasistyOpis projektu:

Działania:
Zajęcia były realizowane w okresie od 6 lutego do 22 maja 2021 r. Uczestniczyli w nich uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce (2 grupy) i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Cierpicach (2 grupy).

Plan: 
12.000,00 zł

Wykonanie: 
11.800,00 zł

 



1

Sołectwo Brzoza 
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BO.B.1/21 Kamień pamiątkowy

Plan:  5.000,00 zł Wykonanie: 4.400,00 zł

Postawienie kamienia pamiątkowego z tablicą informacyjną typu: „Pamięci dawnym mieszkańcom Brzozy”. Tekst napisany 
w dwóch językach: polskim i niemieckim. Działanie jakie podjęto, to znalezienie kamienia, transport na cmentarz z montażem
oraz wypisanie tablicy w zakładzie kamieniarskim.

Opis projektu:

Działania:
Zakup kamienia pamiątkowego w ramach realizacji projektu BO.B.1/21. Kamień z napisem: "Pamięci dawnych Mieszkańców
Brzozy" w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ustawiono na terenie dawnego Cmentarza Ewangelickiego w Brzozie.

2 BO.B.2/21 Przystanek turystyczny

Postawienie wiaty o wymiarach 3 m x 5 m na działce gminnej w Brzozie wzdłuż szlaku Bursztynowego przy ul. Żeglarzy oraz
wyposażenie tej wiaty w stolik i ławki w ilości 6 sztuk oraz zakup stojaka rowerowego i postawienie obok wiaty.

Opis projektu:

Działania: Wiata została zamontowana 

Plan:  5.000,00 zł Wykonanie: 5.000,00 zł



1
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BO.C.2/21 Bezpieczeństwo na drodze

Plan:  
15.400,00 zł

Wykonanie: 
14.788,04 zł

Montaż trzech progów zwalniających wraz z oznakowaniem w ciągu ul. Leśnej oraz Szkolnej w Cierpicach. Pierwszy próg
wyspowy zamontowany na wysokości Leśna 11, drugi na ulicy Leśnej za skrzyżowaniem z ul. Zakątek zgodnie z zachowaniem
odległości od skrzyżowań i montażu nad przepustami. Trzeci próg na wysokości boiska przy parafialnym kościele, czwarty 
na wysokości SP w Cierpicach – stary jest popsuty i nie spełnia już swoich zadań. Piąty za zakrętem również na ulicy Szkolnej.

Opis projektu:

Działania:

Progi zostały zamontowane 



1
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BO.MN.4/21 Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce

Plan: 
24.000,00 zł

Wykonanie: 
24.000,00 zł

 

Projekt dotyczył zakupu i montażu lamp oświetleniowych LED przy ul. Wodociągowej w Małej Nieszawce od strony ul. Bydgoskiej
w kierunku zakładu wodociągów. Całość linii oświetlenia przebieg wzdłuż asfaltu (jezdni) ul. Wodociągowej.

Opis projektu:

Działania: Zrealizowane. 

1

Sołectwo Wielka Nieszawka 
BO.WN.1/21 Uliczne kosze na śmieci w Wielkiej Nieszawce

Plan: 
4.550,00 zł

Wykonanie: 
4.439,20 zł

 

Projekt dotyczy zakupu, montażu i regularnego opróżniania ulicznych koszy na śmieci 13 sztuk (Jaśminowa, Zielona, Szkolna,
Piękna, Toruńska).

Opis projektu:

Działania: Zakup koszy na śmieci - 4231,20 zł; Beton do montażu koszy - 208,00 zł



STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIELKA
NIESZAWKA NA LATA 2015-2025

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

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

INFORMACJA 
O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW 
I STRATEGII

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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CELE
STRATEGICZNE
W celu przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom nakreślono cele strategiczne 
Gminy Wielka Nieszawka w perspektywie 2015 - 2025 roku dla następujących obszarów:

GOSPODARKA 
I ŚRODOWISKO
PRZYRODNICZE

 

ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE 

I INFRASTRUKTURA

STREFA
SPOŁECZNA

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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W ramach każdego z celów strategicznych zostały wyróżnione cele szczegółowe:



Cel bezpośredni nr 2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego
Cel szczegółowy I: Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy, w tym dla celów rozwoju przedsiębiorczości
CEL STRATEGICZNY: GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

W ramach realizacji celu w 2021 zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej 
na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych z terenu gminy.
Zrealizowano w drugim półroczu. Gmina udzieliła Beneficjentowi dotacji w wysokości
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), na realizację zadania publicznego 
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn. wykonanie prac
konserwatorskich i restauratorskich, obejmujących konserwację techniczną 
i estetyczną drewnianej podłogi kościoła, wykonanej z sosnowych desek.

Wydatkowano także środki w wysokości 4.400,00 zł w ramach budżetu
obywatelskiego – Postawienie kamienia pamiątkowego z napisem „Pamięci dawnym
mieszkańcom Brzozy”. Zakup kamienia pamiątkowego w ramach realizacji projektu
BO.B.1/21. Kamień z napisem: "Pamięci dawnych Mieszkańców Brzozy" w języku
polskim, niemieckim i angielskim, ustawiono na terenie dawnego Cmentarza
Ewangelickiego.

Gmina Wielka Nieszawka otrzymała także zaplanowaną kwotę dotacji na zadania
powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego, która została
wykorzystana w 100%. Wydatkowanie dotacji celowej otrzymanej od Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000,00 zł. na zadania powierzone gminom 
w zakresie cmentarnictwa wojennego w okresie sprawozdawczym wydatkowano
środki m.in. na zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzu jeńców
wojennych, wiązanki i znicze okolicznościowe. 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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Cel bezpośredni nr 3: Zwiększenie skali promocji Gminy
Cel szczegółowy I: Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy, w tym dla celów rozwoju przedsiębiorczości
CEL STRATEGICZNY: GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

W 2021 r. kontynuowano realizację  zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu
przedsięwzięć promocyjnych” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie
28.500,00 zł. 
W ramach  projektu zrealizowano takie imprezy jak: 
• „Festiwal Smaków” (27.11.2021 r.) 
• „Święto Ulicy Toruńskiej” (11.12.2021 r.)
Pandemia Covid-19 zablokowała realizację dalszych imprez, dokończenie realizacji projektu. Realizację dalszych 5 imprez zaplanowano 
na 2022 rok.
W 2021 roku w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego Gmina Wielka Nieszawka sfinansowała
zadanie pn.: „Promocja potraw Kuchni Regionalnej”. Projekt dotyczył finansowania, wykonania i szerokiej
promocji regionalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez GRUPY MIESZKAŃCÓW Gminy Wielka
Nieszawka. Celem, do którego dążył projekt była integracja mieszkańców na poziomie gminy poprzez
szeroki udział w festynach organizowanych przez instytucje oraz grupy samorządowe. Do wykonania
projektu zaangażowani zostali mieszkańcy mający zdolności organizacyjne i kulinarne. W ramach realizacji
projektu, wnioskodawca zrealizował zadanie w postaci przygotowania grochówki dla min. 300 osób
podczas Gminnego Pikniku Rodzinnego 10.09.2021 r. przy GCK w Małej Nieszawce.
W ramach budżetu obywatelskiego sołectwa Brzoza dokonano zakupu roll-up w ramach promocji gminy, 
 artykułów spożywczych w celu przygotowania potraw regionalnych na dożynki wojewódzkie, piknik
rodzinny z okazji Dnia Dziecka, a także zakupu namiotów, zestawu piknikowego (2 kociołki, patelnia
elektryczna), który będzie służył mieszkańcom sołectwa oraz promocji sołectwa i gminy, a pozostaje 
w dyspozycji KGW Brzoza.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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Cel bezpośredni nr 4: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości

Gmina Wielka Nieszawka od zawsze wspierała przedsiębiorców, jednak rok 2020 i 2021 były latami
szczególnymi ze względu na pandemię COVID – 19, która nie tylko zmieniła sytuację osób fizycznych,
ale wyjątkowo boleśnie dotknęła  przedsiębiorców.

Uchwałą Nr XXXI/173/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedsiębiorcy prowadzący działalność
w przedmiocie następujących obszarów: 
PKD 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
PKD 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
PKD 56.10.A – przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom  
dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni
przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane;
PKD 56.30. Z – przygotowywanie i podawanie napojów;
PKD 93.11.Z – działalność obiektów sportowych;
PKD. 9313Z.93.13.Z – wyjaśnienie. Sekcja Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
Działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
i kulturystyce.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne w/w działalność została znacznie ograniczona zarówno 
w 2020 jak i 2021 r. przepisami kolejnych rozporządzeń Rady Ministrów, dlatego istniała potrzeba
wsparcia tych grup przedsiębiorców.

Cel szczegółowy I: Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy, w tym dla celów rozwoju przedsiębiorczości
CEL STRATEGICZNY: GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
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Cel bezpośredni nr 6: Rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców

W 2021 roku w ramach projektu "Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców Cierpic i Wielkiej Nieszawki współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
zrealizowano między innymi budowę ścieżki edukacyjnej/zdrowotnej dla mieszkańców sołectwa Cierpice, zlokalizowanej obok placu
zabaw przy ul. Długiej w Cierpicach.

Cel szczegółowy I: Wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy, w tym dla celów rozwoju przedsiębiorczości
CEL STRATEGICZNY: GOSPODARKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
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Cel bezpośredni nr 1: Kontynuacja rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej i towarzyszącej
Cel szczegółowy II: Dostosowana do standardów i potrzeb infrastruktura techniczna
CEL STRATEGICZNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA

W 2021 roku Gmina Wielka Nieszawka zrealizowała w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy
następujących dróg: 
1.  ul. Żeglarzy w Brzozie, 
2.  ul. Leśna w Cierpicach, 
3.  ul. Brązowa w Małej Nieszawce, 
4.  ul. Wiązowa w Małej Nieszawce, 
5.  ul. Różana w Małej Nieszawce,
6.  pas drogowy dz. nr 199/11 w Małej Nieszawce.
Łączna długość przebudowanych odcinków dróg to 731 mb. Zakres przebudowy dotyczył
wykonania utwardzenia nawierzchni jezdni kostką betonową.



Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

Priorytet nr 1: Remont ulicy Przemysłowej w miejscowości Wielka Nieszawka
Priorytet nr 2: Remont ulicy Topolowej w miejscowości Mała Nieszawka
Priorytet nr 3: Remont ulicy Długiej oraz ulicy Dybowskiej w miejscowości Cierpice

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(wniosek o dofinansowanie został złożony w 2020 roku), Gmina Wielka Nieszawka wykonała
przebudowę ul. Ogrodowej w Cierpicach. Wysokość dofinansowania wyniosła: 985.002,00 zł.

Jednocześnie Gmina Wielka Nieszawka w ramach naboru wniosku do Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg – edycja 2022, w 2021 roku złożyła 3 wnioski o dofinansowanie następujących
zadań:
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Cel bezpośredni nr 1: Kontynuacja rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej i towarzyszącej
Cel szczegółowy II: Dostosowana do standardów i potrzeb infrastruktura techniczna
CEL STRATEGICZNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA



W 2021 roku Gmina Wielka Nieszawka zrealizowała w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budowę
chodnika przy ul. Sosnowej w Cierpicach w ramach funduszu sołeckiego. Łączna długość
chodnika to 40 mb. 

W ramach realizacji projektu pn.: „Bezpieczeństwo na drodze” finansowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego, zamontowane zostały 4 progi zwalniające w ciągu ul. Szkolnej i Leśnej 
w miejscowości Cierpice.

Rok 2021 to także kontynuacja realizacji zadania, w którym Gmina Wielka Nieszawka jest
Partnerem, tj. 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.

Każde z zadań bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce jak i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Cierpicach.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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Cel bezpośredni nr 2: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci w drodze
do szkoły.

Cel szczegółowy II: Dostosowana do standardów i potrzeb infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA



Sieć wod.-kan. w ul. Liliowej w Małej Nieszawce, 
Sieć wod.-kan. w ul. Wodociągowej (Tatarakowej) w Małej Nieszawce, 
Sieć wod.-kan. w ul. Sowiej w Wielkiej Nieszawce, 
Sieć wodociągową w ul. Leśnej w Cierpicach, 
Sieć wodociągową w ul. Krętej w Małej Nieszawce. 

W 2021 roku Gmina Wielka Nieszawka wybudowała:

1.
2.
3.
4.
5.

Łącznie wybudowano 1,6 km sieci wodociągowej i 1,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Jednocześnie Gmina Wielka Nieszawka w ramach I naboru Programu Inwestycji Strategicznych 
 organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego złożyła wniosek o dofinansowanie 
dla zadania: 

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W listopadzie 2021
roku została Gminie Wielka Nieszawka udzielona promesa wstępna z przyznanym
dofinansowaniem w wysokości: 4.987.500,00 zł

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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Cel bezpośredni nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Cel szczegółowy II: Dostosowana do standardów i potrzeb infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA



W 2021 roku Gmina Wielka Nieszawka prowadziła działania związane z propagowaniem realizacji działań służących ochronie
powietrza w Gminie Wielka Nieszawka.
Dokonano wypłat dotacji celowych przyznawanych dla mieszkańców w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego 
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 
oraz Uchwały nr XXXVII/206/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. Udzielono 21 dotacji dla mieszkańców na łączna kwotę 84.000,00 zł.
Dofinansowano wymianę 21 kotłów węglowych na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz oraz pompy ciepła.

Dofinansowano nowe, ekologiczne instalacje w miejscowościach: 
- Cierpice – 5 instalacji, w tym 3 kotłownie gazowe i 2 piece na pellet, 
- Mała Nieszawka – 12 instalacji, w tym 10 kotłowni gazowych, 1 pompa ciepła, 1 piec na pellet, 
- Wielka Nieszawka – 4 instalacje, w tym 2 kotłownie gazowe, 2 piece na pellet.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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Cel bezpośredni nr 5: Inteligentne zarządzanie energią
Cel szczegółowy II: Dostosowana do standardów i potrzeb infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA

Ponadto Gmina zrealizowała inwestycje związane z budową oświetlania ulicznego.
Wybudowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenie uliczne następujących dróg:
1.      ul. Ciechocińska w Brzozie,   
2.      ul. Nad Potokiem w Cierpicach, 
3.      ul. Brązowa w Małej Nieszawce.
W ramach realizacji zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego wybudowano 
oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Wodociągowej w Małej Nieszawce oraz dokonano zakupu i montażu 
dwóch lamp solarnych w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Kolejowej 
oraz ul. Bydgoskiej” w Cierpicach.
Łącznie wybudowano ponad 1,7 km linii oświetleniowej i ustawiono 50 słupów oświetleniowych.



W 2021 roku Gmina podpisała dwie umowy o dofinansowanie 
dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla
projektów pn.:
1. Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II.
Założeniem projektu jest dostawa i montaż 106 instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących własnością mieszkańców Gminy Wielka
Nieszawka z ok. 50 % dofinansowaniem RPO WK-P 2014-2022. 
W 2021 wyłoniono Wykonawcę, który niestety zamontował tylko 14 instalacji i odstąpił od realizacji umowy. 
Gmina Wielka Nieszawka rozpisała nowe postępowanie dla zadania z realizacją w 2022 roku.
2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
Założeniem projektu jest wymiana starych sodowych opraw na nowoczesne oświetlenie LED'owe. 
Realizację projektu zaplanowano na 2022 rok. 

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021
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Cel bezpośredni nr 5: Inteligentne zarządzanie energią
Cel szczegółowy II: Dostosowana do standardów i potrzeb infrastruktura techniczna

CEL STRATEGICZNY: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I INFRASTRUKTURA

Cel bezpośredni nr 6: Wprowadzenie systemu nowoczesnego transportu z zbiorowego

Ponadto w 2021 r. Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych na realizację publicznego transportu zbiorowego, w kwocie 392.040,00 zł.
Realizacja umowy pozwoliła na niskobudżetowe korzystanie z transportu zbiorowego
przez mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.
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Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminy Wielka Nieszawka oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Wielka Nieszawka Uchwałą Nr XXVIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z realizacji rocznego programu 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 2021 podczas XLVIII sesji
Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 26 kwietnia 2022 roku.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

Cel bezpośredni nr 1: Zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel szczegółowy III: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo

CEL STRATEGICZNY: STREFA SPOŁECZNA

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU 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
2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490.)

Współpraca Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej 
i pozafinansowej. Do form współpracy pozafinansowej należało m.in.:
1) Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie pomieszczeń stanowiących własność gminy.
2) Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez udzielanie pomocy merytorycznej i technicznej 
(np. obróbka zdjęć, przygotowanie prezentacji, kserowanie, pomoc w nagrywaniu płyt CD/DVD, 
wypełnianiu wniosków).
3) Wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb 
mieszkańców gminy.
3) Podejmowano i prowadzono bieżącej współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.
4) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania.
5) Pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w imprezach organizowanych przez Gminę.
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W 2021 roku, podpisaliśmy umowę o dofinansowanie orz wyłoniliśmy Wykonawcę dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej
Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 
w ramach rewitalizacji (LGD)”.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

Celem realizacji projektu było dostosowanie obiektu do stworzenia: „Społecznego Centrum Edukacji i Integracji Lokalnej”
W ramach projektu planowane jest wykonanie następujących zadań: 
1. Przebudowa ścian działowych w budynku wraz z zakupem mebli i wyposażenia w celu stworzenia dodatkowych sal zajęciowych dla potrzeb
realizacji projektów społecznych; 
2. Modernizacja toalet w celu dostosowania toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projektach społecznych; 
3. Remont sali widowiskowej wraz z zakupem wyposażenia audiowizualnego w celu organizacji zajęć muzycznych prowadzonych 
w ramach projektów społecznych. W ramach zajęć zaplanowano cykliczne koncerty grup seniorów i osób uzależnionych 
od pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka; 
4. Dostosowanie sali do prowadzenia zajęć taneczno - baletowych w celu organizacji zajęć 
taneczno - baletowych dla seniorów i osób korzystających z pomocy społecznej; 
5. Remont pomieszczeń serwerowni oraz zakup sprzętu komputerowego w celu zorganizowania zajęć 
komputerowych dla seniorów oraz osób korzystających z pomocy społecznej; 
6. Prace remontowe na zewnątrz budynku polegające na: remoncie elewacji zewnętrznej 
wraz z miejscowymi naprawami orynnowania i obróbek blacharskich i instalacji odgromowej; 
remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych w celu dostosowania budynku do założeń strategii:
„Europa 2020” oraz zapewnienia odporności modernizowanej infrastruktury na zmiany klimatu; 

Cel bezpośredni nr 2: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
Cel bezpośredni nr 4: Rozwój infrastruktury społecznej

Cel szczegółowy III: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
CEL STRATEGICZNY: STREFA SPOŁECZNA
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W 2021 roku, podpisaliśmy umowę o dofinansowanie orz wyłoniliśmy Wykonawcę dla zadania: „Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej
Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu 
w ramach rewitalizacji (LGD)”.

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

7. Budowa dwóch węzłów gastronomicznych wraz z modernizacją sali gastronomicznej w celu organizacji zajęć kulinarnych dla seniorów 
oraz osób korzystających z pomocy społecznej; 
8. Montaż monitoringu wewnętrznego obiektu oraz budowa instalacji teletechnicznej obiektu w celu poprawy bezpieczeństwa osób
uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach projektów społecznych; 
9. Budowa monitoringu zewnętrznego oraz oświetlenia na przyległym terenie zewnętrznym, na którym będą prowadzone zajęcia sportowe 
w ramach powstałego: „Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej"
- budowa oświetlenia i monitoringu zapewni bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach. 
Wybudowane Centrum posiada dwie strefy seniora z urządzeniami do ćwiczeń, strefę młodzieży, 
strefę malucha, strefę kalenistyczną oraz siłownię plenerową.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do realizacji celu głównego, ale także do zwiększenia oferty 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. 

W 2021 roku w celu powiększenia oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wybudowano:
Plac zabaw na terenie Gminy Wielka Nieszawka, zlokalizowany w Cierpicach przy osiedlu Stokrotka.
Projekt dofinansowany ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Cel bezpośredni nr 2: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
Cel bezpośredni nr 4: Rozwój infrastruktury społecznej

Cel szczegółowy III: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
CEL STRATEGICZNY: STREFA SPOŁECZNA
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Cel bezpośredni nr 2: Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
Cel bezpośredni nr 3: Rozwój usług opiekuńczych i medycznych (patrz slajdy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
Cel bezpośredni nr 4: Rozwój infrastruktury społecznej

Cel szczegółowy III: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
CEL STRATEGICZNY: STREFA SPOŁECZNA

W 2021 roku w celu powiększenia oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wybudowano:

2.Ścieżkę edukacyjną/zdrowotną przy ul. Długiej w Cierpicach.
Zadanie jest jedną z części projektu pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu 
dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka”, projektu, na który otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wniosek na realizację projektu został złożony w styczniu 2021 roku, natomiast umowa 
o dofinansowanie została podpisana w lipcu 2021 roku.

W październiku 2021 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dla zadania: 
„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzoza” na operację typu ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku otrzymania 
dofinansowania będzie szansa na stworzenie kolejnego obiektu, który będzie miejscem spędzania 
wolnego czasu nie tylko mieszkańców sołectwa Brzoza, ale mieszkańców całej naszej Gminy.

W lutym 2021 został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację zadania: „Budowa dwóch altan 
ogrodowych na działce o numerze ewidencyjnym 215/12, obręb Cierpice, w miejscowości Cierpice, 
gmina Wielka Nieszawka”. 
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Cel bezpośredni nr 5: Rozwój kompetencji przez edukację
Cel szczegółowy III: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
CEL STRATEGICZNY: STREFA SPOŁECZNA

W 2021 r. w szkołach podstawowych na terenie gminy realizowano projekt edukacyjny pn. „EU-geniusz w świecie 3D” mający na celu
zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, przy wykorzystaniu programowalnych robotów i drukarek 3D, zakupionych 
w ramach projektu. Odbywały się zajęcia prowadzone metodą eksperymentu z matematyki, informatyki, projektowania, programowania 
i robotyki. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce Realizowano projekt „UNI-MISJA’ 2018-2021”, którego celem jest nabycie
kompetencji społecznych i obywatelskich, umiejętności uczenia się, kompetencji świadomości i ekspresji kulturowej w 3 modułach: Społecznik 
i Obywatel, Lepszy Uczeń, Więcej Kultury!. W 2021 r. realizowano ostatni moduł, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach
autoprezentacji i dramy, treningu kreatywności oraz odbyli wizyty muzealne w Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy 
i Exploseum - Muzeum II wojny światowej w Bydgoszczy.

W ramach projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2021 r. 
pn. „Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kończących szkołę podstawową” 
odbywały się w obu szkołach zajęcia dla uczniów kl. VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty 
z jęz. angielskiego, w okresie 6.02.2021 r. do 22.05.2021 r.
W 2021 r. gmina popisała umowę partnerską na realizację projektu „EU-geniusz na poziomie”, 
w ramach którego od marca 2022 r. odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego 
dla uczniów kl. VIII.
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Cel bezpośredni nr 6: Wdrożenie nowoczesnego systemu komunikacji z mieszkańcami

Cel szczegółowy III: Zintegrowane i aktywne społeczeństwo
CEL STRATEGICZNY: STREFA SPOŁECZNA

W grudniu 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” Oś V. 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

W ramach projektu planujemy zakup sprzętu IT, który usprawni komunikację mieszkańców z UG. 
Sprzęt zakupiony w ramach projektu pozwoli na:

1. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w celu realizacji zadań 
wynikających z instrukcji kancelaryjnej oraz usprawnienie pracy Urzędu.
2. Wprowadzenie systemu elektronicznych potwierdzeń odbioru, integracja EZD 
z eNadawcą Poczty Polskiej oraz GUS.
3. Implementacja eUsługi na ePUAP.



Projekty infrastrukturalne, na które w 2021 roku Gmina podpisała umowy

1

Wartość projektu: 
1 600 000,00 zł

Wysokość dofinansowania:
1 196 650,00 zł

 

2 3
"Przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1
w Małej Nieszawce w ramach zadania:
Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1

w Małej Nieszawce 
wraz z infrastrukturą 

i zagospodarowaniem terenu 
w ramach rewitalizacji (LGD)" 

Wartość projektu: 
247 124,79 zł

Wysokość dofinansowania:
136 994,97 zł

 

"Modernizacja oświetlenia
zewnętrznego na terenie Gminy

Wielka Nieszawka"

Wartość projektu: 
1 185 720,00 zł

Wysokość dofinansowania:
754 473,00 zł

 

""Kształtowanie przestrzeni publicznej
poprzez wzbogacenie oferty
spędzania wolnego czasu dla

mieszkańców miejscowości Cierpice 
i Wielka Nieszawka"

RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność Regionalny Program

Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020

RPKP.03.05.02 Zrównoważona mobilność
miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

w ramach ZIT objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacje typu „Kształtowanie przestrzeni
publicznej”, w ramach działania ,,Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
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Poprawa warunków środowiskowo-przyrodniczych terenu Gminy
dokonuje się m.in.: poprzez tworzenie i zastosowanie przepisów M.P.Z.P 
W projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które były uchwalone w roku 2021 określono m.in. zasady zaopatrzenia 

w energię cieplną z wykorzystaniem urządzeń zasilanych gazem,
energią elektryczną lub innymi paliwami gwarantującymi emisję 

nie przekraczającą norm, w tym pochodzących 
ze źródeł odnawialnych: wskazano minimalny udział procentowy

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni każdej
działki budowlanej, zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących
potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w

rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej. 

 

54Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021



OCHRONA ŚRODOWISKA

Wójt Gminy Wielka Nieszawka wydał 7 decyzji zezwalających na usunięcie łącznie 109 drzew. 
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W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020
r. poz. 1378 ze zm.), w roku 2021 prowadzono łącznie 90 postępowań w sprawie usuwania drzew i krzewów. 

Na wniosek Gminy prowadzono 9 postępowań w sprawie usunięcia 30 drzew wymagających uzyskania decyzji Starosty Toruńskiego. Pozostałe sprawy
zostały rozpatrzone na podstawie przepisów art. 83f ustawy o ochronie przyrody, tj. procedury uproszczonej wymagającej dokonania zgłoszenia 
do organu zamiaru usunięcia drzew lub krzewów. Ogółem mieszkańcy Gminy zawnioskowali o usunięcie 681 drzew.

 
W ramach wykonania decyzji Starosty Toruńskiego na wycinkę drzew z lat poprzednich, w roku 2021 wykonano nasadzenia zastępcze 63 drzew
gatunku klon pospolity, z których 53 zasadzono na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji OLENDER a 10 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małej
Nieszawce, za łączną kwotę 30.145,00 zł.

Zrealizowano umowę na wycinkę 7 drzew gminnych na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Toruńskiego, na kwotę 5.292,00 zł. Wycinkę
pozostałych drzew gminnych, która miała być zrealizowana do 31.12.2021 r., przeprowadzono z udziałem wykwalifikowanych pracowników straży
pożarnej, co pozwoliło na zaoszczędzenie środków budżetowych. Zrealizowano umowę na cięcia sanitarne pomnika przyrody na kwotę 1.998,00 zł. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373,2389) prowadzono dwa postępowania 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Pierwsze na wniosek firmy Andrewex Sp. z o. o., Piętno 84, 62-740 Tuliszków.
Decyzja dotyczyła inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowego gotowych elementów z drewna klejonego, ul. Sosnowa 14, 87-165 Cierpice”.
Drugie postępowanie prowadzono na wniosek firmy Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń. Decyzja dotyczyła inwestycji
polegającej na „Rozbudowie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „MAŁA NIESZAWKA” w gminie Wielka Nieszawka, powiat toruński,
województwo kujawsko-pomorskie”.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Zadanie realizowano m.in. na podstawie umów zawartych ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu (kwota 34.682,00 zł), gabinetem weterynaryjnym 

w Małej Nieszawce (20.429,00 zł) oraz w Toruniu (2.530,00 zł). W 2021 r. do schroniska przyjęto 35 zwierząt z terenu gminy Wielka Nieszawka 

(12 kotów i 23 psy). 

W ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym zapewniano całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń

drogowych, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli (36 zabiegów), wykonywanie zabiegów sterylizacji 

i kastracji kotów wolnożyjących (48 zabiegów) wraz z badaniami pomocnymi przy ocenie stanu zdrowia zwierząt oraz niezbędną opiekę weterynaryjną

dla zwierząt wolnożyjących i ich dokarmianie. Dodatkowo wynikiem działań podejmowanych przez lekarza weterynarii znaleziono domy adopcyjne dla

kotów środowiskowych, które w roku 2021 trafiły do gabinetu.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka nr XXXII/175/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 wydatkowano łącznie 62.827,00 zł.

56Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

W ramach świadczenia opieki na rzecz dzikich zwierząt współpracowano z gabinetem weterynaryjnym „Animal Patrol” Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

Dzikich z Kobylarni oraz Fundacją JeKo (4.430,00 zł). Udzielono skutecznej pomocy m.in. sarnom, ptakom oraz jeżom. W 2021 r. Gmina realizowała

również obowiązki związane z odebraniem i utylizacją zwłok zwierząt dzikich padłych na terenie gminy (kwota 756,00 zł).
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Zagrożenie hałasem na terenie Gminy 

 Natężenie ruchu;

 Struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim transportu ciężkiego;

 Stan techniczny pojazdów;

 Rodzaj i stan techniczny nawierzchni;

 Organizacja ruchu drogowego;

Charakter zabudowy (zagospodarowanie) terenów otaczających. 

Zagrożenie hałasem na terenie Gminy związane jest z hałasem komunikacyjnym i odnosi się do pasa terenów przyległych do głównych tras drogowych.

Do czynników mających wpływ na poziom emisji hałasu drogowego należą:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Nr 91  Gdańsk – Toruń – Cieszyn;

 Nr 10  Szczecin – Toruń – Płońsk;

 Nr 15  Inowrocław – Toruń – Ostróda:

 Autostrada A-1 

 Droga wojewódzka 273 Cierpice – Mała Nieszawka.

Na terenie Gminy Wielka Nieszawka największe zagrożenie akustyczne powodują drogi krajowe:

1.

2.

3.

4.

5.

Wymienione drogi, za wyjątkiem DW 273, charakteryzują się dużym udziałem samochodów ciężarowych w strumieniu pojazdów.
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Zagrożenie hałasem na terenie Gminy 

 Droga nr 91: około 70 m i 200 m;

 Drogi nr 10, nr 15 i autostrada A-1: ponad 25 m i ponad 160 m;

 Droga nr 273: około 20 m i 80 m.

Opierając się o dane literaturowe, oszacować można dla w/w dróg zasięg stref zagrożenia akustycznego i stref uciążliwości akustycznej, który wynosi:

1.

2.

3.

Do miejscowości o największym zagrożeniu akustycznym zaliczyć należy Małą Nieszawkę oraz Wielką Nieszawę leżące wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 273, którą ze względu na znaczne obciążenie ruchem, niekorzystne parametry techniczne oraz przebieg przez tereny gęstej zabudowy mieszkalnej

zaklasyfikować należy jako trasę uciążliwą pod względem akustycznym. Pozostałe w/w drogi przebiegają z dala od terenów zabudowy mieszkaniowej

(za wyjątkiem części wsi Cierpice).
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 Nr 353 Poznań – Inowrocław – Toruń – Olsztyn;

 Nr 18  Kutno – Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Piła.

Znacznym źródłem hałasu w gminie są również linie kolejowe:

1.

2.

Opierając się o dane literaturowe zasięg uciążliwości akustycznej, określonej izofoną 60 dB, ocenić należy na około 50 – 100 m w porze dziennej, 

a w porze nocnej (izofona 50 dB) na około 150 – 300 m. W zasięgu tych stref znajdują się znaczne powierzchnie terenów zabudowy mieszkaniowej wsi:

Cierpice, Mała Nieszawka oraz Wielka Nieszawka.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Działania proekologiczne - działania związane z poprawą jakości powietrza

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy, Gmina podjęła działania proekologiczne, za podstawę których

przyjęła działania związane z poprawą jakości powietrza.
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Dokonano wypłat dotacji celowych przyznawanych dla mieszkańców w ramach programu gminnego EKOPIEC realizowanego na podstawie

Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz Uchwały nr XXXVII/206/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.

Udzielono 21 dotacji dla mieszkańców na łączną kwotę 84.000,00 zł. 

Dofinansowano wymianę 21 kotłów węglowych na fabrycznie nowe urządzenia grzewcze na pellet, gaz oraz pompy ciepła. Dofinansowano

nowe, ekologiczne instalacje w miejscowościach:

- Cierpice – 5 instalacji, w tym 3 kotłownie gazowe i 2 piece na pellet,

- Mała Nieszawka – 12 instalacji, w tym 10 kotłowni gazowych, 1 pompa ciepła, 1 piec na pellet,

- Wielka Nieszawka – 4 instalacje, w tym 2 kotłownie gazowe, 2 piece na pellet. 
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„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032” 
Uchwała Nr XXI/114/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 czerwca 2020 r.
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Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Na mocy umowy Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dotacja ma charakter refundacji części poniesionych kosztów w wysokości wynikającej z jednostkowej, zryczałtowanej, maksymalnej

kwoty refundacji, która wynosi dla gminy 280,00 zł/Mg. Całkowity planowany koszt realizacji zadania w latach 2021-2023 wyniesie

135.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Wielka Nieszawka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji 

w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

      w Toruniu w wysokości  54.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu

      Gminy Wielka Nieszawka”. 

Umowa z firmą Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Bielsko-Białej 

Gmina zawarła umowę z firmą Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Bielsko-Białej na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów

niebezpiecznych – wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka w ilości ok. 40 Mg.

Realizację zadania przewidziano do 31.11.2022 r. 



Raport systemu obserwacji zanieczyszczenia
powietrza – sezon zimowy 2021-2022

 
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. Wyniki obserwacji można śledzić na stronie internetowej

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

Na terenie gminy Wielka Nieszawka rozmieszczone są stacje pomiarowe: na budynku Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, na budynku
Szkoły Podstawowej w Cierpicach, przy ul. Gniewkowskiej w Cierpicach, 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 w wyświetlacz LED pokazujący na bieżąco uzyskiwany wynik
pomiaru. Największą sprawnością pomiarów w raportowanym sezonie grzewczym wykazały się dwie stacje pomiarowe zawieszone w Szkołach
Podstawowych w Małej Nieszawce i w Cierpicach. Stacje te mają stały dopływ zasilania oraz niezmienne warunki pracy. 
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W okresie zimy 2021-2022 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 najbardziej zróżnicowanych pod względem
położenia stacjach wskazują na stwierdzenie, że średnie jednogodzinne:

SP w Małej Nieszawce                - 184 razy       do średniej 136 ug/m3;
SP w Cierpicach                          - 25 razy         do średniej 117 ug/m3;

SP w Małej Nieszawce                                 - 28 ug/m3;
ul. Toruńska, Wielka Nieszawka                 - 16 ug/m3;
SP w Cierpicach                                           - 19 ug/m3;

· utrzymują poziom tłowy stężenia pyłu zawieszonego PM10, który wynosi około 17 ug/m3 i utrzymuje się na podobnym poziomie na wszystkich
stacjach;
· mediana wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynosi około 12 do 17 ug/m3 (w stosunku do 20-26 ug/m3 w sezonie 2020/2021);
·poziom umiarkowany według skali Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (60 ug/m3) 
 został przekroczony na stacji (czyli w ciągu ilu godzin łącznie w czasie zimy stężenia przekraczały średnio 100 ug/m3):

· poziom bardzo zły według skali Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (200 ug/m3) został przekroczony 8-krotnie na stacji  SP w Małej
Nieszawce
· maksymalne stężenia zanotowano na stacji SP w Małej Nieszawce - 482 ug/m3, na stacji ul. Toruńska Wielka Nieszawka – 105 ug/m3 oraz 
na stacji SP w Cierpicach – 150 ug/m3;
· średnie godzinowe zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w sezonie grzewczym 2021/2022 dla wymienionych stacji wynosiło:
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WNIOSKI I ZALECENIA
 W sezonie grzewczym 2021/2022 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. 
W ciągu całej zimy odnotowano trzy krótkotrwałe epizody związane z kilkudniowym podwyższeniem stężeń pyłów
zawieszonych w powietrzu. Zmiana pogody spowodowała wymianę powietrza i wywianie zanieczyszczeń z terenów
zabudowanych.
Pod względem poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w sezonie grzewczym 2021/2022 zanotowano
nieco niższe poziomy zanieczyszczenia w stosunku do poprzedniego sezonu. Na taki przebieg stężenia zanieczyszczeń
wpłynęły przede wszystkim:
łagodna zima w przebiegu termicznym,
brak długotrwałych warunków napływu mas arktycznych powietrza,
dobra wymiana cyrkulacyjna, na którą składały się długotrwałe wiatry (dyspersja zanieczyszczeń - „rozpuszczanie w
powietrzu”)
zmniejszenie ilości pieców o niskiej temperaturze spalania paliw stałych - palenisk węglowych zasypowych, stymulowane akcją
wymian pieców. 
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 stacji. 

1.

2.

3.

4.
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5. 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. 
6. 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.
7. Analiza danych pozwala stwierdzić, że podobnie jak w zeszłym roku, zanieczyszczenie powietrza jest problemem
środowiskowym, szczególnie w obrębie centrum miejscowości Mała Nieszawka. Stacja SP pokazuje wyższe poziomy
zanieczyszczenia niż pozostałe dwie stacje. 
8. 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.
9. 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.
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GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Na terenie gminy znajduje się jedna gminna oczyszczalnia ścieków 
o przepustowości 750 m3/ dobę. Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód. Do oczyszczalni,
systemem sieci kanalizacyjnej, podłączonych jest 1267 nieruchomości
zamieszkałych. Gmina nie posiada własnych ujęć wody.
Woda kupowana jest hurtowo w Toruńskich Wodociągach Sp. z o. o. 
i systemem sieci wodociągowej dostarczana do odbiorców. Do wodociągu
podłączonych jest 1371 nieruchomości zamieszkałych. Na terenie gminy 
na dzień 31.12.2021 r. zewidencjonowanych jest 89 nieruchomości, 
w których ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych 
oraz 15 nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie
ścieków.

  

  
Na dzień 31 grudnia 2021 r. na 1 mieszkańca gminy przypadało
229 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych 
oraz 371 kg zmieszanych odpadów komunalnych.
Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w gminnym
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2021
roku wyniosła 187,5490 Mg, w tym odpadów ulegających
biodegradacji: 4,2800 Mg.

 

1267 NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH 
PODŁĄCZONYCH 
DO KANALIZACJI

1371 NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH 
PODŁĄCZONYCH 
DO WODOCIĄGU



GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG

STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.

2, 3803 ha 
w trwałym 
zarządzie 

111, 2817 ha 
obszar łącznie 

 

9,6743 ha 
w dzierżawie

 

Wójt Gminy Wilka Nieszawka
przeprowadził 29 postępowań

dotyczących podziału
nieruchomości oraz wydano 

25 decyzji zatwierdzających podział
nieruchomości. 

W roku 2021 Gmina Wielka Nieszawka w wyniku podziału
przejęła z mocy prawa nieruchomości:

1) Działka nr121/47 położona w miejscowości Cierpice 
2) Działka nr 594 położona w miejscowości Wielka Nieszawka.
3) Działka nr 595 położona w miejscowości Wielka Nieszawka 

4) Działka nr84/26 położona w miejscowości Wielka Nieszawka 
5) Działka nr341/27 położona w miejscowości Wielka Nieszawka 
6) Działka nr 266/50 położona w miejscowości Mała Nieszawka
7) Działka nr266/52 położona w miejscowości Mała Nieszawka.
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 Uchwala nr XXIX /156/ 2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażania zgody na nabycie  nieruchomości
gruntowej położonej w Malej Nieszawce dz. nr 282/3.
 Uchwala nr XXXIV / 191 / 2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Cierpice dz. o nr 141/7.
 Uchwala nr XXXIX / 219 / 2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 r .w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce dz. o nr 282/5. 
 Uchwala nr XXXIX / 220 / 2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce dz. o nr 282/7. 

Do Urzędu Gminy Wielka Nieszawka wpłynęło 10 wniosków o przejęcie nieruchomości przez gminę. Wnioski dotyczyły przejęć nieruchomości
drogowych, podjęto 4 uchwały w tej sprawie tj.:

1.

2.

3.

4.
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 Działka numer 308/8 o powierzchni 0,0845 ha, położona w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka u. Tatarakowa;
 Działka numer 301/18 o powierzchni 0,2192 ha, położona w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, ul. Tatarakowa;
 Działka numer 190/3 o powierzchni 0,1034 ha, położona w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, ul. Liliowa;
 Działka numer 282/3 o powierzchni 0,0400 ha, położona w miejscowości Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, ul. Piaskowa;
 Działka numer 141/7 o powierzchni 0,0544 ha, położona w miejscowości Mała Cierpice, gm. Wielka Nieszawka, ul. Krótka.

Gmina Wielka Nieszawka w 2021 roku powiększyła zasób gminny o nieruchomości przejęte na podstawie akt notarialnego tj.:
1.
2.
3.
4.
5.

https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/244/5845/uchwala-nr-xxxiv-191-2021-rady-gminy-wielka-nieszawka-z-dnia-25-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-cierpice-dz-o-nr-141-7
https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/244/5845/uchwala-nr-xxxiv-191-2021-rady-gminy-wielka-nieszawka-z-dnia-25-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-cierpice-dz-o-nr-141-7
https://bip.wielkanieszawka.pl/artykul/244/5845/uchwala-nr-xxxiv-191-2021-rady-gminy-wielka-nieszawka-z-dnia-25-maja-2021-r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nabycie-nieruchomosci-gruntowej-polozonej-w-cierpice-dz-o-nr-141-7
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 Działka nr166/1 o powierzchni 0,0018 ha, położona w miejscowości Brzoza, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr166/2 o powierzchni 0,1282 ha, położona w miejscowości Brzoza, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr156/2 o powierzchni 0,0088 ha, położona w miejscowości Brzoza, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr156/3 o powierzchni 0,1145 ha, położona w miejscowości Brzoza, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr86/3 o powierzchni 0,0700 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr82/3 o powierzchni 0,3100 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr81/5 o powierzchni 0,2900 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr81/6 o powierzchni 0,2800 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr634 o powierzchni 0,3000 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr633 o powierzchni 0,3100 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka; 

 Działka nr632 o powierzchni 0,3000 ha, położona w miejscowości Cierpice, gm. Wielka Nieszawka.

Gmina Wielka Nieszawka w 2021 roku powiększyła zasób gminny przejmując nieruchomości poprzez komunalizację tj.:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Łączna powierzchnia skomunalizowanych działek: 2,1133 ha



ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
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Według stanu na koniec 2021 roku miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmowały łącznie powierzchnię
1554,8 ha, co stanowi 7,19 % 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 31.12.2021 r. na terenie Gminy Wielka Nieszawka obowiązywało 57 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

31.12.2021
57 MPZP 

na terenie GWN

31.12.2021
MPZP obejmowały łącznie

pow. 1554,8 ha

stanowi to 7,19% pow. gminy



W 2021 ROKU PROCEDOWANO 2 POSTĘPOWANIA 
ZMIERZAJĄCE DO UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA NW. TERENÓW:

Cierpice: działki o numerach:
36/24, 36/25, 36/26.
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1

2

Wielka Nieszawka ul. Mennonitów:
działki o numerach: 84/15, 88/6.

W CIĄGU 2021 ROKU WYDANO 2 DECYZJE 
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
DECYZJE TE DOTYCZYŁY KOLEJNO:

1 Budowa pumptrucku wraz ze stworzeniem miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Cierpice:
Cierpice, dz. 140/7.

Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
,,Wymiana linii napowietrznej na linię kablową linii SN-15V GPZ Przysiek-Wylęgarnia – odgałęzienie kier.ST.
,,Kąkol 5” do stanowiska z odłącznikiem nr 1945 oraz odgałęzienie kier. Rozłącznik podziałowy nr 878” –
realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 64/10, 64/11, 2064/2, 657, 658, 2063/3, 32/1, 33/1, 26, 28/2,
2063/9, 2063/8, 2063/7, 382/13, 382/12, 382/21, 382/19, 382/23, 382/24, 2062/12, 2062/13, 2076/5, 99, 148,
2075/5, 2076/2, 2074/18, 2089/14, 2091/9, 2091/10, 2075/10, 2089/15, 117, 2089/9 obręb ewidencyjny
Cierpice, gmina Wielka Nieszawka.

2
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W CIĄGU 2021 ROKU WYDANO 3 DECYZJE 
O WARUNKACH ZABUDOWY 
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

1
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
na działce o nr ewid. 97/8 położonej w m. Mała Nieszawka, obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, 
gm. Wielka Nieszawka.

2
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
na działce o nr ewid. 97/9 położonej w m. Mała Nieszawka, obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, 
gm. Wielka Nieszawka.

3
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
na działce o nr ewid. 97/10 położonej w m. Mała Nieszawka, obręb ewidencyjny Mała Nieszawka, 
gm. Wielka Nieszawka.
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W 2021 roku wydano
łącznie 108 wypisów 

i wyrysów 
z miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego.
 

W zakresie dokumentów
potrzebnych 

do transakcji notarialnych
związanych ze sprzedażą
działek sporządzono 184

zaświadczenia  
o przeznaczeniu działki 

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego 

W zakresie nazewnictwa ulic 
w ciągu 2021 roku Rada Gminy Wielka

Nieszawka przyjęła dwie uchwały
dotyczące nadania nazwy ulicy:

1.Uchwała Nr XXXIX/217/2021 Rady
Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6

października 2021 roku w sprawie nadania
nazwy ulicy ,,Wrzosowa” na terenie wsi 

Wielka Nieszawka (działka o nr ewid.
110/7).

2.Uchwała nr XXXIV/192/2021 Rady
Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja

2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
,,Srebrna” na terenie wsi 

Wielka Nieszawka (działki o nr ewid.
341/6, 334/26).

 

108 184 142

W zakresie dokumentów
potrzebnych 

do transakcji notarialnych
związanych ze sprzedażą
działek sporządzono 142

zaświadczenia 
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).
 

2
uchwały

Ponadto, sporządzono 49 zaświadczeń o nadaniu 
numeru porządkowego nieruchomości.

w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.

U. z 2021 r., poz. 485).
 

49



Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami od alkoholu,
narkotyków, substancji psychoaktywnych.

1.Prowadzenie przez członków Komisji rozmów motywujących do dobrowolnego podjęcia terapii z osobami uzależnionymi, 
rozmów diagnostyczno-motywacyjnych ‒ 17 odbytych spotkań, jedna osoba zadeklarowała swój udział w leczeniu 
odwykowym na oddziale stacjonarnym. 
2.Działanie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w GCK w Malej Nieszawce (od września 2021 r. w CSiR „Olender”).
Terapeuta uzależnień dyżurował w poniedziałki w godz. 15:30-17:30 ‒ 41 dyżurów. 
Od października 2021 r. został zatrudniony w punkcie konsultacyjnym psycholog uzależnień dyżurujący 
w środy i w piątki w godz. 19:00-20:00 ‒ 23 dyżury, podczas których prowadzone było indywidualne 
poradnictwo psychologiczne, udzielana była pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów osób 
korzystających z poradnictwa psychologicznego i poszukiwania środków zaradczych. 
Z pomocy korzystali również podopieczni GOPS. Wszystkie spotkania zarówno z Komisją,
jak i z terapeutą uzależnień i psychologiem uzależnień odbywały się za zachowaniem reżimu sanitarnego, 
związanego z pandemią COVID-19. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 został przyjęty uchwałą 
nr XXVIII/148/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 rok zostało przyjęte na XLVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 29 marca 2022 r.

ZADANIA PROGRAMU:



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

1.Praca 3 członków GKPiRPA w grup 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.

2. Partycypacja w kosztach utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii dla osób doznających przemocy. 

3. Współpraca członka GKPiRPA z rodzinami doświadczającymi trudności opiekuńczo-wychowawczych i życiowych, 
m.in. z powodu problemu uzależnień. 

4. Bezpłatna pomoc prawna udzielana telefonicznie przez radcę prawnego w środy w godz. 15:30-19:30, 
na podstawie porozumienia zawartego przez gminę ze Starostwem Powiatowym.

5. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – Zespół Badający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chełmży, działający w Przedszkolu w Małej Nieszawce.

6. Realizacja programów profilaktyczno-pedagogicznych przez szkoły i przedszkole. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
ZADANIA PROGRAMU:
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
ZADANIA PROGRAMU:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów spowodowanych uzależnieniami 
od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w szczególności skierowanej do dzieci, młodzieży 
i rodziców.
1. Współorganizacja Gminnego Sportowego Dnia Dziecka w dn. 29.05.2021 r. z konkursem profilaktycznym i przedstawieniem profilaktycznym pt.
„Dbamy o zdrowie i przyrodę” wystawionym przez teatr „VAŚKA”. 
2. Dofinansowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym, zorganizowanych przez gminę w Zębie w dn. 16.07-29.07.2021 r. z programem
profilaktycznym ukierunkowanym na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowego trybu życia poprzez prezentowanie 
i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i rozwijanie oraz promowanie różnorodnej aktywności fizycznej. 
3. Partycypacja finansowa w organizacji półkolonii letnich z programem profilaktycznym 
pn. „Aktywne Półkolonie w Olendrze lato – 2021” dla dzieci w wieku 7-12 lat zamieszkałych na terenie gminy.
4. Współorganizacja Gminnego Pikniku Rodzinnego w dn. 10.09.2021 r., promującego zdrowy 
i aktywny styl życia, wolny od uzależnień (koszty zajęć animacyjnych i zabaw sportowych dla dzieci, 
wynajmu  dmuchańców”, oprawy muzycznej i poczęstunku dla mieszkańców). Podczas pikniku dystrybucja 
materiałów profilaktycznych i upowszechnianie wiedzy na temat realizowanych zadań poprzez wystawienie 
roll-upa GKPiRPA. 
5. Organizacja w dn. 25.09.2021 r. wyjazdu profilaktyczno-integracyjnego do Trójmiasta z pogadankę 
na temat radzenia sobie z trudnościami i stresem, przedstawiając konkretne sposoby na spokojne 
i satysfakcjonujące życie.  
6. Współuczestnictwo z Młodzieżową Radą Gminy i Kołem Gospodyń Wiejskich Brzoza Komisja w organizacji 
warsztatów kulinarnych on-line pn. „Z kuchnią przez pokolenia II” w dn. 4.12.2021 r. (sfinansowanie zakupu
 produktów potrzebnych organizatorom warsztatów oraz 20 uczestnikom projektu do przygotowania 
3 potraw składających się na rodzinny obiad).  
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
ZADANIA PROGRAMU:

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

7. Świąteczne spotkanie integracyjno-profilaktyczne w dn. 13.12.2021 r.
8. Gminny Konkurs Plastyczny z zakresu profilaktyku uzależnień „Lubimy być razem – szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”. Łącznie 
na konkurs wpłynęło 31 prac w trzech kategoriach wiekowych. Najliczniej była reprezentowana grupa przedszkolaków i „zerówka” – wpłynęło 
18 prac. 
9. Współpraca GKPiRPA z gminnymi placówkami oświatowymi i Gminną Biblioteką Publiczną. Zgodnie z zapotrzebowaniem 
zakup publikacji, programów multimedialnych, gier edukacyjnych oraz plakatów i ulotek profilaktycznych.
10. Sfinansowanie szkoleń dla pracowników jednostek oświatowych: „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, 
„Modele więzi bazalnej – dostosowanie środowiska domowego i szkolnego dla dziecka z FAS”, 
„Jak zbudować w szkole spójny system wspierania zdrowia psychicznego uczniów?”, 
szkolenie przygotowujące do realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”.
11. Sfinansowanie w Szkole Podstawowej w Cierpicach trzech spektakli profilaktycznych, pt. „Włącz emocje”, 
„Strach ma wielkie oczy”, „Mniam mniam”, przygotowane przez Fundację Grupa T. 
12. Zakup spersonalizowanego poradnika w formie gazetki pn. „Otwórz się na pomoc – Alkoholizm. 
Młoda Polska  w alkoholowych oparach” z prezentacją zadań GKPiRPA oraz wykazem pomocowych 
telefonów zaufania, pakiety materiałów profilaktycznych: „O depresji w pandemii”, 
kolorowanki „O Kubie Bajkowa Profilaktyka – Narkotyki”, „Edukacyjne przygody Wiewiórki Soni”. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

ZADANIA PROGRAMU:

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów uzależnień 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. Współpraca z Policją, placówkami oświatowymi na terenie gminy, GCK, GOPS, GOZ, DPS, Młodzieżową Radą 
Gminy, mieszkańcami zrzeszonymi w KGW. 
2. Wsparcie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu poprzez zakup 
materiałów biurowych wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć terapeutycznych. 
3. Włączenie się w organizację Sportowego Dnia Dziecka zorganizowanego w CSiR „Olender”; 
imprezy integracyjnej, promującej aktywny styl życia – dyskoteki dla seniorów w GCK; 
Gminnego Pikniku Rodzinnego dn.10.09.2021 r.; warsztatów kulinarnych „Z kuchnią przez pokolenia II”, 
przeprowadzonych przez Młodzieżową Radę Gminy i KGW „Brzoza”; partycypacja we współpracy 
z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce w kosztach spotkania mikołajkowego 
dla mieszkańców DPS (zakup owoców, słodkich prezentów i innych produktów spożywczych).
4. Organizacja w dn. 18.10-19.2021 r. II Nieszawskiego Forum Profilaktycznego 
pt.: „Społeczne skutki uzależnień”. 
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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.
GKPiRPA wydała 13 opinii w związku z wnioskami o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży 
z uchwałą nr XLII/221/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Wielka Nieszawka
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych. Na obszarze gminy maksymalna liczba zezwoleń wynosi 30, z tego 15 na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży, 
15 na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla trzech kategorii zezwoleń: do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, powyżej 18% zawartości alkoholu. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

ZADANIA PROGRAMU:

W 2021 r. na terenie gminy
Wielka Nieszawka działało 
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GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WIELKIEJ NIESZAWCE



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 182 sprawozdania,
wysyłanie pism i odpowiedzi na
przysłane zapytania, wystawianie
zaświadczeń osobom korzystającym
z pomocy, opinii do sądu czy PCPR.
W roku 2021 – łącznie wystosowano
203 pisma. 

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 8
wywiadów alimentacyjnych.  
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Ośrodek Pomocy zajmuje się przyznawaniem
dodatków mieszkaniowych                        
 i energetycznych osobom i rodzinom o niskich
dochodach. O przyznanie dodatku
mieszkaniowego wpłynęło 7 wniosków.
Wydano 6 decyzji administracyjnych
uprawniających do otrzymywania dodatku
mieszkaniowego i 1 decyzja odmowna.
Z powyższego rodzaju pomocy korzystały 
3 rodziny - mieszkańcy Spółdzielni
Mieszkaniowej „ZGODA” w Ostaszewie. Łączna
kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych 
w 2021 r. to 8.067,99 zł.
 Dodatek energetyczny  dla osób otrzymujących
dodatek mieszkaniowy i posiadających umowę
z przedsiębiorstwem energetycznym przyznany
został w 2021 roku 2 rodzinom 
na kwotę 250,36 zł (wraz z 2% kosztami na
obsługę).
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, 

 I PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W 2021 R.

 W roku 2021r. do tut. Ośrodka wpłynęło łącznie 1.248 spraw (tj. pism, odpowiedzi wniosków) dotyczących świadczeń rodzinnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+), programu Czyste powietrze. Następstwem
wpłynięcia sprawy jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego, rejestracja wniosku do systemu dziedzinowego FA, SR, SW
oraz wydanie decyzji administracyjnej lub informacji o przyznaniu świadczeń, odpowiedzi na pisma i prowadzenie postępowań zgodnie               
z przepisami. 
 GOPS 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”.   W roku 2021 wydano- 25
zaświadczeń.

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny wraz z należnymi dodatkami przysługuje jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium
dochodowego, które wynosi 674,00 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dla
rodziny wynosi 764,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie zasiłek rodzinny i
dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwota 
o którą został przekroczony dochód rodziny.
Z zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami skorzystało 77 rodzin.
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ZASIŁEK RODZINNY

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95,00 zł 
na dziecko w wieku od 5 do 18 lat - 124,00 zł 
na dziecko w wieku powyżej 18 lat - 135,00 zł 

Zasiłek rodzinny uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

WYPŁACONO: 216.437,50 zł, tj. 1.875 zasiłków 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU :
Urodzenia dziecka (1.000 zł./jednorazowo) przysługuje na każde nowo urodzone dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego, a o
przyznanie tego dodatku można zgłaszać się najpóźniej do ukończenia przez to dziecko 1-go roku życia jeżeli uprawniony jest do
zasiłku rodzinnego: WYPŁACONO: 6.212,48 zł,tj. 10 zasiłków (10 rodzin).
Z tytułu 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:17.725,44 zł  tj. 47 zasiłków (4 rodziny)
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka świadczenie w podstawowej wysokości wynosi 193,00 zł, gdy w rodzinie jest
wychowywane dziecko niepełnosprawne dodatek można zwiększyć o 80,00 zł/miesięcznie jednak nie więcej niż 160,00 zł. na wszystkie
dzieci: WYPŁACONO:14.106,94zł, tj. 70 zasiłków (6 rodzin).
Z tytułu wielodzietności dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego, dodatek
wynosi 95,00 zł na dziecko: WYPŁACONO: 47.220,11 zł tj. 506 zasiłków (43 rodziny).

1.

2.

3.

4.
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DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU :

    - na dziecko w wieku poniżej 5-go roku życia w kwocie 90,00 zł/ miesięcznie 
    - na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia w kwocie 110,00 zł/ miesięcznie 

 Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, które mieszka w internacie w kwocie
113,00 zł/ miesięcznie 
 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: 23.418,56 zł,

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:

1.
2.

WYPŁACONO: 14.116,54 zł tj. 132 zasiłki (11 rodzin).
6. Podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - wyróżnia się dwa rodzaje tego dodatku, który przysługuje na ucznia szkoły
ponadpodstawowej tj.:

1.

2.

 tj. 353 dodatków (30 rodzin).
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: 11.921,05zł, tj. 185 dodatków (73 rodziny).

Wypłacana jest także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw.” becikowe”, które jest uzależnione od kryterium
dochodowego w kwocie 1.922,00 zł na osobę w rodzinie i wynosi 1.000,00 zł. na każde dziecko. O świadczenie można ubiegać się do
ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.
WYPŁACONO: 21.000,00 zł, tj. 21 świadczeń (21 rodzin).

"BECIKOWE"
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ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
1.Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie pełnoletniej legitymującej się orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21-
go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat i wynosi 215,84 zł/miesięcznie: WYPŁACONO: 223.178,00 zł, tj. 1.034 zasiłki (średnio 84
rodziny) 
2. Świadczenie pielęgnacyjne – 1830,00 zł/miesięcznie przyznaje się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też
rezygnującej z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad dzieckiem lub pełnoletnią
osobą niepełnosprawną jeśli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia: WYPŁACONO:462.478,00 zł tj. 236 świadczeń (20
rodzin).
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się osobie zdolnej do pracy lecz nie pozostającej w zatrudnieniu lub też rezygnującej z
zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej, stałej opieki i pielęgnacji nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną jeśli
niepełnosprawność powstała po 21 rokiem życia i jest zależne od kryterium dochodowego które wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie.
Świadczenie wynosi 620,00 zł/miesięcznie: WYPŁACONO: 13.020,00, tj. 21 świadczeń dla 2 rodzin.
4. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł. 
Jeżeli urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do złożenia wniosku o jednorazowe
świadczenie z ustawy "Za Życiem": WYPŁACONO: 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie.

Od 01 stycznia 2016 r. funkcjonuje świadczenie rodzicielskie, przyznawane osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni
(niezależnie od rejestracji w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. 
WYPŁACONO: 70.595,00 zł, tj. 79 świadczeń (12 rodzin).

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE



86Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 Składka emerytalna i rentowa odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku
opiekuńczego: ZAPŁACONO:  72.204,54 zł, tj. 139 świadczeń (13 rodzin).
 Składka zdrowotna odprowadzana jest za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalnego zasiłku opiekuńczego
jeżeli nie posiadają uprawnienia do tego ubezpieczenia z innego tytułu: ZAPŁACONO: 11.528,55 zł, tj. 77 świadczeń (7 rodzin).

Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia bądź jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej 
do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie to
przysługuje bezterminowo chyba, że orzeczenie „mówi” inaczej. Świadczenie wypłacane jest jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł, a egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Świadczenie to przysługuje 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną: WYPŁACONO: 67.481,15 zł, tj. 200
świadczeń (13 rodzin).

Ponadto w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych Wójt zobowiązany jest do opłacania składek emerytalnych, rentowych 
i zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze i tak :

1.

2.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Świadczenie wychowawcze przyznawane jest matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka. Przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem
sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,
kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez
liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, 
za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do
10 groszy w górę.
WYPŁACONO: 6.033.474,87 zł, tj. 12.138 świadczeń (średnio 998 dzieci/miesięcznie).

Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie przez GOPS do maja 2022 r. jako kontynuacja okresu zasiłkowego
2021/2022. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. realizacja niniejszego świadczenia przekazana została do ZUS.

W związku z przejęciem realizacji świadczenia „Dobry Start” przez ZUS w roku 2021 opłacona została jedynie licencja
dotycząca obsługi programu komputerowego.
W roku 2021 z realizacji niniejszych zadań wykonano 82 sprawozdania za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej
CAS, które przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.



W 2021 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 792,00 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 2021 r. łącznie 13 uczniów z 7 rodzin. Wydano na ten cel 2.484,00 zł. 
Z pomocy w formie zasiłków na zakup żywności skorzystały 33 rodziny na co wydatkowano 26.960,00 zł. Łącznie koszt programu „Posiłek
w szkole i w domu” w 2021r. wyniósł 29.444,00 zł (dotacja 17.600,00 zł i środki własne 11.844,00 zł).
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ZASIŁEK STAŁY
Przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku, jeżeli posiadany dochód jest niższy od kryterium
dochodowego. W 2021 roku wydano z dotacji wojewody 47.458,44 zł. Z tej formy pomocy korzystało 10 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 8 osób w kwocie 3.897,00 zł.



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 18.798,74 zł z dotacji wojewody.
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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: 21.302,00 zł. 
Z tej formy pomocy skorzystało 40 rodzin. W ramach zasiłku celowego 21 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 8.150,00 zł i 3 rodziny uzyskały pomoc w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 8.000,00 zł

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 2021 r. ponoszona była odpłatność za 6 osób przebywających w DPS (4 osoby w DPS w Wielkiej Nieszawce, 2 osoby w DPS 
w Pigży w tym 1 osoba z mocy postanowienia sądu) wydatki na ten cel wyniosły 219. 328,80 zł.



W 2021r. realizowane były nadal specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane z budżetu
państwa. Do grudnia 2021 r. z tej pomocy korzystało 7 dzieci z 5 rodzin, koszt - 54.377,58 zł. w ramach realizacji SUO GOPS zatrudniał 
na umowę zlecenie terapeutów zgodnie z potrzebami wskazanymi w zaświadczeniach lekarskich o potrzebie realizacji SUO.

W roku 2021 roku były realizowane również usługi opiekuńcze dla 4 osób starszych z terenu Gminy. Wynagrodzenie bezosobowe
opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie realizującej usługi wyniosło 4.002,00 zł.
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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 najmniej3 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 2021 roku wpłynęło do GOPS 21 wniosków o wydanie KDR, w tym 4 wnioski o przedłużenie karty, 3 wnioski dla rodziców, 11 wniosków
dla rodzin i 2 wnioski o duplikat karty. Wydano karty 19 rodzinom (58 osobom). Na realizację niniejszego zadania wydatkowana została
dotacja w kwocie 233,17 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.



 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.  nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy
rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. GOPS zatrudnia asystenta rodziny w wymiarze ¾ etatu. Zadaniem asystenta 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 oraz wsparcia rodzin w ramach zadań przewidzianych ustawą z dnia
4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. (art. 8 ust. 2 i 3)
Gmina po raz kolejny przystąpiła do realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021.” Program
zakładał dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych w danej jednostce na dzień ogłoszenia
programu. 
Zatrudnienie asystenta w 2021r. sfinansowane zostało ze środków własnych gminy. Dofinansowanie w ramach „Programu asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021.” wynosiło 1.500,00 zł. Całkowity koszt realizacji to kwota 48.589,91 zł.
 Asystent pomagał w wypełnianiu ról społecznych rodzinom dysfunkcyjnym. Pomocą asystenta objętych zostało 10 rodzin z terenu gminy,
w tym 2 rodziny, które zobowiązane zostały przez sąd do współpracy z asystentem. Do końca grudnia 2021r. z asystentem pracowało 8
rodzin, 1 rodzina zakończyła współpracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 1 zakończyła współprace w ramach czynnej
asystentury i pozostawała w tzw. monitoringu.Opieką asystenta łącznie zostało objętych 29 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 2021r.koszt powyższego zadania wyniósł:
 - za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka (4 dzieci)  17.756,71zł
 - za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (2 dzieci) 60.561,84 zł .
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 W ramach realizacji „Gminnego Programu Wpierania Rodziny na lata 2021-2023”, 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, 
- 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
- organizowano zajęcia kształtujące postawy społeczne, ekologiczne, patriotyczne oraz zachęcano dzieci i uczniów do udziału w wielu
konkursach,

Raport o stanie Gminy Wielka Nieszawka 
za rok 2021

„GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023”

92



- angażowano rodziców i dzieci w szereg przedszkolnych, szkolnych i lokalnych uroczystości np. WOŚP, Święto Rodziny, wigilia 
i kolędowanie itp.
- realizowano program profilaktyczno - wychowawczego w szkołach i przedszkolach, 
 -prowadzono pogadanki z rodzicami i dziećmi, realizowano projekty i programy edukacyjne dotyczące profilaktyki, wychowania, zagrożeń
(Przedszkole promujące zdrowie, Cała polska czyta dzieciom, cyberprzemoc, Szkoła rodzica, Depresja, Stop agresji),  
 - 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 zajęcia plastyczne i muzyczne w GCK dla dzieci i młodzieży i seniorów, warsztaty tematyczne, spektakle teatralne, zajęcia
taneczne i sportowe na Orliku,
- realizowano inicjatywy lokalne – zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla osób dorosłych i seniorów (konkurs Wielkanocny dla
mieszkańców, Konkurs Piosenki Patriotycznej online, Festiwal Smaków, zabawy taneczna dla seniorów, festyny rodzinne)
- 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,
- półkolonie i organizowano kolonie z programem profilaktycznym,
- wyjazdy integracyjno - profilaktyczne
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 W Publicznym Przedszkolu w Małej Nieszawce działa Zespół Badający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży (psycholog
i pedagog). 
 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.
 Porady psychologa w środy i piątki w godzinach 19.oo – 20.oo, które z uwagi na remont GCK odbywały się w CSIR Olender.

Zapewniono rodzinom dostęp do specjalistycznego poradnictwa. 
1.

2.

3.
GOPS współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu i w ramach realizowanego przez PCPR projektu „Rodzina w
Centrum III” 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 31 osób z terenu gminy.
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ZESPÓŁ INTERDESCYPLINARNY
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 2011 r. Konieczność powołania
Zespołu wynikała z zapisu ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Funkcjonował powołany w 2020 r. 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 INTERDESCYPLINARNY
Spotkania Zespołu odbywają się co 3 miesiące. Ponadto w zależności od problemu zwoływana jest grupa robocza, której skład jest
zmienny. W roku 2021 odbyło się 4 posiedzeń ZI, na których omawiane były bieżące sprawy z zakresu działania ZI i toczących się
postepowań NK. Powoływane są grupy robocze w celu realizacji prowadzonych procedur NK - w 2021r. powołano 3 nowe grupy 
w związku z wpływem 3 nowych NK, założonych przez przedstawicieli policji. Łącznie funkcjonowało 9 grup roboczych, które odbyły 30
spotkań. 
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na bieżąco uczestniczą w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy. W 2021 r.  
3 członków  ZI gryp roboczych skorzystało z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 
pt. „Profesjonaliści 1” i „Profesjonaliści 2”.
W 2021 r. do Przewodniczącego ZI wpłynęło 3 „Niebieskie Karty – A” dotyczące występowania zjawiska przemocy w 3 rodzinach.
Prowadzono 9 procedur NK (6 kontynuowanych z roku 2020). Łącznie liczba osób objętych pomocą ZI - 21 osób z 9 rodzin.
Po przeprowadzonych postepowaniach przez ZI 8 procedur (5 z 2020 r. i 3 z 2021 r.) zakończono na skutek ustania przemocy lub braku
zasadności podejmowanych działań. 
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 do realizacji Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W ramach programu osoby i rodziny o
niskich dochodach mogły ubiegać się o pomoc żywnościową – mleko, sery, cukier, miód, kasza, ryż, makaron, olej, konserwy rybne i mięsne,
herbatniki, płatki owsiane, koncentrat pomidorowy, dżemy, buraczki, dania gotowe. 
GOPS jako instytucja pośrednicząca w realizacji programu wydawał skierowania i kwalifikował osoby do otrzymania w/wymienionej
pomocy. Uprawnione do korzystania z wsparcia były osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 220 % kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. kwoty 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie. 
Instytucją realizującą program było Toruńskie Centrum Caritas. Pracownicy GOPS rozwozili do domów przyznaną pomoc osobom starszym
i chorym które nie mają możliwości odbioru osobistego. Z pomocy w tej formie skorzystało 41 rodzin (94 osoby). 

PROGRAMY FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
W roku 2021 GOPS przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej - edycja 2021” oraz programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, które finansowane były ze środków Funduszu
Solidarnościowego. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021” zakładał wsparcie osób dorosłych posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Zakładano udział w Programie 2 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie pomoc uczestnikom
Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
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dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej,
czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

z pobytu dziennego skorzystała 1 osoba dorosła, zrealizowano 112 godzin usług opieki wytchnieniowej. Kwota realizacji 2.964,02 w
tym 58,12 zł koszty obsługi;
z pobytu całodobowego skorzystała 1 osoba dorosła, zrealizowano 10 dni usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej
całodobową opiekę wpisaną do rejestru właściwego wojewody. Kwota realizacji 2.040,00 zł w tym 40,00 zł koszty obsługi.

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021” kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin 
lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności 
i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
Program dotyczył członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne. 
Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków 
lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Zakładano udział w programie  w ramach pobytu dziennego - 2 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
orzeczeniami równoważnymi i w ramach pobytu całodobowego - 1 osobę dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
orzeczeniami równoważnymi.
W ramach programu OW 

Całkowity koszt realizacji programu Opieka wytchnieniowa wynosi 5.004,02zł wraz z 2% kosztów obsługi. 

PROGRAMY FINANSOWANE Z FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jest  jednym partnerów w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji
Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3
Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy
sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka – bransoletka życia.
Uczestnikami projektu jest 10 osób, które otrzymało opaskę do teleopieki - bransoletkę życia , urządzenie alarmowo – monitorujące, które
służy do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. W wyniku dodatkowego naboru wnioskowano do ROPS o
zwiększenie ilości uczestników o kolejne 5 osób. Koszty realizacji zadania to 8.218,86 zł , w tym środki z dofinansowania 3.121,96 zł 
oraz wkład własny 5.096,90 zł. 

PROGRAM „KUJAWSKO – POMORSKA TELEOPIEKA”

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ramach współpracy z PCPR istniała możliwość udziału w Projekcie „Aktywni – wygrani”, skierowanego do niepełnosprawnych,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Powiatu Toruńskiego. Z terenu gminy skierowanych do działań
zostało 2 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  W projekcie uczestnicy objęci zostali  działaniami w ramach aktywizacji społecznej 
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usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 5 rodzin
sąsiedzkie usługi opiekuńcze - 1 rodziny,
szkolenie na opiekunów sąsiedzkich, którzy otrzymali zatrudnienie w charakterze opiekuna w tym też opiekuna sąsiedzkiego - 3 osoby.

Jednocześnie mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość uczestnictwa w projekcie realizowanym przez PCPR „Usługi opiekuńcze 
i asystenckie w powiecie toruńskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowane przez Fundacje „Więcej z życia”. Celem projektu było objęcie usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania mieszkańców
powiatu toruńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu lub będących osobami niepełnosprawnymi. 
W zależności od dochodu rodziny ustalana została odpłatność za świadczenia. Ze wsparcia przewidzianego w ww. projekcie skorzystali
mieszkańcy naszej gminy w następujących formach:

W związku z realizowanym przez PCPR w Toruniu „Programem wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku GOPS
przygotował wniosek w ramach obszaru D niniejszego programu - Likwidacja barier transportowych gminy, których uczestnicy będą mieli
zapewniony transport. Złożony został wniosek o dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem” 
9 – miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich. Gmina otrzymała
dofinansowanie na zakup samochodu w kwocie 100.100,00 zł

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
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Gminny Ośrodek Pomocy w Wielkiej Nieszawce współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, Oddział rejonowy w Toruniu od ponad 4 lat.
W zakresie współpracy jest wiele projektów o charakterze opiekuńczo - pomocowym, a także wychowawczym.
           Jednym z ważnych obszarów współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem jest realizacja projektu pn. ,,Pogodna jesień życia na
Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”, obejmujący opieką osoby niesamodzielne, znajdujące się 
w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej czy społecznej. W ramach tej inicjatywy, dzięki współpracy z PCK możliwe było uzyskanie
wsparcia dla mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. W roku 2021 PCK objęło usługami opieki dziennej 7 seniorów z terenu Gminy Wielka
Nieszawka. Bardzo ważne, że niniejsza pomoc i objęcie opieką było całkowicie nieodpłatne dla seniorów, niejednokrotnie był to bardzo
ważny aspekt w opiece nad osobami starszymi zwłaszcza, które posiadają niskie dochody. 
        Poza tą inicjatywą Polski Czerwony Krzyż promuje zdrowy styl życia, upowszechnia honorowe krwiodawstwo. W zakresie pomocy
charytatywnej przekazał do GOPS środki ochrony przeciw COVID-19.  Dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Wielka
Nieszawa uczestniczą w programach edukacyjnych, takich jak „Dziel się uśmiechem” – higiena jamy ustnej, „Akcja Donacja” wsparcie
dziewcząt w artykuły higieniczne.

WSPÓŁPRACA Z POLSKIM CZERWONYM KRZYŻEM
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Gmina Wielka Nieszawka była 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 trwającą pandemią COVID-19 nauka w 2021 r. odbywała się w systemie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym: do 17 stycznia klasy
I-III szkoły podstawowej przeszły na nauczanie zdalne, od 18 stycznia do 28 lutegoklasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie stacjonarne, 
od 22 marca do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju – nauczanie zdalne, od 12 
do 25 kwietnia – nauczanie zdalne (od 19 kwietnia przedszkola stacjonarnie), od 26 kwietnia do 2 maja lekcje w trybie hybrydowym w klasach 
I-III w szkołach podstawowych. Uczniowie z pozostałych klas mieli zajęcia na dotychczasowych zasadach, 29 marca - 18 kwietnia zamknięte
przedszkola, 3 maja klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym, 
od 17 do 30 maja klasy IV-VIII szkoły podstawowej – nauka w trybie hybrydowym, 
31 maja uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej, 20 grudnia uczniowie przeszli na nauczanie zdalne.
Zadania z zakresu oświaty realizowane są w oparciu o środki finansowe z dochodów własnych gminy 
oraz z subwencji oświatowej otrzymywanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, której wysokość 
uzależniona jest głównie od liczby uczniów w szkołach.

Dowożenie uczniów
W 2021 r. na podstawie podpisanych umów wydatkowano środki na zwrot rodzicom kosztów 
dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (9 dzieci) i do przedszkoli i szkół specjalnych 
w Toruniu (9 dzieci). 
Gmina finansowała przewóz uczniów kl. III szkół podstawowych w ramach lekcji w-f 
na basen w CSiR „Olender”.
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2 nauczycieli stażystów, 
13 nauczycieli kontraktowych, 
7 nauczycieli mianowanych, 
17 nauczycieli dyplomowanych

Zajęcia wynikające z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: rewalidacji: 14 uczniów, 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty: jęz. polski, matematyka.
Zajęcia dla uczniów realizowane w ramach projektów: EU-geniusz w Świecie 3D, 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

We wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło 318 uczniów. 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego, 11 uczniów zostało objętych
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie nauczyciela współorganizującego kształcenie, 2 uczniów objętych pomocą w formie
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
We wrześniu 2021 r. zatrudniono w szkole psychologa na 0,5 etatu (w roku 2020 – 1 godz. w tygodniu) oraz 2 nauczycieli współorganizujących
kształcenie w klasie Ib i V. W szkole zatrudnionych było 39 nauczycieli, w tym 33 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty oraz 6 nauczycieli 
w niepełnym wymiarze zajęć. Trzech nauczycieli przebywało na urlopie rodzicielskim.
Stopień awansu zawodowego nauczycieli: 

Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne

logopedyczne: 62 uczniów klas I- V, korekcyjno-kompensacyjne: 75 uczniów klas I-VIII, 
dydaktyczno-wyrównawcze: 42 uczniów klas I – III i 87 uczniów klas IV – VIII.

Uni-Misja 2018-2021 uczniowie klas V-VIII, zajęcia z budżetu obywatelskiego (zajęcia na basenie) 
uczniowie klas I-VIII.
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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,
m.in. program dla szkół (mleko, owoce, warzywa), Dobre sposoby na mikroby. Z higieną za pan brat: STOP KORONAWIRUS!, program
profilaktyki stosowania środków zastępczych pn. „Dopalacze – trzecia strona zjawiska”, Trzymaj Formę!, Nie pal przy mnie, proszę, mPotęga,
Dziel się uśmiechem, Ratujemy i uczymy ratować ‒ program edukacyjny, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, Światowy Dzień
Tabliczki mnożenia, akcja Wielkanocna Paka Dla Dzieciaka organizowana przez Hospicjum Nadzieja w Toruniu, Jestem widoczny, 
jestem bezpieczny, ogólnopolska akcja Przerwa na czytanie i wiele in.

Wykonano szereg prac remontowych oraz innych przedsięwzięć w zakresie modernizacji i unowocześnienia szkoły 
(m.in. remont łazienki dla osób niepełnosprawnych, łazienki dla dziewcząt, zaprojektowanie i wykonanie muralu 
w starej części holu szkoły, malowanie holi i szatni przy sali gimnastycznej, pomieszczenia przy wejściu do szkoły, 
naprawa i pomalowanie ławek na placu zabaw). Zakupiono sprzęt komputerowy, drukarkę 3D, 
monitory interaktywne, ławki na hol szkoły, sprzęt sportowy i techniczny, pomoce dydaktyczne: 
WeDo (roboty), gry planszowe i edukacyjne, książki do szkolnej biblioteki, zestawy klocków kreatywnych.
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Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach obejmuje swym obwodem sołectwa: Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka.
We wrześniu 2021 r. naukę w szkole rozpoczęło 154 uczniów w 9 oddziałach (kl. I-VIII) oraz 49 dzieci w trzech oddziałach przedszkolnych. 
Do szkoły w roku 2021 uczęszczało średnio 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zatrudniony był nauczyciel
wspomagający. W okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. do przedszkola uczęszczał 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego. Zajęcia w szkole odbywały się od godz. 8.00 do 15.25, a w oddziale przedszkolnym od godz. 6.30 do 16.30.
W 2021 r. zatrudnionych było średnio 30 nauczycieli (26,85 etatu). Od stycznia 2021 r. został zatrudniony nauczyciel wspomagający w oddziale
przedszkolnym. 
zatrudnienie nauczycieli: 
W 2021 r. zatrudnionych było średnio 30 nauczycieli (26,85 etatu). Od stycznia 2021 r. został zatrudniony nauczyciel wspomagający 
w oddziale przedszkolnym. 
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy – 10, nauczyciel mianowany – 11, nauczyciel dyplomowany ‒ 13

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 emocjonalno-społeczne z elementami tańca. 
Na terenie szkoły odbywały się dodatkowe zajęcia z jęz. angielskiego w ramach budżetu obywatelskiego. 
Uczniowie korzystali z zajęć w Zielonej klasie.



Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach
Szkoła brała udział w projektach, akcjach, programach, kampaniach, tj. m.in. Radosne przedszkole (projekt unijny), Aktywni Błękitni,
Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas diecezji toruńskiej dla bezpieczeństwa w środowisku szkolnym i senioralnym, Aktywna Tablica, Eugeniusz
w świecie 3D (projekt unijny), program dla szkół (mleko, owoce, warzywa), program profilaktyczny „Mamy kota na punkcie mleka”, Zbiórka płyt
CD, Kasztanobranie, Sprzątanie Świata, Zbieramy nakrętki, Zamiast kwiatka wspomóż Zosię, Pomoc dla Igorka, Światowy Dzień Tabliczki
mnożenia, zbiórka karmy dla schroniska, Ogólnopolski Dzień głośnego czytania, Tydzień kodowania, Szkoła do Hymnu, Akcja Tydzień tolerancji 
i in. Uczniowie brali udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim wg kalendarza konkursów. 

Wykonano szereg prac remontowych i innych przedsięwzięć w zakresie modernizacji i unowocześnienia szkoły, m.in.: remont sali
gimnastycznej, naprawa i modernizacja monitoringu szkoły, zakup i zamontowanie kotary w holu głównym, 
pomalowanie poręczy i założenie nowych okładzin poręczowych, założenie nowego ogrodzenia, 
zakup nowej siatki na boisko szkolne, zamontowanie energooszczędnych lamp.
Uczniowie korzystali z obiadów przygotowanych przez kuchnię szkolną, dzieci przedszkolne 
miały zapewnione całodzienne wyżywienie. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023 (moduł 3) wyposażono kuchnię w m.in. w piec konwekcyjno-parowy, szafy chłodnicze, 
chłodziarkę, szatkownicę, obieraczkę, naświetlacz do jaj, zestaw kociołków, pojemniki stalowe.
W 2021 r. obchodzono jubileusz 100-lecia Szkoły w Cierpicach.
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Przedszkole w Małej Nieszawce

Przedszkole w Małej Nieszawce we wrześniu 2021 r. objęło wychowaniem przedszkolnym 145 dzieci (stan na 30.09) w 6 grupach. 
35 dzieci korzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 5 z nich to dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 
jedno z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 5 dzieci objętych było zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
W Przedszkolu odbywały się zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dzieci: zajęcia kodowania, sportowe z elementami gimnastyki
korekcyjnej, integracji sensorycznej – grupowe i indywidualne, zajęcia gimnastyki buzi i języka, logopedyczne – grupowe i indywidualne.
Wszystkie zajęcia dodatkowe i specjalistyczne są finansowane przez Gminę.
Zatrudnionych w pełnym wymiarze było 13 nauczycieli (stan ma 30.09), w tym 2 nauczycieli współorganizujących. 
W niepełnym wymiarze pracowało 5 nauczycieli (terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel religii, 
nauczyciel jęz. angielskiego, nauczyciel nauczania indywidualnego i logopeda).
Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego: 
stażyści – 1, kontraktowi – 2, mianowani – 3, dyplomowani – 8, bez stopnia awansu zawodowego – 2. 
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Przedszkole w Małej Nieszawce
 W 2021 r. odbyło się wiele wydarzeń, które dokumentowane były na stronie internetowej Przedszkola w Małej Nieszawce oraz w kronice
przedszkolnej, m.in.: święto Babci i Dziadka, Przedszkole bez Zabawek, „Kubusiowi Przyjaciele Natury, Przedszkolny Przegląd Piosenki „Od
gruszki do pietruszki”, Dzień Kolorowej Skarpetki, Dzień Teatru, Dzień Flagi, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, uroczyste zakończenie przedszkola
dzieci 6-letnich, Akcja Kasztanobranie, zabawy ruchowe z rodzicami w przedszkolu „Mamo, Tato pobaw się ze mną”, „Mamo, Tato wolę wodę”,
świąteczna pomoc dla bezdomnych psów i kotów, Dzień Postaci z Bajek, Mikołajki, Barbórka, Świąteczna Zbiórka dla Hospicjum. Wszystkie
projekty były organizowane i realizowane przez Nauczycieli z Przedszkola w Małej Nieszawce. Dzieci uczestniczyły 
w konkursach plastycznych, muzycznych i kulinarnych, zajmując wysokie miejsca (szczegółowe informacje na stronie Przedszkola).
 Kuchnia w Przedszkolu obsługuje pełnych 150 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) 
oraz 196 obiadów dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

Wychowanie przedszkolne poza Gminą
W 2021 r. w miesiącach styczeń-sierpień 11 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego 
w placówkach poza terenem gminy, w miesiącach wrzesień-grudzień – 16 dzieci.
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Dzieci wieku 7-12 lat zamieszkałe na terenie gminy uczestniczyły w „Aktywnych Półkoloniach w Olendrze” 
w Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce. Zorganizowano dziewięć turnusów od 28.06. 
do 27.08.2021 r., w których dofinansowano udział dla 119 mieszańców. Partycypacja z budżetu gminy wyniosła
29.750,00 zł (250,00 zł/na dziecko, w tym 50,00 zł/dziecko ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W koloniach letnich w Zębie, zorganizowanych w terminie 16.07-29.07.2021 r.,
uczestniczyło 76 kolonistów. Podczas kolonii odbyły się wyjazdy m.in. do Krakowa, 
Wadowic, do kopalni soli w Bochni, Zakopanego, Ludźmierza, do Morskiego Oka, 
nad Zalew Czorsztyński, wjazd i zjazd na Gubałówkę, do Doliny Kościelskiej. 
Przez cały turniej kolonijny trwały rozgrywki sportowe, realizowano program 
profilaktyczny dotyczący profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania zachowaniom 
niepożądanym. Koszt kolonii wyniósł 121.600,00 zł.
Zajęcia wakacyjne przygotowało również Gminne Centrum Kultury 
w Małej Nieszawce. Odbyły się zajęcia: świetlicowe, sportowe, muzyczno-ruchowe, 
muzyczne, plastyczne, gry i zabawy na powietrzu.  

WYPOCZYNEK LETNI



PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
W RAMACH ŚRODKÓW  UNIJNYCH
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cel projektu ‒ rozwój 
u 153 uczniów
kompetencji kluczowych
w ramach modułów:
Społecznik i Obywatel,
Lepszy Uczeń, Więcej
kultury!
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II 
w Małej Nieszawce –
wartość projektu:
419.618,25 zł, w tym
dofinansowanie
406.977,45 zł.

UNI-MISJA 2018-2021 

cel projektu ‒
zwiększenie
kompetencji
matematyczno-
przyrodniczych poprzez
zajęcia realizowane
metodą eksperymentu 
 wartość projektu: 
233. 864,00 zł.

Eugeniusz w świecie 3D 

PROGRAMY RZĄDOWE

na lata 2019-2023 (moduł 3) – 79.680,00 zł, w tym dofinansowanie
63.744,00 zł. W ramach dotacji wyposażono kuchnię Szkoły
Podstawowej w Cierpicach w piec konwekcyjno-parowy, szafy
chłodnicze, chłodziarkę, szatkownicę, obieraczkę, naświetlacz do jaj,
zestaw kociołków, pojemniki stalowe.

Posiłek w szkole i w domu

62.373,85 zł (bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla
uczniów). 

Dotacja podręcznikowa

cel ‒ budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw.
kierunków STEAM ‒ nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka ‒ 155.700,00 zł

Laboratoria Przyszłości
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STYPENDIA

w miesiącach styczeń-
czerwiec 2021 r. stypendia
otrzymało 29 uczniów, w
miesiącach wrzesień –
grudzień 2021 r. ‒  27
uczniów. Kwota
stypendium to 100 zł na
miesiąc przez 10 miesięcy.
Wydatki na stypendia
motywacyjne wyniosły
łącznie 28.200,00 zł.

o charakterze
motywacyjnym za wyniki
w nauce dla uzdolnionych
uczniów klas VIII szkół
podstawowych z terenu
gminy

(przyznawane na
podstawie kryterium
dochodowego) otrzymało
21 uczniów. Łączna kwota
wypłaconych stypendiów –
6.758,00 zł.

o charakterze socjalnym

Przyznano jedno
stypendium za osiągnięcia
w roku 2020 w wysokości
1.200,00 zł, wypłacane
przez 6 m-cy po 200,00
zł/miesiąc.

Przyzanao dwie nagrody
za osiągnęcia sportowe:
I nagroda: 800,00 zł
II nagroda 400,00 zł

o charakterze sportowym



Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2021 roku na terenie Gminy Wielka Nieszawka

funkcjonowało 417 zarejestrowanych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) w 2021 r. zarejestrowano 31 nowych przedsiębiorców, a wyrejestrowano 22. 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 2021 roku z Urzędu Gminy Wielka Nieszawka wysłanych zostało łącznie 118 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorcy Gmina Wielka Nieszawka

417 zarejestrowanych
przedsiębiorców będących

osobami fizycznymi
31 nowych

przedsiębiorców 22 wyrejestrowanych

118 wniosków 
wysłanych w 2021 roku 

do CEIDG
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GMINNE CENTRUM KULTURY (2021)
W 2021 roku podjęto działania mające na celu zachęcenie dzieci, młodzieży, seniorów do udziału w zorganizowanych formach aktywności.
Zaproponowano wiele form do wyboru biorąc pod uwagę trudną sytuację spowodowaną pandemią i czasowymi ograniczeniami w prowadzeniu
zajęć stacjonarnych. Trudna sytuacja oraz ograniczenia nie pozwoliły na realizację większych imprez kulturalnych, które już na stałe wpisały się
w naszą tradycję kulturalną.
Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zajęcia te przeznaczone były dla chętnych dzieci z naszej gminy bez względu na ich zdolności,
wrodzone predyspozycje. Zarówno dzieci jak i młodzież mogły w sposób bezpieczny i ciekawy spędzić wolny czas. 
 Wszystkie grupy wokalne brały udział w konkursach (soliści) i imprezach kulturalnych wynikających z kalendarza imprez. 
 Poza tym na bieżąco prowadzono kronikę gminną. 

 Do dyspozycji mieszkańców była również pracownia komputerowa, w której znajdowało się 
6 stanowisk komputerowych, stałe łącze internetowe, skaner, drukarka, telefon. Pracownia oferuje bezpłatne korzystanie z Internetu, 
co przyciąga w dużej mierze dzieci i młodzież, jak również dorosłych mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. 
 W roku 2021 pracownię komputerową odwiedziło około 476 osób. Średnia dzienna liczba odwiedzin to około 3 osoby. Najwięcej osób (dzieci,
młodzież) korzysta z komputerów w czasie ferii zimowych i wakacji.
Głównym powodem przybycia było skorzystanie z Internetu w celu zdobycia materiałów edukacyjnych i rozrywkowych, gry komputerowe oraz
możliwość ksera i druku. 
Pracownia komputerowa wykonuje również nieodpłatne materiały dla radnych i Komisji, teksty piosenek dla zespołów „Wspomnienie”, 
„Leśna Kraina”, „Appassionata” grupy wokalnej PULS, GAMA, MIXTER itp.
 Pracownia pomaga mieszkańcom przy skanowaniu dokumentów oraz przy obsłudze komputera. W strukturach GCK znajdują się boiska Orlik 
na których pracowało 3 trenerów sportowych w godzinach popołudniowych w tygodniu  oraz w soboty i niedziele. Ponadto GCK umożliwiało
korzystanie z Orlika dzieciom z pobliskich placówek oświatowych oraz mieszkańcom i sekcjom sportowym (JUWENTUS, TAF).



Koncert Walentynkowy online - 12.02.2021 r.
Spektakl Amatorskiego Teatru Gminnego online z okazji Dnia Kobiet- 8.03.2021r.
Konkurs Wielkanocny zorganizowany przez GCK oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Brzozy - marzec 2021 r.
Konkurs Piosenki Patriotycznej online - kwiecień 2021 r.
Konkurs Fotograficzny „Flaga Polski w gminie Wielka Nieszawka” - maj 2021 r.
Koncert z okazji Dnia Mamy - 26.05.2021r.
Sportowy Dzień Dziecka - 29.05.2021r.
Wycieczka do Stegny - 8.07.2021r.
Udział zespołów senioralnych w Wojewódzkim Przeglądzie Seniorów w Raciążku - 18.07.2021r.
Dyskoteka dla seniora - 29.07.2021 r.
Wycieczka do Stegny - 5.08.2021 r.
Potupajka pod chmurką - 12.08.2021 r.
Festyn „Szczepimy się z KGW „Brzoza”- 12.08.2021 r.
Festyn „Szczepimy się z KGW w Małej Nieszawce”- 28.08.2021 r.
Festyn z okazji 10-lecia Olendra - sierpień 2021 r.
Udział w IV Festiwalu Piosenki Senioralnej ''SURSUM CORDA'' we Włocławku: I miejsce- zespół seniorów „Wspomnienie”, II miejsce- zespół „Leśna
Kraina”
Gminny Piknik Rodzinny- 10.09.2021 r.
Cyrkowe Show - Spektakl Cyrku Juremix - 21.09.2021 r.
Wernisaż i Koncert „Blaski Codzienności” - 24.09.2021 r.
Wyjazd mieszkańców do Karpacza - wrzesień 2021 r.
,,Warsztaty serowarskie od olenderskiego po oscypek” KGW z Brzozy - 16.10.2021 r.
Konkurs Plastyczny „11 Listopada- Święto Niepodległości”- listopad 2021 r.
Festiwal Smaków- występ zespołu „Appassionata” oraz zespołu „Wspomnienie” - 27.11.2021 r.

W roku 2021 r. zorganizowano imprezy, wydarzenia na terenie gminy Wielka Nieszawka dla mieszkańców w formie stacjonarnej oraz online:
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W ramach działalności kulturalnej odbywały się dodatkowe formy aktywności: 
W roku 2021 r. działały:
- grupa wokalna PULS;

- młodzieżowy zespół wokalny MIXTER;
- Muzyczna Grupa GAMA;

- zespół seniorów WSPOMNIENIE;
- zespół seniorów LEŚNA KRAINA;
- zespół seniorów APPASSIONATA;
- grupa taneczna młodsza i starsza; 

- gra na instrumentach: gitara, pianino, keyboard;
- Gminny Teatr Amatorski Humoreska

- Zajęcia brydżowe
- boiska ORLIK
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Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce
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Dotacja podmiotowa z budżetu gminy: 130.000,00 zł 
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025 ”: 1.575,00 zł
Wykonanie: 
121.564,01 zł (co stanowi 92,39% wielkości planowanej)
Niewykorzystana kwota dotacji 10.010,99 zł (spowodowana remontem obiektu w listopadzie i grudniu) została
zwrócona na rachunek bankowy Gminy Wielka Nieszawka.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce zostało przedstawione na XLVI sesji
Rady Gminy Wielka Nieszawka, dn. 29.03.2022 r.

Z budżetu biblioteki na zakup nowości wydawniczych przeznaczono zgodnie z planem finansowym kwotę 6.700,00 zł.
Ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych biblioteka zakupiła 17 publikacji
dotyczących wiedzy o uzależnieniach, cyberprzemocy, problemach emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych, 
a także 18 gier terapeutyczno-edukacyjnych, które będą służyć zarówno dzieciom jak i rodzicom. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce

399 W roku 2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małej Nieszawce zarejestrowano 
399 użytkowników.

387 387 to czytelnicy, którzy regularnie i aktywnie korzystali z zasobów biblioteki.

3093
odwiedziny 
w bibliotece

 

4696
wypożyczeń

książek

17405 
woluminy

książkowe

Stan księgozbioru 
na koniec roku 2021 
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W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce przystąpiła do administrowanego
przez Bibliotekę Narodową systemu Academica. Jest to polski system pełniący funkcję biblioteki
cyfrowej i wypożyczeń międzybibliotecznych. Umożliwia użytkownikom dostęp do ponad 3 mln
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. 
   

Gminna Biblioteka Publiczna w Małej Nieszawce
System

ACADEMICA
 

Z powodów epidemiologicznych użytkownicy mieli stały dostęp do podstawowych środków ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne,
rękawiczki , maseczki).
W ciągu roku bibliotekarz uczestniczył łącznie w 20 godzinach szkoleń zawodowych stacjonarnych i online. 
W związku z remontem całego obiektu, w październiku 2021 roku cały księgozbiór został spakowany, zabezpieczony, odpowiednio
oznakowany wg obowiązującego systemu i przewieziony do wyznaczonych do tego celu pomieszczeń. 
Obostrzenia sanitarne sprawiły, że niektóre zaplanowane działania biblioteki zostały znacznie ograniczone lub nie mogły się odbyć, 
jak np. spotkanie autorskie dla dzieci. 
Biblioteka wnosiła swój wkład w organizację imprez odbywających się w Gminnym Centrum Kultury. Były to między innymi: wernisaż
malarski mieszkanki gminy wraz z koncertem fortepianowym, organizacja imprez plenerowych z akcją ,,Szczepimy się z KGW”, udział w
organizacji gminnych konkursów plastycznych: ,,Dzień Flagi w Moim Domu” i „Święto Niepodległości”.  Reprezentacja biblioteki 
i gminy brała udział w kolejnej edycji powiatowego konkursu ortograficznego ,,O Pióro Starosty Toruńskiego”. W gablocie wystawienniczej
biblioteka prezentowała wystawę promującą  ustanowienie przez Sejm RP 2021 Rokiem Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja. 



Realizacja uchwał Rady Gminy 
Wielka Nieszawka

Rada Gminy w Wielkiej Nieszawce pracowała 
w 2021 roku w oparciu o plan pracy przyjęty na XXVIII
sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku. 
Łącznie zwołanych zostało 15 sesji. 
Rada Gminy podjęła w 2021 roku łącznie 91 uchwały.
Szczegółowy wykaz uchwał zawiera poniższe
zestawienie 
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DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 3.497.536,74 zł; Wykonanie – 3.358.006,12 zł:  tj. 96,01%

 
 

Rozdz. 75022 – Rada Gminy  
 Plan – 240.000,00 zł; Wykonanie – 228.692,28 zł: tj. 95,29%

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna; 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego; 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
Komisja Statutowo-Regulaminowa.

W 2021 odbyło się 15 Sesji Rady Gminy (XXIX-XLIII)
Ponadto w ciągu roku odbyły się posiedzenia stałych komisji 
Rady Gminy Wielka Nieszawka:

Ochrony Środowiska i Inwestycji; 

zakup 15 laptopów dla radnych
zakup laptopa do obsługi Rady Gminy
zakup kalendarzy książkowych z herbem 
nagrody z okazji pasowania uczniów klas I
nagrody dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego
podpis elektroniczny Przewodniczącej Rady Gminy

Rada Gminy: diety radnych i sołtysów: 151.056,59 zł
Rada Gminy: zakup materiałów: 50.493,75 zł w tym m.in.:

transkrypcja nagrań obrad sesji Rady Gminy 
wsparcie techniczne usługi transmisji obrad Rady Gminy 

przedłużenie licencji programu Legislator
wynajem sali na potrzeby organizacji obrad sesji Rady Gminy
naprawa służbowego notebooka

szkolenie dotyczące absolutorium i wotum zaufania dla organu
wykonawczego

Rada Gminy zakup artykułów spożywczych: 436,26 zł 
Rada Gminy usługi: 21.255,56 zł w tym:

i archiwizacji nagrań z systemu eSesja

Rada Gminy usługi telekomunikacyjne: 4.490,12 zł
Rada Gminy szkolenia: 960,00 zł 



Uchwała nr XXIX/154/2021Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka). W trakcie realizacji.

Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka

Uchwała nr XXIX/155/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174). Zrealizowana.

Uchwała nr XXIX/156/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/3). Zrealizowana.

Uchwała nr XXIX/157/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2021-2023. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXIX/158/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wielka Nieszawka na lata 2021-2023. W trakcie
realizacji.

Uchwała nr XXIX/159/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXIX/160/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji
Rewizyjnej. Zrealizowana.

Uchwała nr XXIX/161/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania radnej Wioletty Szymańskiej ze
składu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Zrealizowana.

Uchwała nr XXIX/162/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania radnej Wioletty Szymańskiej ze
składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, i uzupełnienie składu tej komisji. Zrealizowana.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXX/163/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/164/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie odwołania radnego Rafała Szulca ze składu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/165/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie odwołania radnego Mieczysława Kociuckiego
ze składu Komisji Rewizyjnej. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/166/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie odwołania radnego Mieczysława Kociuckiego
ze składu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania radnej Ewy Tarkowskiej do składu
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/168/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXI/169/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXI/170/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy
Wielka Nieszawka oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i... W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXI/171/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. 
W trakcie realizacji.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXXI/172/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/173/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXI/174/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/175/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXII/176/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dna 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą
Wielka Nieszawka, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/177/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dna 30 marca 2021 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Niezrealizowana; pismo z dn.
29.06.2021 r. Urzędu Marszałkowskiego - nie wyrażono zgody na dwa przystanki na terenie gminy.

Uchwała nr XXXII/178/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dna 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXII/179/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dna 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXII/180/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dna 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Zrealizowana.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXXII/181/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/182/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/183/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dna 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Wielka
Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/184/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/185/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego. 
W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXII/186/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXII/188/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia
odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i nadania statutu. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXII/189/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2021. Zrealizowana.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXXII/190/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIV/191/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Cierpice (dz. o nr 141/7). Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIV/192/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. sprawie nadania nazwy ulicy "Srebrna" na terenie wsi Wielka
Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIV/193/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIV/194/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wielka
Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIV/195/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wielka
Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIV/196/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
gruntowej na nieruchomości położonej w Małej Nieszawce przy ul. Bocianiej. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXV/197/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok
2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXV/198/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXVI/199/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2020 rok. Zrealizowana.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXXVI/200/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na
użytkach ekologicznych. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVI/202/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Wielka Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVI/203/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Wielka Nieszawka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za rok 2020. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVI/204/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wielka
Nieszawka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVII/205/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok
2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVII/206/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVII/207/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXVII/208/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXVIII/209/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2021/2022. Zrealizowana.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXXVIII/210/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXVIII/211/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIX/212/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Cierpicach im. Kornela Makuszyńskiego. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/213/2021 Rady gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Wielka Nieszawka z dnia 1 września 2021 roku. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/214/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego
przysługujących Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka od dnia 1 października 2021 r. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/215/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (obręb ewidencyjny Cierpice działki o numerach 36/24, 36/25
i 36/26). W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIX/216/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (obręb ewidencyjny Wielka Nieszawka działki o numerach
84/15 i 88/6). W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIX/217/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Wrzosowa" na
terenie wsi Wielka Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/218/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem 209/2 położonej w Cierpicach. W trakcie realizacji.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XXXIX/219/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/5). Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/220/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/7). Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/221/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021. 
W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIX/222/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do budowy
dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XXXIX/223/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka
Nieszawka na rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XXXIX/224/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XL/225/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka
Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2022 r. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XL/226/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepienia
uczniów przeciwko Covid-19. Zrealizowana.

Uchwała nr XL/227/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dni 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wielka
Nieszawka z dnia 5 października 2021 roku. Zrealizowana.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XL/228/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka
na rok 2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XL/229/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XLI/230/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zrealizowana.

Uchwała nr XLI/231/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości. Zrealizowana.

Uchwała nr XLI/232/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych. Zrealizowana.

Uchwała nr XLI/233/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok na obszarze Gminy Wielka Nieszawka. Zrealizowana.

Uchwała nr XLI/234/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego przysługujących Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka od dnia 1 listopada 2021 r. Zrealizowana.

Uchwała nr XLI/235/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok
2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XLI/236/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy
Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. W trakcie realizacji.
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Realizacja uchwał Rady Gminy Wielka Nieszawka
Uchwała nr XLI/237/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XLI/238/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XLII/239/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 9 grudnia 2021 r. uchylająca uchwały w sprawie podjęcia działań w celu
realizacji inwestycji gminnych pn.: "centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce" oraz "Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej
Nieszawce". Zrealizowana.

Uchwała nr XLIII/240/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XLIII/241/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok
2021. Zrealizowana.

Uchwała nr XLIII/244/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wielka Nieszawka na lata 2022-2025. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XLIII/243/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na
rok 2022. W trakcie realizacji.

Uchwała nr XLIII/242/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. Zrealizowana.
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