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1. Podstawa prawna opracowania raportu  

Obowiązek sporządzenia raportu wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z którym wójt co roku do dnia 31 

maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie jego 

działalności w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii 

oraz uchwał rady gminy. W roku 2020 z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii termin 

sporządzenia raportu został przesunięty do 30 lipca. 

  

2. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Zławieś Wielka jest gminą wiejską, położoną pomiędzy dwoma największymi miastami 

województwa kujawsko – pomorskiego, tj. Toruniem i Bydgoszczą. W jej skład wchodzi 18 

sołectw: Cegielnik, Cichoradz, Czarne Błoto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo, 

Przysiek, Rozgarty, Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo, Stary Toruń, Toporzysko, Zarośle 

Cienkie, Zławieś Mała, Zławieś Wielka. Graniczy z gminami: Dąbrowa Chełmińska, Unisław, 

Łysomice, Wielka Nieszawka i Łubianka oraz miastami: Solec Kujawski, Toruń i Bydgoszcz. 

Od strony południowej i częściowo zachodniej jej naturalną granicą jest rzeka Wisła. Gmina 

rozciąga się wzdłuż prawego brzegu Wisły.  

 

3. Organy i jednostki organizacyjne gminy 

Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, składająca się z 15 radnych. Pracami 

rady kieruje przewodniczący rady, przy pomocy dwóch wiceprzewodniczących. W roku 2019 

radni pracowali w 6 komisjach stałych: rewizyjnej, skarg, wniosków i petycji (powołanej od 

początku obecnej kadencji), rozwoju gospodarczego i budżetu, zdrowia i spraw socjalnych, 

oświaty, kultury i sportu, ochrony środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa.  

 

W skład Rady Gminy wchodzą: 

1) Janusz Fifielski - zastępca przewodniczącego rady gminy 

2) Dominik Goliszek  

3) Joanna Grabowska  

4) Aleksander Hamerla  

5) Ewa Jeżewska  

6) Iwona Owieśna  

7) Piotr Pawlikowski– przewodniczący rady gminy 

8) Helena Przekwas  

9) Waldemar Raniszewski  

10) Sławomir Składanek  

11) Teresa Sztuczka  

12) Czesława Walkowiak  

13) Wioleta Warzocha  

14) Małgorzata Wiśniewska - zastępca przewodniczącego rady gminy 

15) Rafał Żelazek  
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Organem wykonawczym w gminie jest wójt. Funkcję tę od grudnia 2010 r. pełni Jan Surdyka, 

który swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu gminy, zatrudniającego ogółem 76 

pracowników, w tym  44 na stanowiskach urzędniczych i 32 na stanowiskach pomocniczych i 

obsługi. 

W strukturach urzędu funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: 

1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 

2) Referat Finansowy, 

3) Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności,  

4) Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, 

5) Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, 

6) Referat Rozwoju i Promocji, 

7) samodzielne stanowiska pracy: ds. planowania przestrzennego, ds. oświaty i kierownik 

budowy, 

8) brygada budowlano – remontowa, 

9) brygada drogowa. 

W roku 2019 w każdym sołectwie przeprowadzono wybory sołtysów i rad sołeckich. W ich 

wyniku funkcję sołtysów objęli: 

1) Roman Wyka w sołectwie Cegielnik, 

2) Bogdan Pawłowski w sołectwie Cichoradz, 

3) Adam Gajewski w sołectwie Czarne Błoto, 

4) Sławomir Składanek w sołectwie Czarnowo, 

5) Jarosław Jabłoński w sołectwie Górsk, 

6) Jan Jurak w sołectwie Gutowo, 

7) Maria Gulczyńska w sołectwie Łążyn, 

8) Jan Walter w sołectwie Pędzewo, 

9) Tomasz Pomastowski w sołectwie Przysiek, 

10) Czesława Walkowiak w sołectwie Rozgarty, 

11) Anna Karpińska w sołectwie Rzeczkowo, 

12) Beata Klarkowska w sołectwie Siemoń, 

13) Jarosław Pokrywczyński w sołectwie Skłudzewo, 

14) Albin Angowski w sołectwie Stary Toruń, 

15) Iwona Owieśna w sołectwie Toporzysko, 

16) Zbigniew Szymański w sołectwie Zarośle Cienkie, 

17) Rafał Żelazek w sołectwie Zławieś Mała 

18) Wioleta Warzocha w sołectwie Zławieś Wielka. 

Gmina jest organem prowadzącym lub założycielskim dla następujących jednostek 

organizacyjnych: 

1) Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, 

2) Szkoła Podstawowa w Łążynie, 

3) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku, 

4) Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie, 

5) Szkoła Podstawowa w Siemoniu wraz z Punktem Przedszkolnym „Słoneczko”, 

6) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej wraz z filią w 

Czarnowie, 

7) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku, 

8) Gminne Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej, 
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9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, 

10) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, 

11) Dom Kultury w Górsku, 

12) Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej z filiami w Górsku i Rzęczkowie, 

13) Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka sp. z o.o. w Rzęczkowie. . 

 

4. Liczba i struktura ludności 

Liczba mieszkańców naszej gminy stale rośnie i  na koniec roku 2019 wynosiła 14 213, co 

stanowi wzrost o 284 osób w stosunku do roku ubiegłego. 

Liczba osób zameldowanych w gminie Zławieś Wielka wg stanu na: 

1 stycznia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. 

Ogółem w tym na: Ogółem w tym na: 

13 923 
pobyt stały 

pobyt 

czasowy 14 213 
pobyt stały 

pobyt 

czasowy 

13 756 167 14 006 207 

 

Struktura ludności wg płci: 

Liczba mieszkańców gminy Zławieś Wielka wg stanu na: 

1 stycznia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. 

Ogółem w tym: Ogółem w tym: 

13 923 
kobiet mężczyzn 

14213 
kobiet mężczyzn 

7 050 6 873 7 185 7 028 

 

Struktura ludności wg wieku (stan na 31 grudnia 2019 r.) 

Liczba 

mieszkańców 

ogółem 

w tym: 

14 213 

w wieku 

od 0  

do 18 lat 

w wieku produkcyjnym1 w wieku poprodukcyjnym 

ogółem w tym: ogółem w tym: 

     

3 440 
8 761 

kobiet  mężczyzn 
 

2 012 

kobiet mężczyzn 

4 197 4 564 1 348 664 

1 kobiety od 19 do 60 lat, mężczyźni  od 19 do 65  lat 

 

W roku 2019 odnotowano 109 zgonów i 166 urodzeń. 
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5. Finanse gminy 

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr III/20/2019 Rady Gminy Zławieś 

Wielka z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała budżetowa była zmieniana w ciągu roku 

dziewiętnastokrotnie, w tym 8 razy uchwałami Rady Gminy i 11 razy zarządzeniami wójta. 

Dochody budżetowe gminy zostały zrealizowane w kwocie 71 712 723,12 zł, co stanowi  

100,37 % planu, natomiast wydatki w kwocie 70 684 422,17 zł, co stanowi 89,44% planu. 

W stosunku do roku 2018 wykonane dochody gminy wzrosły o 9 849 334,46 zł, natomiast 

wydatki o kwotę 9 009 837,83 zł 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody gminy wyniosły 5 045,57 zł ( w roku 2018 – 4 441,34 

zł) , natomiast wydatki 4 973,22 zł (w roku 2018 - 4 427,78 zł). 

 

5.1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

W trakcie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano 12  zadań, dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych. Ich całkowity koszt wyniósł 5 941 589,42 zł, w tym: dotacja  3 331 

364,31 zł,  wkład własny 2 047 898,40 zł oraz wpłaty od mieszkańców 562 326,71 zł. 

Szczegółowe zestawienie zadań przedstawia tabela poniżej. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Koszt 

całkowity w zł 
Dotacja w zł 

Wkład 

własny w zł 

1.  
Montaż instalacji OZE na terenie Gminy 

Zławieś Wielka 
1 084 660,00 500 000,00 

22 333,29 
(oraz wpłaty od 

mieszkańców 

562 326,71) 

2.  
Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Stary Toruń 
536 294,93 240 736,65 295 558,28 

3.  
Termomodernizacja budynku Zakładu 

Usług Komunalnych w Rzęczkowie 
1 252 223,75  690 352,99  561 870,76  

4.  
Termomodernizacja budynku Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Górsku 
255 773,09  166 356,48  89 416,61  

5.  Budowa Otwartej Strefy w Cegielniku 23 659,00  11 782,00  11 877,00  

6.  
Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi 

Małej 
879 485,00  439 742,00  439 743,00  

7.  

Ścieżka edukacyjna przy Szkole 

Podstawowej w Górsku w ramach 

Centrum Edukacji Ekologicznej Gminy 

Zławieś Wielka 

31 194,00  24 944,00  6 250,00  

8.  

Godziny dla Ziemi – zajęcia ekologiczne 

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. 

Jerzego Popiełuszki w Górsku  

4 800,01  4 800,00  0,01 

9.  

Usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na terenie Gminy Zławieś Wielka 

64 500,00  64 500,00  0,00 zł 

10.  
Budowa sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Łążyn – etap I 
1 620 999,99  1 117 439,01  503 560,98  
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Lp. Nazwa zadania 
Koszt 

całkowity w zł 
Dotacja w zł 

Wkład 

własny w zł 

11.  

Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych o nawierzchni 

bitumicznej realizowanej jednowarstwowo 

na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do 

długości 0,450 km w obrębie 

geodezyjnym: Zławieś Wielka dz. nr 331 i 

329/4 

131 364,00  27 000,00  104 364,00  

12.  
Demontaż, transport i unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Zławieś Wielka 

56 635,65 43 711,18  12 924,47  

Razem 5 941 589,42 3 331 364,31 

2 047 898, 40 
(oraz wpłaty od 

mieszkańców 

562 326,71) 

 

 

5.2. Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców 

gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O 

przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach 

wiejskich. Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki 

formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz 

są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że można je wydać na to 

wszystko, na co wydaje pieniądze gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane 

na terenie sołectwa, w którym mieszkańcy podejmują decyzję o jego wydatkowaniu. Można 

również łączyć fundusze sołeckie i przeznaczać środki na wspólne działania kilku sołectw. 

W roku 2019 na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono ogółem 

599 628,15 zł, wykonanie wyniosło 594 336,01 zł, co stanowi 99,12 % planu.  

Szczegółowa informacja o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach 

została zawarta w tabeli poniżej. 

 

Przeznaczenie środków Plan Wykonanie Zostało 

1. Sołectwo Cegielnik 

92695-6050 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 12 642,88 12 642,88 0,00 

  12 642,88 12 642,88 0,00 

2. Sołectwo Cichoradz 

Budowa oświetlenia drogowego 12 000,00 12 000,00 0,00 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Utrzymanie Świetlicy wiejskiej 500,00 500,00 0,00 

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 500,00 500,00 0,00 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 2 000,00 2 000,00 0,00 

Wyposażenie placu zabaw 2 111,17 1 955,70 155,47 

  17 611,17 17 455,70 155,47 

3. Sołectwo Czarne Błoto 

Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka  2 500,00 2 481,99 18,01 
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Przeznaczenie środków Plan Wykonanie Zostało 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa 2 000,00 2 000,00  0,00 

Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem dawnej szkoły - 

kontynuacja 
7 192,60 7 192,60 0,00 

Dofinansowanie OSP Pędzewo 500,00 426,80 73,20 

Modernizacja i utrzymanie świetlicy wiejskiej 17 164.48 16 994,32 170,16 

Zakup i montaż tablic informacyjnych 6 236,10 6 236,10 0,00 

Organizacja „Święta Wsi” 4 299,42 4299,42 0,00 

  40 392,60 40 131,23 261,37 

4. Sołectwo Czarnowo 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 4 300,00 4 298,73 1,27 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Rozwój sportu - zakup sprzętu i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 

Zakup butów dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem 

Toporzysko) 
5 000,00 5 000,00 0,00 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających  4 500,00 4 500,00 0,00 

Utwardzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie 3 000,00 2 999,35 0,65 

Budowa oświetlenia ulicznego 15 092,60 14 974,07 118,53 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 

(wspólnie z sołectwem Toporzysko) 
1 000,00 1 000,00 0,00 

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej 6 000,00 6 000,00 0,00 

  40 392,60 40 272,15 120,45 

5. Sołectwo Górsk 

Budowa chodnika przy ul. Prostej - kontynuacja 22 500,00 22 500,00 0,00 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Doposażenie miejsca rekreacji przy ul. Nadwiślańskiej 11 392,60 11 392,17 0,43 

Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Górsku 5 000,00 5 000,00 0,00 

Zakup strojów sportowych 1 000,00 999,99 0,01 

  40 392,60 40 392,16 0,44 

6. Sołectwo Gutowo 

Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z 

sołectwem Pędzewo) 
1 000,00 995,78 4,22 

Doposażenie OSP Pędzewo 1 000,00 1 000,00 0,00 

Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni 1 300,00 1 300,00 0,00 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 

(wspólnie z sołectwem Pędzewo) 
2 500,00 2 500,00 0,00 

Zakup wyposażenia świetlicy 4 234,73 4 234,73 0,00 

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w 

Gutowie 
10 000,00 10 000,00 0,00 

  20 034,73 20 030,51 4,22 
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Przeznaczenie środków Plan Wykonanie Zostało 

7. Sołectwo Łążyn 

Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z 

sołectwem Zarośle Cienkie) 
19 000,00 19 000,00 0,00 

Zakup wyposażenia dla OSP Łążyn 3 000,00 2996,28 3,72 

Utrzymanie Świetlicy wiejskiej 3 000,00 2991,11 8,89 

Dofinansowanie dożynek gminnych 1 000,00 1 000,00 0,00 

Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka 876,55 876,55 0,00 

Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie 4 082,68 4 081,39 1,29 

Budowa wiaty - zadaszenia świetlicy wiejskiej - kontynuacja 6 000,00 6 000,00 0,00 

  36 959,23 36 945,33 13,90 

8. Sołectwo Pędzewo 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 

(wspólnie z sołectwem Gutowo) 
2 578,19 2 578.19 0,00 

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pędzewie 6 843,01 6 842,47 0.54 

Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych 600,00 292,74 307,26 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 5 934,93 5 862,93 72,00 

Zakup sprzętu sportowego 1 000,00 1 000,00 0,00 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 

(wspólnie z sołectwem Gutowo) 
4 143,87 4 143,87 0,00 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Remont świetlicy wiejskiej 10 000,00 10 000,00 0,00 

Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni 2 450,96 2 450,96 0,00 

  34 050,96 33 671,16 379,80 

9. Sołectwo Przysiek  

Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja 17 457,80 17457,80 0,00 

Zakup monitoringu  14 878,19 14 878,19 0,00 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni 1 700,00 1 700,00 0,00 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 4 651,62 4 651,62 0,00 

Zakup pomocy Dydaktycznych dla SP w Przysieku 704,99 704,99 0,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 500,00 500,00 0,00 

  40 392,60 40 392,60 0,00 

10. Sołectwo Rozgarty  

Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej 14 000,00 14 000,00 0,00 

Zakup pomocy naukowych dla SP w Przysieku 2 386,17 2 386,17 0,00 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Utrzymanie czystości placu zabaw przy świetlicy wiejskiej  2 000,00 2 000,00 0,00 

Doposażenie placu zabaw 8 008,09 8 008,09 0,00 

Zakup ławek 1 960,00 1 955,70 4,30 

Zakup strojów sportowych 936,93 936,93 0,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 6 919,84 6 919,84 0,00 

Budowa placu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 3 681,57 3 681,57 0,00 

  40 392,60 40 388,30 4,30 



__________________________________________________________________________________ 

 

 

Raport o stanie gminy Zławieś Wielka za rok 2019                                                       10 

  

Przeznaczenie środków Plan Wykonanie Zostało 

11. Sołectwo Rzęczkowo 

Dofinansowanie dożynek gminnych 1 000,00 1 000,00 0,00 

Wizualizacja wsi 2 151,38 2 148,17 3,21 

Zakup wyposażenia dla OSP Rzęczkowo  19 900,00 19 900,00 0,00 

Modernizacja świetlico-remizy  5 000,00 5 000,00 0,00 

Przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej 8 100,00 8 100,00 0,00 

  36 151,38 36 148,17 3,21 

12. Sołectwo Siemoń 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja 14 500,00 14 500,00 0,00 

Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni 800,00 800,00 0,00 

Doposażenie placu zabaw 9 000,00 8761,29 238,71 

Remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 5 000,00 0,00 

Zakup butów specjalistycznych dla OSP Siemoń 4 200,00 4 200,00 0,00 

Oczyszczanie rowów gminnych w sołectwie Siemoń 3 686,30 0,00 3 686,30 

  37 686,30 33 761,29 3 925,01 

13. Sołectwo Skłudzewo 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 4 000,00 3 996,43 3,57 

Zakup sprzętu do utrzymania porządku w sołectwie 2 000,00 2 000,00 0,00 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 9 700,64 9 700,64 0,00 

Doposażenie OSP Skłudzewo 5 000,00 4 998,00 2,00 

Remont świetlicy wiejskiej 2 000,00 1 993,82 6,18 

  22 700,64 22 688,89 11,75 

14. Sołectwo Stary Toruń 

Renowacja placu zabaw 1 900,00 1 900,00 0,00 

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej 5 092,60 5 092,59 0,01 

Doposażenie OSP Stary Toruń 2 500,00 2 500,00 0,00 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 700,00 3 700,00 0,00 

Wizualizacja wsi 1 700,00 1 700,00 0,00 

Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo – rekreacyjnej 

na terenie Gminy Zławieś Wieka, miejscowość Stary Toruń 
11 000,00 11 000,00 0,00 

Ocieplenie budynku świetlicy i prace zewnętrzne przed 

świetlicą (kontynuacja) 
14 000,00 14 000,00 0,00 

  40 392,60 40 392,59 0,01 

15. Sołectwo Toporzysko 

Zakup butów dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem 

Czarnowo) 
5 000,00 5 000,00 0,00 

Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa  7 500,00 7 175,10 324,90 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających  1 500,00 1 500,00 0,00 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -placu zabaw 9 100,04 9 096,59 3,45 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 6 000,00 5 992,22 7,78 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 2 000,00 2 000,00 0,00 
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Przeznaczenie środków Plan Wykonanie Zostało 

Montaż lampy oświetleniowej 8 000,00 7 997,44 2,56 

  39 100,04 38 761,35 338,69 

16. Sołectwo Zarośle Cienkie 

Wizualizacja wsi - utrzymanie zieleni 4 550,02 4 550,02 0,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 000,00 4 972,42 27,58 

Budowa boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z 

sołectwem Łążyn) 
3 000,00 3 000,00 0,00 

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  7 000,00 7 000,00 0,00 

  19 550,02 19 522,44 27,58 

17. Sołectwo Zławieś Mała 

Doposażenie placu zabaw 7 646,44 7 646,44 0,00 

Zakup sprzętu oraz strojów dla zespołu śpiewaczego "Melodia" 2 000,00 1 999,98 0,02 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Zakup ławek i pojemników na odpady 4 500,00 4 456,41 43,59 

Doposażenie OSP w Złejwsi Małej 9 000,00 8 999,08 0,92 

Organizacja zawodów sportowych  5 140,53 5 139,73 0,80 

Serwis kosiarki do trawy 1 000,00 1 000,00 0,00 

Montaż lampy oświetleniowej 6 605,63 6 605,63 0,00 

Zakup wyposażenia do świetlicy w Złejwsi Małej 3 000,00 3 000,00 0,00 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 1 000,00 1 000,00 0,00 

  40 392,60 40 347,27 45,33 

18. Sołectwo Zławieś Wielka 

Budowa chodnika przy ul. Długiej 30 000,00 30 000,00 0,00 

Organizacja zawodów sportowych 4 500,00 4 499,44 0,56 

Dofinansowanie dożynek gminnych 500,00 500,00 0,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 5 392,60 5 392,55 0,05 

  40 392,60 40 391,99 0,61 

Razem  599 628,15 594 336,01 5 292,14 

 

6. Oświata i wychowanie: 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2019 gmina przeznaczyła ogółem 

25 653 405,49 zł.  

Największe wydatki to: 

1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkowym 

wynagrodzeniem rocznym – 18 223 604,38 zł, 

2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych– 1 033 196,93 zł, 

3) inwestycje – 2 043 469,16 zł  

4) dowóz dzieci do szkół – 531 374,31 zł, 

5) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów, będących mieszkańcami naszej 

gminy, a uczęszczających do placówek zlokalizowanych poza terenem gminy Zławieś 

Wielka – 561 891,05 zł 
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6) dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 88 906,58 zł. 

Subwencja oświatowa dla naszej gminy wyniosła 13 904 280,00 zł, natomiast dotacja 

przedszkolna 478 423,00 zł. 

Opieka nad dziećmi do lat 3 była sprawowana przez placówki niepubliczne – 2 żłobki i 4 

opiekunów dziennych. Liczba dzieci objętych opieką wynosiła 72. 

W roku 2019 w gminie funkcjonowały: 6 publicznych szkół podstawowych, 1 publiczna szkoła 

muzyczna I stopnia, 1 przedszkole gminne, 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych, 2 przedszkola niepubliczne, 1 publiczny i 1niepubliczny punkt przedszkolny. 

Ogółem liczba dzieci uczęszczających do ww. placówek wynosiła 1 819, w tym do: 

1) przedszkola gminnego – 125, 

2) oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 190, 

3) przedszkoli niepublicznych – 167, 

4) publicznego punktu przedszkolnego „Słoneczko” – 14, 

5) niepublicznych punktów przedszkolnych – 17, 

6) szkół podstawowych – 1 306, 

7) szkoły muzycznej – 103. 

We wszystkich placówkach publicznych utworzono łącznie 113 oddziałów, w tym: 

1) w przedszkolu gminnym i oddziałach przedszkolnych – 18, 

2) w szkołach podstawowych – 85, 

3) w szkole muzycznej – 10. 

Opiekę nad uczniami w placówkach publicznych sprawowało łącznie 254 nauczycieli 

zatrudnionych na 225,06 etatów, w tym: 

1) w przedszkolu gminnym - 13 nauczycieli (12,35 etatów), 

2) w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych – 211 nauczycieli (188,45 etatów), 

3) w szkole muzycznej - 28 nauczycieli (22,26 etatów), 

4) w punkcie przedszkolnym – 2 nauczycieli (2 etaty). 

 

Dowozem do szkół objęto 577 uczniów. Łączny koszt dowozu wyniósł 531 374,31 zł. 

Z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zawarto 20 umów, dot. zwrotu kosztów dowozu do 

szkół, mających siedzibę poza naszą gminą. Koszty, jakie gmina poniosła z tego tytułu w 

okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły 74 367,76 zł. 

 

7. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 

7.1. Gospodarka odpadami: 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wynosiły: 

1. w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 



__________________________________________________________________________________ 

 

 

Raport o stanie gminy Zławieś Wielka za rok 2019                                                       13 

  

1) w styczniu - 14,00 zł, od 1 lutego - 18 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę, 

2) w styczniu - 28,00 zł, od 1 lutego – 37 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

3) w styczniu - 44,00 zł, od 1 lutego - 58 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 

5 osób, 

4) w styczniu - 59,00 zł, od 1 lutego – 78 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i 

więcej osób; 

2. w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

1) w styczniu - 28,00 zł, od 1 lutego – 36 zł  od gospodarstwa domowego liczącego 1 

osobę, 

2) w styczniu - 56,00 zł, od 1 lutego – 74 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby, 

3) w styczniu - 88,00 zł, od 1 lutego 116 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 

5 osób, 

4) w styczniu - 118,00 zł, od 1 lutego – 156 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i 

więcej osób. 

 

Systemem gospodarki odpadami komunalnymi było objętych 4300 gospodarstw domowych. 

Koszt utrzymania systemu wyniósł łącznie 2 294 377,00 zł, natomiast wpływy z opłat 

wnoszonych przez mieszkańców 2 187 342,27  zł. 

W ciągu całego roku odebrano łącznie 4 472,11 Mg odpadów komunalnych, w tym: 

1) odpadów zmieszanych – 3176,48 Mg 

2) bioodpadów –  585,58 Mg 

3) odpadów segregowanych – 513,80 Mg. 

Na terenie gminy Zławieś Wielka funkcjonuje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)  w  Łążynie, czynny w każda sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. 

W PSZOK-u odbierane były następujące frakcje odpadów komunalnych: 

a) szkło,  

b) papier i tektura, 

c) tworzywa sztuczne, metal, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) meble i odpady wielkogabarytowe, 

f) odzież i tekstylia,   

g) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  za  wyjątkiem  odpadów   spożywczych i 

kuchennych, 

h) odpady zielone, 

i) przeterminowane leki, 

j) chemikalia ( pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpadowych itp.) 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m) zużyte opony w ilości niewskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej lub 

rolniczej, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie  

w ilości  nieprzekraczającej 1 m3 z jednej nieruchomości  w ciągu roku. 

 

 

7.2. Infrastruktura techniczna  

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 271,30  km, natomiast sieci kanalizacyjnej 

137.972 km. W roku 2019 inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne wykonano w: Czarnym 
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Błocie, Górsku, Gutowie i Starym Toruniu. Ponadto wykonano dokumentację budowlaną dla 

sieci wodociągowo  – kanalizacyjnej w Rozgartach i Czarnym Błocie. 

Długość dróg gminnych wynosi łącznie 285.613 km. Ich podział ze względu na rodzaj 

nawierzchni przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj nawierzchni Długość w km Udział % 

Bitumiczna 90,205 31,58 

Betonowa 1,504 0,52 

Brukowcowa 0,100 0,05 

Kostka prefabrykowana 3,502 1,22 

Tłuczniowa 12,125 4,24 

Żwirowo-żużlowa 94,013 32,91 

Gruntowa, naturalna z gruntu 

rodzimego 
84,204 29,48 

RAZEM 285,613 100 

 

Na terenie gminy jest zainstalowanych 1 084 opraw oświetleniowych, w tym: 

1) we własności Gminy Zławieś Wielka – 430 szt. 

2) we własności Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – 654 szt. 

 

7.3. Gospodarka mieszkaniowa 

W roku 2019 Gmina zarządzała 93 lokalami mieszkalnymi oraz 2 lokalami socjalnymi (lokale 

socjalne przygotowane dla najemców w przypadku katastrofy budowlanej, pożaru lub innego 

przypadku losowego).  

Stawka bazowa czynszu wynosi 2,- zł za 1 m2 powierzchni mieszkania. Z tytułu czynszu za 

najem mieszkań komunalnych do budżetu gminy wpłynęła kwota 130 038,96 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na przydział lokalu mieszkalnego (według złożonych wniosków) 

oczekuje 60 rodzin. 

8. Pomoc społeczna i działalność prorodzinna: 

8.1. Karta Dużej Rodziny 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w roku 2019 przysługiwała, niezależnie od dochodu, 

rodzinom z przynajmniej trójką dzieci oraz dzieciom: 

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub 

w szkole wyższej, 
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3) bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W ubiegłym roku wydano łączne 367 kart tradycyjnych i 120 kart elektronicznych (każdy 

członek rodziny może wnioskować o wydanie kartę tradycyjnej oraz karty elektronicznej). 

 

 

8.2. Dodatek mieszkaniowy i energetyczny. 

Do wypłaty dodatków mieszkaniowych uprawnionych było 14 rodzin, którym wypłacono 162 

dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 27 427,06 zł. 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, 

którym jest osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy i będąca stroną umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz 

zamieszkująca w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

W omawianym okresie wydano 11 decyzji ustalających prawo do dodatku energetycznego, na 

podstawie których wypłacono 76 świadczeń na łączną kwotę 1 178,32 zł.  

 

8.3. Program „Dobry start” 

Dobry Start to program, dzięki któremu rodzice dziecka rozpoczynającego nowy rok szkolny 

mogą otrzymać dodatkowe 300 zł. Złożono  1 549 wniosków, na podstawie których wypłacono 

2 210 świadczeń na kwotę 662 400 zł. 

 

8.4. Świadczenia rodzinne i pomoc osobom uprawnionym do alimentów   

Ze świadczeń rodzinnych w 2019 r. skorzystało 650 rodzin. Łącznie wypłacono 12 464 

świadczeń na  kwotę 4 126 428,82 zł.   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 69 rodzin, wypłacono 796 świadczeń na 

łączną kwotę 314 340 zł. 

 

8.5. Świadczenie wychowawcze 500+ 

Zgodnie z założeniami programu Rodzina 500+ świadczenie wychowawcze przysługuje do 

ukończenia przez dziecko 18 roku życia, niezalenie od dochodu rodziny.  

Łącznie w ubiegłym roku rozpatrzono 2 128 wniosków, na postawie, których wypłacono 

29 643 świadczenia, na kwotę 14 762 667,77 zł. 

 

8.6. Stypendia szkolne 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Jego wysokość 

wynosiła 99,20 zł miesięcznie. 

W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendium szkolne wypłacono 160 dzieciom, ich 

koszt wyniósł 87 494,40 zł, w I semestrze bieżącego roku szkolnego stypendium otrzymało 148 

dzieci w łącznej wysokości 55 948,80zł.  
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8.7. Ubezpieczenie zdrowotne  

Pomoc w formie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może otrzymać osoba, która nie jest 

ubezpieczona z innych tytułów, a wymaga  pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego. W roku 

2019 taką pomoc otrzymało  17 osób. Okres objęcia ubezpieczeniem wynosił 90 dni. 

Ponadto 35 świadczeniobiorcom zasiłków stałych (z tytułu wieku lub niepełnosprawności) 

zapłacono 350  składek zdrowotnych na łączną kwotę 18 894,12 zł. 

 

8.8. Domy Pomocy Społecznej i schroniska dla bezdomnych  

Koszt pobytu 14 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej wyniósł 390 071,21 

zł, co daje średnio 2 708,83 zł miesięcznie za 1 osobę.  

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 5 mieszkańców. Łączny koszt ich pobytu wyniósł 

36 342,71 zł. 

8.9. Piecza zastępcza  

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i 

wychowania przez rodziców. W 2019 r. takie wsparcie zapewniono 22  dzieciom, pochodzącym 

z 16 rodzin. Gmina partycypowała w kosztach pobytu dzieci w łącznej wysokości  94 655,97 

zł. 

8.10. Zasiłki stałe i okresowe  

Zasiłki stałe, przysługujące z tytułu wieku lub orzeczonej niepełnosprawności, otrzymało 45 

osób, wśród których 35 prowadziło samodzielne gospodarstwa domowe, a 10 pozostawało w 

rodzinach. Wypłacono 397  świadczeń, a łączna kwota pomocy wyniosła 204 498,89 zł. Średni 

zasiłek stały wyniósł 515,11 zł miesięcznie. 

Zasiłki okresowe są przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego. Z tej formy pomocy skorzystały 94 rodziny, 

składające się z 252 osób, którym wypłacono 371 świadczeń na kwotę 113 866,00 zł. Średnia 

wysokość zasiłku okresowego wyniosła 306,92  zł. 

8.11. Zasiłki celowe i specjalne celowe 

Pomoc na zakup opału, żywności, leków, obuwia i odzieży otrzymało 219  rodzin, w skład 

których wchodziło 537  osób. W tej grupie znalazło się 103  rodziny, które otrzymały zasiłki 

celowe specjalne, przysługujące w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego.   

Koszt wypłaty tych świadczeń wyniósł 232 981,00 zł, w tym 75 424,00 zł to zasiłki celowe 

specjalne. 

8.12. Dożywianie 

Dożywianiem objętych było 400 osób. Pomoc realizowana była w formie: posiłków 

obiadowych w szkołach, zasiłków celowych na zakup żywności, rzeczowej bezgotówkowej. Z 

posiłków w szkołach skorzystało 182  osoby. Koszt zakupu obiadów wyniósł 118 456,70 zł. 

Na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla 90  rodzin (281 osób) przeznaczono  70 
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000,00 zł, natomiast pomoc rzeczową bezgotówkową otrzymało 18  rodzin ( 37 osób) w łącznej 

wysokości  7 200,00 zł. 

8.13. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu w 2019 r.  1 osobie wypłacano 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym pełnoletnim członkiem rodziny 

w  wysokości 150,00 zł miesięcznie. Łączna kwota wynagrodzenia wyniosła 1 800,00 zł.  

8.14. Usługi opiekuńcze  

Usługi opiekuńcze były realizowane u 27  osób starszych, samotnych, lub niepełnosprawnych.  

Usługi obejmowały między innymi: dowożenie lub gotowanie obiadów, robienie zakupów, 

zakup leków, środków czystości, uiszczanie opłat mieszkaniowych, sprzątanie, kąpanie, 

umawianie wizyt lekarskich. Odpłatność za 1 godzinę usługi wynosiła  14,70 zł. Łącznie 

zrealizowano  3 961  godzin usług opiekuńczych. 

 

8.15. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były realizowane w miejscu zamieszkania osoby 

posiadającej zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę lub neurologa. 

Pomocy udzielali specjaliści: neurologopeda, rehabilitant, fizjoterapeuta, logopeda, 

psychoterapeuta, pedagog specjalny i psycholog.    Zrealizowano  2 272  godzin świadczeń na 

łączną kwotę  159 040,00 zł. Pomocą było objętych 30  mieszkańców gminy. 

8.16. Dzienny Dom Pomocy w Przysieku  

W partnerstwie z Fundacją Werwa i Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w 

Przysieku Gmina Zławieś Wielka realizuje projekt, w ramach którego powołano Dzienny Dom 

Pomocy w Przysieku. Dzienny Dom Pomocy działa 5 dni w tygodniu, zapewniając rehabilitację 

i zabiegi fizjoterapeutyczne, pomoc pielęgniarską, terapię zajęciową, zajęcia muzyczne, 

plastyczne, zajęcia z logopedą, wyżywienie, transport w obie strony przed i po zajęciach, 

spotkania integracyjne, spotkania z psychologiem i prawnikiem w Centrum Usług 

Środowiskowych.  Z tego wsparcia korzysta  30 naszych mieszkańców.  

Dodatkowo  w 6  miejscach, w ramach usługi opiekuńczej dla osób, które nie mogą 

samodzielnie wychodzić z domu, 2  opiekunki środowiskowe świadczą pomoc w postaci 

robienia zakupów, przygotowania posiłków, pomocy w czynnościach związanych z 

utrzymaniem higieny osobistej.   

Udział w projekcie jest  dla uczestników bezpłatny. 

 

8.17. Projekty unijne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

W 2019 r. GOPS realizował 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

„Pomocne dłonie” skierowany na rozwój usług opiekuńczych na terenie gminy Zławieś Wielka 

oraz „Aktywność to twoja sprawa”służący aktywizacji społeczno zawodowej dla 7 

mieszkańców gminy Zławieś Wielka.  
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.   

 

9. Działalność kulturalna 

W gminie Zławieś Wielka funkcjonują 3 instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w 

Złejwsi Małej z filiami w Górsku i Rzęczkowie, Dom Kultury w Górsku oraz Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. 

 

9.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej 

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu Gminy Zławieś Wielka  

dotację w wysokości 309 853,00 zł. Ponadto z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pozyskano dotację w wysokości 5 325 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. „Zakup nowości wydawniczych”.  

Na koniec 2019 roku biblioteka posiadała następujące zasoby biblioteczne: 

 

Placówka Księgozbiór 

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej 12 970 

Filia w Górsku 14 337, w tym 167 audiobooków 

Filia w Rzęczkowie 13 973 

Ogółem 41 280, w tym 167 audiobooków 

 

W ciągu 2019 roku zakupiono ogółem 2 208 woluminów, a także pozyskano od czytelników 

66 pozycji książkowych oraz 15 audiobooków. Stan księgozbioru bibliotek na przestrzeni 

analizowanego roku ulegał ciągłym zmianom. Działo się to w wyniku operacji dokonywanych 

na księgozbiorze, tj. zakupu nowych woluminów, włączania darów oraz ubytkowania. 

 

Jednym z głównych zadań biblioteki była obsługa czytelników. Jest to zarazem najbardziej 

zauważalna sfera działalności, często w odbiorze czytelników rzutująca na obraz i ocenę pracy 

bibliotek. Obsługa przejawiała się przede wszystkim poprzez wypożyczenia książek na 

zewnątrz oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu. 

Informację o liczbie czytelników i udostępnianiu zbiorów zawiera poniższa tabela: 

 

Placówka 

Liczba 

zarejestrowanych 

czytelników 

Ilość odwiedzin Ilość wypożyczeń 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w Złejwsi Małej 
455 5 006 8 061 

Filia w Górsku 287 3 998 6 301 
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Placówka 

Liczba 

zarejestrowanych 

czytelników 

Ilość odwiedzin Ilość wypożyczeń 

Filia w Rzęczkowie, z 

punktem bibliotecznym w 

Łążynie 

398 6 826 13 639 

Ogółem 1 140 15 830 28 001 

  

Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczyła w projekcie „Z książką na start”, skierowanym do 

dzieci w wieku 3 – 6 lat. Każde dziecko zapisane do biblioteki otrzymało wyprawkę 

czytelniczą. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami, oprócz działalności statutowej, prowadzi 

działalność kulturalno-oświatową. Poprzez swoją codzienną pracę realizuje cele i działania  

jakimi są: zwiększenie  dostępu do informacji, edukacji, umocnienie tożsamości lokalnej 

mieszkańców naszej gminy. 

Takimi działaniami były: 

1) warsztaty połączone z głośnym czytaniem, 

2) spotkania autorskie z M. Witkiewicz i B. Gawryluk, 

3) konkursy recytatorskie i na interpretację wiersza, 

4) gry i zabawy, quizy rodzinne, kalambury, 

5) udział w konkursach plastycznych, 

6) organizacja Mikołajek dla dzieci, spotkań z okazji Dnia Dziecka, balów przebierańców, 

7) wydawanie gazetek okolicznościowych, 

8) wystawy prac plastycznych, 

9) organizacja zajęć plastycznych i świetlicowych, 

10) organizacja konkursów ortograficznych, 

11) organizacja spotkania wigilijnego. 

 

9.2. Dom Kultury w Górsku 

Na prowadzenie działalności kulturalnej Dom Kultury w Górsku otrzymał dotację z budżetu 

gminy w wysokości 309 853,00 zł , środki własne wyniosły 109 424,77 zł, z tego wpływy z 

tytułu wynajmu pomieszczeń 57 409,51 zł oraz z tytułu wpłat na organizację wyjazdów i 

kursów 52 015,26zł. 

W roku 2019 Dom Kultury w Górsku zorganizował następujące wydarzenia: 

1) współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zimowisk, półkolonii, 

sobótki, dożynek gminnych, kursu komputerowego, 

2) uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

3) wyjazdy grupowe do Opery Nova, kina, 

4) czterodniowa wycieczka na Podlasie, 

5) bale Przebierańców dla dzieci i dorosłych, 

6) kursy florystyczne, 

7) VII edycja Mini Listy Przebojów, 
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8) VII Konkurs Piosenki Europejskiej, 

9) akademia z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja, 

10) współorganizacja imprezy z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki  koncert 

„Nie tylko Halka”, 

11) zorganizowanie wycieczki dla seniorów do Zoo w Myślęcinku, 

12) zajęcia zimowe i  wakacyjne dla dzieci, 

13) wystawa prac plastycznych sekcji plastycznej dla dorosłych, 

14) zorganizowanie koncertu Damiana Choleckiego – gwiazda gali śląskiej, 

15) kolejna Edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, 

16) spotkanie podsumowujące organizację dożynek, 

17) kolejna Edycja Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Śpiewaczych, 

18) obchody Światowych Dni Marszu Taffisa, 

19) spotkanie świąteczno-noworoczne, 

20) zabawa andrzejkowa, 

21) zabawa mikołajkowa dla dzieci wraz ze spektaklem, 

22) zajęcia jogi i zumby. 

Oferta stała Domu Kultury w Górsku to działalność sekcji: 

1) plastycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

2) taniec towarzyski dla dzieci,  

3) zajęcia dla dzieci do 3 roku życia,  

4) język angielski dla dzieci,  

5) język angielski dla młodzieży 

6) zajęcia komputerowe 

7) joga 

8) zumba 

W dalszym ciągu przy domu kultury działa filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i klub Seniora 

50+. Klub Seniora rozwija się bardzo intensywnie, w chwili obecnej liczy 60 członków. 

Spotkania Uniwersytetu i Klubu Seniora odbywają się na przemian co dwa tygodnie. 

Klub Seniora podejmuje działania z zakresu: nauki (w formie wykładów), zdrowia (w formie 

pogadanek i wykładów) oraz rozrywki (wyjazdy i zajęcia taneczne). 

Na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszcza 30 osób. Tematyka zajęć jest dostosowana 

do potrzeb studentów. 

Od stycznia 2014 przy Domu Kultury działa zespół „Harmonia”. Zespół występuje na 

uroczystościach gminnych, ale bierze też udział w licznych konkursach i przeglądach, 

reprezentuje gminę na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając 

nagrody i wyróżnienia. 

W roku 2019  Dom Kultury w Górsku po raz drugi (po raz pierwszy w 2016 r.) otrzymał 

wyróżnienie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa za zorganizowanie Europejskich Dni 

Dziedzictwa .  Ta nagroda jest tym bardziej prestiżowa, że otrzymuje ją tylko 5 instytucji 

kultury z  województwa. 
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9.3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej 

W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu osiągnął przychody w wysokości 386 191,88 

zł, w tym dotacja z budżetu gminy 363 833,95 zł oraz 22 357,93 zł ze sprzedaży usług 

własnych. 

Do najważniejszych wydarzeń kulturalno – sportowych ubiegłego roku, zorganizowanych 

przez GOKiS należy zaliczyć: 

1) współorganizację  finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

2) konkursy gminne: Kolęd i Pastorałek, konkurs ortograficzny o Pióro Wójta, na 

Najciekawszą Kartkę Wielkanocną, Konkurs Piosenki, IV Gminny Konkurs Wiedzy o 

Samorządzie Terytorialnym, konkurs wiedzy „Stanisław Moniuszko – życie i twórczość”, 

konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową, konkurs na Szopkę 

Bożonarodzeniową, 

3) turnieje i zawody sportowe: Turniej Tenisa Stołowego, Piłki Nożnej Chłopców, Piłki 

Nożnej Dziewcząt, V edycja biegu im. Zbyszka Jędrasa, Tenisa Ziemnego, Piłki Plażowej,  

4) ferie zimowe, 

5) Gminne Święto Kobiet, Dzień Dziecka, 

6) koncerty: Papieski, Zaduszki Jazzowe, Kabaretowa Biesiada Śląska,  

7) wakacje z GOKiS, 

8) organizację Sobótki i współorganizację dożynek gminnych, 

9) festiwale: Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, VII Wojewódzki Festiwal 

Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych, Piosenki „Przebój Mamy i Taty”, 

10) uroczystość z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

11) wieczór Andrzejkowy, 

12) Mikołajki, 

13) montaż słowno  - muzyczny „Tajemnica Bożego Narodzenia” 

14) spotkanie świąteczno – noworoczne.  

 

Przy GOKiS działają zespoły i grupy artystyczne: Zespół śpiewaczy „ Melodia” składający się 

z 18 osób, zespół taneczny dziecięcy grupa Cheerleaderki – 15 osób, Klub Malucha - 14 osób, 

zespół wokalny dziecięcy – śpiew solowy i zespołowy. 

Na zajęcia wokalne uczęszczało 12 dzieci, naukę gry na keyboardzie i pianinie 7 dzieci,  zajęcia 

plastyczne 18 dzieci. Praca jednego z uczestników sekcji plastycznej została zakwalifikowana 

na wystawę w XX Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 

„ ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO”.  

W 2019 roku oferta ośrodka obejmowała także taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych oraz 

kurs tańca dla młodej pary. Zainteresowanie tą oferta było znikome. Nie było także 

zainteresowania nauką tańca ludowego oraz języków obcych. 

Od września 2019 roku istnieje sekcja szachowa, w której uczestniczy 12 osób.  

Dzieci sekcji wokalnej i instrumentalnej zakwalifikowały się do projektu MIUD – Muzyczny 

Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy. Dzieci korzystały co tydzień z warsztatów muzycznych, 
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wokalnych i tanecznych. Warsztaty odbywają się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy i prowadzone są przez wykładowców tej uczelni.  

Dzieci sekcji instrumentalnej i wokalnej GOKiS w Złejwsi Małej, uczniowie Publicznej Szkoły 

Muzycznej w Górsku oraz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy wspólnie z 

Chórem Akademickim Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy wystąpili z repertuarem kolędowym. 

 

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

10.1. Posterunek Policji w Złejwsi Wielkiej 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Posterunku Policji pracowało 13 funkcjonariuszy, w tym: 

1) kierownik posterunku, 

2) 3 funkcjonariuszy dochodzeniowych, 

3) 3 dzielnicowych, 

4) 6 funkcjonariuszy patrolowo – interwencyjnych. 

W roku 2019 na terenie gminy stwierdzono ogółem 242 przestępstwa. Najczęstsze z nich to: 

1) przestępstwa gospodarcze – 89 

2) przestępstwa drogowe – 31, 

3) kradzież cudzej rzeczy - 23, 

4) przestępstwa narkotykowe – 22, 

5) kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości - 22 

6) kradzież z włamaniem - 13, 

7) uszkodzenie rzeczy - 6 

W ubiegłym roku policjanci Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej:  

1) pełnili 557 służb obchodowych i 1143 służb patrolowych, 

2) podjęli 700 interwencji, 

3) zatrzymali 28 sprawców na gorącym uczynku, 

4) złożyli 77 meldunków informacyjnych, 

5) dokonali 163 doprowadzenia, 

6) wylegitymowali 4 939 osób, 

7) odbyli 419 spotkań ze społeczeństwem i 318 z przedstawicielami samorządów, 

8) nałożyli 125 mandatów karnych, 

9) pouczyli 1402 osoby, 

10) stwierdzili 235 wykroczeń porządkowych, 126 wykroczeń przeciwko ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości oraz 8 wykroczeń przeciwko obyczajności. 

Na terenie gminy Zławieś Wielka odnotowano 8 wypadków i 145 kolizji drogowych. W ich 

wyniku trzy osoby zginęły, 10 osób zostało rannych. 
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W celu poprawienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz usprawnienia pracy 

Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej gmina przekazała na rzecz Komendy Miejskiej Policji 

w Toruniu 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji 

nieoznakowanej. 

 

10.2. Ochotnicze Straże Pożarne  

Na terenie gminy Zławieś Wielka funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w 

których zrzeszonych jest ok. 340 druhen i druhów czynnych, honorowych wspierających oraz 

członków MDP.  

Przed pożarami i miejscowymi zagrożeniami obszar gminy chroniony jest przez 7 jednostek 

OSP współpracujących w tym zakresie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w 

Toruniu.  

Stan osobowy oraz sprzętowy jednostek przedstawia się następująco: 

Jednostka Liczba członków 
Liczba 

członków 

młodzieżowe

j drużyny 

pożarniczej 

Wyposażenie 
Typ Nazwa Ogółem 

w tym 

uprawnionych 

do działań 

ratowniczo – 

gaśniczych 

S2 
OSP w  

Łążynie*  
66 28 33 

1 samochód ciężki GCBA 4,5/16 –  

MERCEDES BENZ ATEGO,  

1 samochód średni GBA  

3/16 VOLVO FL/280,  

1 łódź płaskodenna  

1 łódź śrubowa hybrydowa Sportis 

M6100  

S3 
OSP w  

Toporzysku*  
53 28 32 

1 samochód ciężki  

GCBA 3,5/24 – JELCZ 011  

1 samochód średni  

GBARt 3/16 – VOLVO FL/280   

1 samochód lekki SLRt  

– VW TRANSPORTER T4 

1 łódź hybrydowa RIB  

BRIG Falcon 500  

1 agregat pompowy wysokiej 

wydajności Rosenbauer SPA 4000  

1 przyczepa lekka 

kwatermistrzowska 

S1 
OSP w  

Pędzewie  
40 14 16 

1 samochód średni GBM  

2,5/8 – STAR 266  
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Jednostka Liczba członków 
Liczba 

członków 

młodzieżowe

j drużyny 

pożarniczej 

Wyposażenie 
Typ Nazwa Ogółem 

w tym 

uprawnionych 

do działań 

ratowniczo – 

gaśniczych 

S1 
OSP w  

Rzęczkowie  
27 12 6 

1 samochód średni GBA  

2,5/8 – STAR 244  

S1 
OSP w 

Siemoniu  
26 15 0 

1 samochód średni GBA  

2,5/8 – STAR 244  

S1 

OSP w  

Złejwsi 

Małej  

20 6 0 
1 samochód średni GBA  

3/16 – RENAULT S170  

S1 
OSP w  

Skłudzewie  
35 16 0 

1 samochód średni GBM  

2,5/8 – STAR 266  

M 

OSP w  

Starym 

Toruniu  

15 0 0 
1 samochód lekki GLM  

– ŻUK A11  

 

* jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

Główny ciężar zabezpieczenia tereny gminu spoczywa na jednostkach włączonych do 

Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego czyli OSP Łążyn i OSP Toporzysko. Są one 

alarmowane w pierwszej kolejności i obsługują większość zdarzeń. Poza sprzętem gaśniczym 

są wyposażone m.in. w sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego, do udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy  (w tym torby PSP R1 i defibrylatory AED) oraz 

podstawowy do ratownictwa wodnego, chemicznego, wysokościowego. Pozostałe OSP typu S 

wyposażone są głównie w podstawowy sprzęt gaśniczy i ratowniczy oraz zestawy do udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, część posiada również defibrylatory AED. Jednostki te 

obsługują mniejsze zdarzenia na terenie swoich miejscowości oraz są wsparciem dla jednostek 

KSRG i PSP w przypadku większych zdarzeń. 

Ilość i rodzaj zdarzeń podjętych przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela: 

Jednostka  

Rodzaj zdarzenia 

Ogółem 

Pożar  
Miejscowe 

zagrożenie  
Fałszywy alarm  

OSP w Łążynie  41 64 6  111  

OSP w Toporzysku  34 65 3  102 

OSP w Pędzewie  10  16 1  27  

OSP w Złejwsi Małej  9 15  2 26 

OSP w Rzęczkowie  8 12  2 22  

OSP w Skłudzewie  2  11  1 14  
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Jednostka  

Rodzaj zdarzenia 

Ogółem 

Pożar  
Miejscowe 

zagrożenie  
Fałszywy alarm  

OSP w Siemoniu  3  8 0  11  

OSP w Starym Toruniu  0  0  0  0  

Razem  107 191  15 313  

 

Członkowie OSP prowadzą i uczestniczą również w działaniach propagujących  szeroko pojęte 

bezpieczeństwo. Tradycją na terenie naszej gminy jest przeprowadzany przez część jednostek 

coroczny przegląd zabudowań i gospodarstw. Druhowie  z OSP  współpracują ze szkołami i 

przedszkolami na terenie gminy zarówno w zakresie organizacji ćwiczeń przeciwpożarowych 

jaki szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. OSP Łążyn wraz z OSP Zławieś Mała przeprowadziła 

ćwiczenia ppoż. w Szkole w Przysieku oraz Przedszkolu w Złejwsi Małej, OSP Toporzysko 

organizowało szkolenia ppoż. i pierwszej  pomocy w szkołach w: Czarnowie, Złejwsi Wielkiej 

oraz Przedszkolu Jagoda w Górsku.  OSP Pędzewo już po raz trzeci przeprowadziła zajęcia 

pierwszej pomocy dla klas 1-3 w SP Górsk.  Zajęcia prowadzone były w ramach Programu 

Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować" Fundacji WOŚP. 

Na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych gmina przeznaczyła ogółem 371 967 zł. 

 

11. Realizacja polityk, programów i strategii 

11.1. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na terenie Gminy Zławieś Wielka na rok 2019 (Uchwała nr IV/49/2019 z dnia 20 

marca 2019 r.) 

W celu wykonania uchwały gmina zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 

Usługi w tym zakresie świadczyła firma „Perro” Agnieszka Sarecka w Papowie Toruńskim,  

która wyłapanym i bezdomnym zwierzętom zapewnia opiekę w  schronisku dla bezdomnych 

zwierząt w Toruniu. 

W 2019 r. na koszt gminy zapewniono opiekę 41 psom i 59 kotom. Na 

wyłapywanie/odławianie, opiekę, usługi weterynaryjne, dokarmianie zwierząt gmina poniosła 

koszty w wysokości 77 860,72 zł. 

 

11.2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Zławieś Wielka na lata 2015-2020 (Uchwała nr 

VIII/30/2015 z dnia 19 marca 2015 r.) 

W roku 2019 Gminny Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 4 razy. W celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie utworzono 16 grup roboczych, 

w skład których weszli: przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, gminnej komisji 
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rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji,  oświaty i służby zdrowia, a także kuratorzy 

sądowy. Członkowie grup roboczych opracowali i realizowali plan pomocy danej rodzinie, 

diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Posiedzenia grup roboczych odbywały się z 

udziałem osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 

W ciągu ubiegłego roku: 

1) założono 9 Niebieskich Kart, w tym 8 przez Policję i 1 przez przedstawiciela oświaty, 

2) zamknięto 6 Niebieskich Kart, 

3) działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 13 rodzin, 

4) do Sądu Rodzinnego skierowano 1 zawiadomienie o istnieniu zagrożenia dobra 

małoletnich dzieci,  

5) pomocą psychologiczną związaną z występowaniem przemocy w rodzinie objęto 5 

osób, 

6) udzielono schronienia 3 osobom, 

7) 5 osób zostało objętych działaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

8) przeprowadzono 1 interwencję z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie – odebranie dzieci z rodziny. 

11.3. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023  (Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.  ) 

Program stanowi realizację przyjętego przez Radę Ministrów wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023.  

W 2019 r. z posiłków obiadowych korzystało 182 osoby, 281 osobom wypłacono zasiłki celowe 

na zakup posiłku lub żywności. Pomocą rzeczową objęto 37 osób w 18 rodzinach. 

Na dożywianie w szkołach i zasiłki na zakup żywności wydatkowano łącznie 195 456,70 zł, w 

tym z budżetu państwa 152 456, 23 zł oraz z budżetu gminy 43 000, 47 zł. 

11.4. Program Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 (Uchwała nr 

XVI/248/2017 z dnia 11 października 2017 r.)  

4 grudnia 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Gminnego 

Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach 

LSR”. Całkowity koszt projektu wynosi 1 221 373,44 zł, wnioskowana kwota dofinansowania. 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2020 r. 

11.5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Innych Uzależnień na rok 2019 (Uchwała nr II/11/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.) 

Na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono kwotę  165 978,70 zł   Środki te zostały 

wydatkowane na: 
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1) poradnictwo i konsultacje dla mieszkańców gminy, w tym osób po zakończonej terapii 

odwykowej – 6960 zł  

2) wynagrodzenie nauczycieli prowadzących świetlice przy Szkołach Podstawowych w: 

Złejwsi Wielkiej, Rzęczkowie i Przysieku oraz członków gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych – 51 879,87 zł, 

3) zakup spektakli, zajęć warsztatowych, programów, kampanii, seminariów – 15 800 zł, 

4) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  – 45 249,95 zł, 

5) warsztaty plastyczne, bilety wstępu – 13 775,26, 

6) szkolenia nauczycieli i sprzedawców – 7 290,00 zł, 

7) zakup materiałów profilaktycznych – 7 937 zł, 

8) sporządzenie diagnozy problemów społecznych – 2 400 zł, 

9) opłata za Niebiską Linię – 681,45 

10) pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, wynajem 

autobusów, opłaty sądowe itp. - 14 005,17 zł 

Realizując program podjęto następujące działania: 

1) prowadzono punkt konsultacyjny, w którym w czasie 17 dyżurów udzielono 111 porad, 

2) zakupiono widowisko z cyklu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii, 

3) przeprowadzona kampanię „Droga donikąd”, 

4) przeprowadzono warsztaty pt. Namiot profilaktyczny”, 

5) wzięto udział w seminarium „Bezpiecznie chce się żyć” oraz z zakresu profilaktyki 

uzależnień, 

6) zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół i świetlic, 

7) dofinansowano organizację wypoczynku dla  dzieci i młodzieży, w tym: 

a) półkolonie w czasie ferii zimowych w szkole w Górsku i Przysieku, 

b) dofinansowanie wypoczynku organizowanego przez świetlice w Rzęczkowie i Złejwsi 

Wielkiej, Ochotniczą Straż Pożarną w Łążynie, I Szczep Harcerski Błękitna Jedynka w 

Górsku, Stowarzyszenie Razem dla Przyszłości w Górsku, 

8) zlecono opracowanie diagnozy problemów społecznych, 

9) zorganizowano szkolenia dla nauczycieli i sprzedawców 

10) przekazano dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie Niebieskiej Linii. 

 

11.6. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2019 

(Uchwała nr XXXIV/226/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.) 

W 2019 r. pieczą zastępczą objęto 22 dzieci, pochodzących z 16 rodzin. Zostały one 

umieszczone w: domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, spokrewnionych 

rodzinach, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych. 
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Gmina Zławieś Wielka partycypowała w kosztach pobytu dzieci w łącznej wysokości   

94 655,97 zł.      

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie w wysokości  6 373 zł na 

zatrudnienie asystenta rodziny. Niestety z powodu braku chętnych do pracy nie udało się nikogo 

zatrudnić.  

11.7. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś 

Wielka na lata 2019 – 2023  (Uchwała Nr XIII/113/2019 z dnia 18 grudnia 2019  

W 2019 r., Gmina zarządzała 93 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami socjalnymi. Dotychczasowemu 

najemcy sprzedano lokal mieszkalny znajdujący się w budynku w miejscowości Rozgarty. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r., na przydział lokalu mieszkalnego (według złożonych wniosków) oczekuje 

60 rodzin. 

11.8. Program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 

(Uchwała nr XXXVII/257/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.)  

W roku 2019 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert, dotyczące wsparcia realizacji zadań 

publicznych z zakresu: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w którym złożono 8 ofert 

-  wypoczynku dzieci i młodzieży, w którym złożono 2 oferty. 

 

Po rozpatrzeniu złożonych ofert zdecydowano o przyznaniu dofinansowania następujących 

przedsięwzięć: 

Zadania z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu 

Lp. Nazwa zadania Realizator zadania 
Kwota 

dotacji 
Uwagi 

1. 
„Rozgrywki piłkarskie Ligi 

Seniorów, Juniorów Młodszych, 

turnieje piłkarskie, tenis stołowy” 

LZS „Wisła” Pędzewo 16 900 zł 
Kwota 

niewykorzystanej 

dotacji – 511,51 zł 

2. 

„Szkolenie dzieci uzdolnionych 

sportowo UKS „Trójka” Górsk w 

2019 roku” 

UKS „Trójka” Górsk 10 000 zł 
Kwota 

niewykorzystanej 

dotacji – 333,60 zł 

3. „Zławieś Wielka na Rowery” 
Stowarzyszenie 

„goSport” w Toruniu 
1 000 zł - 

4. 

„Karate, nadzieje olimpijskie 2019 – 

szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży z włączeniem gimnastyki 

korekcyjnej” 

Stowarzyszenie 

Kultury Fizycznej 

Klub Karate Kiritsu w 

Górsku 

10 000 zł - 

4. 
„Rozwijanie talentu sportowego i 

wyrównywanie szans dzieci i 

młodzieży z terenów wiejskich 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy 
8 000 zł 

Kwota 

niewykorzystanej 

dotacji – 122,99 
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Lp. Nazwa zadania Realizator zadania 
Kwota 

dotacji 
Uwagi 

poprzez szkolenie i udział w 

rozgrywkach OZPN i innych” 

„ORKAN” w Złejwsi 

Wielkiej 

5. 
„Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży 

poprzez trening karate” 

Klub Karate 

Tradycyjnego 

„Kumade” w Toruniu 

6 000 zł - 

6. 

„Marsz Nordic Walking z okazji 

„Światowego Dnia marszu” na 

trasach leśnych Górsk – Gutowo 

(gm. Zławieś Wielka) – z 

integracyjnymi zajęciami 

rekreacyjno – sportowymi – VI 

edycja” 

Fundacja Leśna Droga 

w Gutowie 
1 600 zł - 

7. 

„Rozgrywki piłkarskie ligi 

„Orliczek” i „Żaczek”, obóz 

szkoleniowo – treningowy, turnieje 

piłkarskie” 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Akademia 

Sarenek” w Złejwsi 

Wielkiej 

6 500 zł 

Kwota 

niewykorzystanej 

dotacji – 1 370,50 

zł 

Razem   60 000 

Kwota 

niewykorzystanych 

dotacji – 2 338,60 

zł 

 

 

Zadania z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa zadania Realizator zadania 
Kwota 

dotacji 
Uwagi 

2. Przyroda i sztuka 

Fundacja Grajmy 

Razem w Złejwsi 

Małej 

10 805 zł - 

3. 
Obóz harcerski 30 Drużyny 

Harcerskiej w Złejwsi Wielkiej 

Chorągiew Kujawsko 

Pomorska ZHP Hufiec 

Toruń 

13 530 zł - 

Razem 24 335 zł - 

 

 

Poza współpracą, wynikającą z realizowanych umów, Gmina wspierała działalność 

organizacji pozarządowych, zarówno w formie finansowej jak i pozafinansowej. 

Wspieranie to odbywało się głównie poprzez: 
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1) udostępnianie pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowej następującym 

organizacjom: KGW, Klub Honorowych Dawców Krwi, Koło Gminne Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Wędkarski, Ochotnicze 

Straże Pożarne, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Złejwsi Wielkiej. 

2) udostępnianie /bezpłatne lub częściowo odpłatne/ autobusów gminnych na wycieczki i inne 

wyjazdy związane z działalnością organizacji, 

3) dofinansowanie organizacji festynów, zawodów, okolicznościowych spotkań, zlotów, 

4) pomoc w organizacji festynów, spotkań, turniejów, rajdów itp. poprzez bezpłatne użyczanie 

sprzętu gminnego, takiego jak: stoły, ławki, scena, nagłośnienie. 

 

11.9. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka 

na lata 2012 – 2032 (Uchwała Nr XXII/154/2013 z dnia 8 lutego 2013 r.)  

W roku 2019 zrealizowano zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka”. W jego wyniku zdemontowano i 

unieszkodliwiono 126,127 Mg wyrobów zawierających azbest. 

 

Łączny koszt zadania wyniósł 56 635,65 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 43 711,18 zł. 
 

 

11.10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020 

(Uchwała nr XXX/202/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.)  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem określającym cele strategiczne i 

szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej, oznaczającej gospodarkę 

charakteryzującą się wzrostem gospodarczym przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów 

cieplarnianych, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka 

niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu innowacyjnych technologii ograniczających 

emisję, zapewniając jednocześnie korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe z 

zachowaniem zrównoważonego rozwoju. 

Wyznaczone w strategii cele były realizowane poprzez:  

1) termomodernizację budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie, 

2) udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w 15 budynkach 

i lokalach mieszkalnych, 

3) budowę wodociągu w Górsku oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w Cichoradzu, 

4) budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Toruniu (realizacja od 2019 r., odbiór inwestycji 

2020 r.), 

5) budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo (realizacja od 2018 

r., odbiór inwestycji 2020 r.) 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gospodarka_niskoemisyjna&action=edit&redlink=1
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11.11.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na 

lata 2017-2027 (Uchwała nr XXXVI/237/2017 z dnia 11 października 2017 r.)  

W ramach realizacji strategii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  w roku 

2019  prowadził działania w 6 głównych obszarach: 

1. wspomaganie prawidłowego funkcjonowania rodzin mających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Działania opierały się głównie na prowadzeniu przez 

pracowników socjalnych pracy socjalnej w rodzinach zagrożonych, monitorowaniu 

środowisk, współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, współpracy 

z kuratorami zawodowymi i społecznymi Sadu Rejonowego w Toruniu. Z powodu braku 

osób chętnych do pracy w charakterze asystenta rodziny, nie była realizowana ta forma 

wsparcia, 

2. przeciwdziałanie zjawisku przemocy, 

3. pomoc osobom ubogim w rozwiązywaniu problemu ubóstwa, 

4. udzielanie pomocy w formie zasiłków oraz dożywiania,  

5. wspieranie osób uzależnionych od alkoholu, 

6. pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, 

7. wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy i warunków 

funkcjonowania osób starszych w społeczności lokalnej.  

 

11.12. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w 

Gminie Zławieś Wielka (Uchwała nr XVII/99/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.)  

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie uczniów wybitnie zdolnych, posiadających 

szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, uczęszczających do szkół 

podstawowych w gminie Zławieś Wielka.  Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę 

osiągnięcia w roku poprzedzającym rok, w którym przyznano stypendium. 

Za osiągnięcia z roku 2019 wypłacono jedno stypendium w maksymalnej wysokości 1 000 zł 

oraz trzy stypendia w wysokości 800 zł dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uprawiających 

takie dyscypliny sportu jak łyżwiarstwo i karate oraz dla dwóch uczniów za sukcesy naukowe. 

 
 

11.13. Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2023 (Uchwała nr 

VIII/179/2017 z dnia 8 lutego 2017 r.)  

 

W celu realizacji wskazanych w strategii celów strategicznych i operacyjnych podjęto 

następujące działania: 

 

1. W obszarze celu I - Poprawa atrakcyjności obszaru gminy do 2023 r. 

 

1.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury publicznej (komunikacyjnej, użytkowej, 

kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej i turystycznej) do 2023 r.: 
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1) termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie (w trakcie 

realizacji) 

2) termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku (złożono wniosek  

o dofinansowanie), 

3) budowa Otwartej Strefy w Cegielniku, 

4) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I (umowa o dofinansowanie), 

5) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej 

realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,450 

km w obrębie geodezyjnym Zławieś Wielka dz. nr 331 i 329/4, 

6) przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej (złożony wniosek o dofinansowanie), 

7) rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, położonego w 

Cichoradzu na budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek B), w wyniku którego 

powstanie 1 lokal socjalny, 

8) budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz 

przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka (w trakcie 

realizacji), 

9) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo (w trakcie 

realizacji) 

 

1.2 Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych i środowiska naturalnego do 2023 r.: 

1) termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie (w trakcie 

realizacji), 

2) termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku (złożono wniosek  

o dofinansowanie), 

3) ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Górsku w ramach Centrum Edukacji 

Ekologicznej Gminy Zławieś Wielka, 

4) Godziny dla Ziemi – zajęcia ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego 

Popiełuszki w Górsku, 

5) usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych 

(złożono wniosek o dofinansowanie), 

6) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I (zawarto mowę o 

dofinansowanie), 

7) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 

8) budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz 

przydomowej oczyszczalni ścieków w . Cichoradz gm. Zławieś Wielka (w trakcie 

realizacji), 

9) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo (w trakcie 

realizacji) 

 

2. W obszarze celu III - Aktywizacja mieszkańców obszaru do 2023 r.: 

2.1. Podniesienie wiedzy i kompetencji mieszkańców do 2023 r.: 

1) projekt E-aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka, 
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2) wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej, 

3) realizacja projektu Aktywność to Twoja sprawa. 

2.2. Poprawa integracji mieszkańców gminy oraz rozwój oferty spędzania czasu wolnego do 

2023 r.: 

1) projekt E-aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka, 

2) Projekt Pomocne Dłonie (w trakcie realizacji). 

 

W roku 2019 zrealizowano następujące zadania strategiczne: 

1) w zakresie rozbudowy bazy mieszkań socjalnych i komunalnych: 

a) rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, położonego w 

miejscowości Cichoradz na budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek B), w 

wyniku, którego powstanie 1 lokal socjalny, koszt projektu: 148 914,98 zł, 

2) w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg lokalnych: 

a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej 

realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 

0,450 km w obrębie geodezyjnym Zławieś Wielka dz. nr 331 i 329/4, koszt projektu: 

131 361,00 zł, 

3) w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś 

Wielka: 

a) budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz 

przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka 

Koszt budowy wodociągu i przydomowej oczyszczalni ścieków z umowy z 

Wykonawcą: 378 840,00 zł, 

Koszt budowy kanalizacji sanitarnej z Umowy z Wykonawcą: 1 728 400,00 zł, 

b) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo, koszt projektu: 

3 568 720,76 zł 

c) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I, koszt projektu: 

1 620 999,99 zł, 

4) w zakresie budowy i modernizacji obiektów rekreacyjnych: 

a) budowa Otwartej Strefy w Cegielniku, koszt projektu: 23 659,00 zł 

5) w zakresie budowy, remontu, modernizacji budynków opieki zdrowotnej: 

a) termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku, koszt projektu: 

255 773,09 zł 

6) w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków gminnych: 

a) termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie, koszt 

projektu: 1 252 223,75 zł 

 

12. Działania promocyjne gminy 

W roku 2019 podjęto następujące działania promocyjne: 
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12.1. Imprezy sportowe: 

1) turnieje piłki nożnej: wielkanocny oraz gwiazdkowy – łączna liczba uczestników ok. 

120 osób. 

2) Europejski Tydzień Sportu – liczba uczestników biorących udział w zawodach 

sportowych ok. 770 osób 

3) 2 rajdy rowerowe wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły - liczba 

uczestników ok. 200 osób. 

4) Sołecjada Turniej sołectw na wesoło – łączna liczba uczestników ok. 200 osób 

(występujący i kibice) 

 

12.2. Imprezy kulturalne: 

1) finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2019 – liczba uczestników ok. 400 osób 

2) Gminny Dzień Kobiet 2019 – we współpracy z Domem Kultury w Górsku oraz Gminny 

Ośrodkiem Kultury i Sportu – liczba uczestników ok. 100 osób 

3) Sobótka 2019 – we współpracy z Domem Kultury w Górsku oraz Gminny Ośrodkiem 

Kultury i Sportu – liczba uczestników ok. 300 osób 

4) Dożynki gminne 2019 – liczba uczestników ok. 2000 osób. 

 

12.3. Działania promocyjne: 

1) zakup gadżetów promocyjnych. 

2) artykuły promocyjne w gazecie Poza Toruń 

3) kampania „Zamelduj się” w gazecie Poza Toruń 

4) Gazeta „Głos Gminny”. 

 

12.4. Pozyskane środki zewnętrzne: 

1) Otwarta strefa aktywności w Cegielniku, pozyskane dofinansowanie w kwocie 

11 782,00 zł. Budowa siłowni zewnętrznej. 

2) Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjno sportowej na terenie Gminy Zławieś 

Wielka, miejscowość Stary Toruń – pozyskane dofinansowanie w kwocie 9 460,00 zł – 

budowa street work out. 

3) Dofinansowanie do zajęć w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Dodatkowe zajęcia 

były prowadzone w szkołach podstawowych na terenie gminy. Wkład własny Gminy to 

wynagrodzenie prowadzących zajęcia - 1750 zł. Zajęcia w wymiarze po 72 godz. 

odbywały się w 10 grupach. 

4) Program Umiem Pływać 2019 – zajęcia dla 7 grup, wkład własny Gminy to zapewnienie 

dowozu na basen i z basenu. W ramach dofinansowania Kujawsko Pomorski Związek 

pływacki pokrywał koszty korzystania z basenu, wynagrodzeń instruktorów oraz 

opiekunów w drodze na i z basenu. 



__________________________________________________________________________________ 

 

 

Raport o stanie gminy Zławieś Wielka za rok 2019                                                       35 

  

 

13. Realizacja uchwał rady gminy podjętych w 2019 r. 

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Realizacja 

1.  III/20/2019 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie budżetu gminy Zławieś Wielka na 

2019 rok 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

2.  III/21/2019 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 

2011-2032 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

3.  III/22/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Statutu Sołectwa Cegielnik 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

4.  III/23/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Statutu Sołectwa Cichoradz 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

5.  III/24/201 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Statutu Sołectwa Czarne Błoto 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

6.  III/25/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Statutu Sołectwa Czarnowo 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

7.  III/26/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Statutu Sołectwa Górsk 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

8.  III/27/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Gutowo 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  



__________________________________________________________________________________ 

 

 

Raport o stanie gminy Zławieś Wielka za rok 2019                                                       36 

  

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Realizacja 

9.  III/28/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Łążyn 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

10.  III/29/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Pędzewo 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

11.  III/30/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Przysiek 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

12.  III/31/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Rozgarty 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

13.  III/32/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Rzęczkowo 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

14.  III/33/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Siemoń 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

15.  III/34/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Skłudzewo 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

16.  III/35/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Stary Toruń 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

17.  III/36/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Toporzysko 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Realizacja 

18.  III/37/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Zarośle Cienkie 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

19.  III/38/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Zławieś Mała 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

20.  III/39/2019 30 stycznia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu 

Sołectwa Zławieś Wielka 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku   

Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i jest  realizowana na bieżąco.  

21.  III/40/2019 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania 

dotacji celowej na finansowanie wymiany źródeł 

ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i 

lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś 

Wielka w programie „Stop dla smogu 2019″ 

Udzielono dotacji 15 mieszkańcom gminy, 

każda w wysokości 3 000 zł 

22.  III/41/2019 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Uchwała wraz z uzasadnieniem została 

przekazana skarżącemu. 

23.  III/42/2019 30 stycznia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2019 rok 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej został 

zrealizowany. 

24.  III/43/2019 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie powierzenia wójtowi realizacji zadania 

polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie 

w ramach konkursu 65/I/OA/3.4/2018/cz.2 – Gepard 

II. Dotacja w ramach programu priorytetowego 

GEPARD II – transport niskoemisyjny część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności 

Ze względu na stan epidemii termin realizacji 

zadania został przesunięty na wrzesień 2021 r. 

25.  IV/44/2019 20 marca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 rok 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Realizacja 

26.  IV/45/2019 20 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Z usług opiekuńczych wraz z odpłatnością  w 2019 

r. skorzystało 10 osób.  Pełen koszt za 1 godzinę 

usługi wynosił 14,60zł.  

 

27.  IV/46/2019 20 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do 

udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych 

Z pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek 

w szkole w domu”  w ramach zakupu obiadów 

skorzystały 182 osoby, z zasiłków celowych 90 

rodzin i z pomocy rzeczowej 18 rodzin.  Łącznie w 

wszystkich form wsparcia skorzystało 400 osób.  

 

28.  IV/47/2019 20 marca 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych w 

południowo wschodniej części miejscowości 

Zławieś Mała – gmina Zławieś Wielka 

Plan miejscowy został opublikowany w dzienniku 

urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego 

- obowiązuje 

 

29.  IV/48/2019 20 marca 2019 r. 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych 

Uchwała została opublikowana w dzienniku 

urzędowym województwa. Uchwałą Nr 

20/804/19 Zarząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  nadał drogom publicznym nowe 

numery. 

30.  IV/49/2019 20 marca 2019 r. 
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2019 r. 

Zawarto umowę, na podstawie której 

bezdomnym zwierzętom zapewnia się opiekę w  

schronisku dla zwierząt w Toruniu. Koszt 

realizacji programu wyniósł 76 214, 24 zł. 

31.  IV/50/2019 20 marca 2019 r. 

w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego 

zmieniającą uchwałę w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej 

Kotliny Toruńskiej 

Uchwałę przekazano do Urzędu Marszałkowskiego 

w Toruniu. Sejmik Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego podjął uchwałę nr XII/267/19 z dnia 

16 grudnia 2019 r., uwzględniającą uwagi Gminy. 
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Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Realizacja 

32.  IV/51/2019 20 marca 2019 r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków 
Uchwała realizowana na bieżąco. 

33.  IV/52/2019 20 marca 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta 

gminy Zławieś Wielka 
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 

przekazana skarżącemu. 

34.  IV/53/2019 20 marca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach 

gminnych 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

35.  V/54/2019 23 kwietnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś 

Wielka na lata 2011-2032 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

36.  VI/55/2019 15 maja 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 rok 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

37.  VI/56/2019 15 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś 

Wielka na lata 2011-2032 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

38.  VI/57/2019 15 maja 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek oznaczonych numerami: 

249, 253-254 – położonych w miejscowości 

Pędzewo, gmina Zławieś Wielka 

Trwa procedura sporządzania planu 

miejscowego – projekt planu miejscowego 

aktualnie wyłożony do publicznego wglądu 

39.  VI/58/2019 15 maja 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 269 i 268/4 

położonych w miejscowości Pędzewo – gmina 

Zławieś Wielka 

Plan miejscowy został opublikowany w dzienniku 

urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego 

- obowiązuje 

 

40.  VI/59/2019 15 maja 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 23-24 położonych w 

miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka 

Plan miejscowy został opublikowany w dzienniku 

urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego 

– obowiązuje. 

41.  VI/60/2019 15 maja 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Zławieś Wielka 
Uchwała weszła w życie - obowiązuje. 
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42.  VI/61/2019 15 maja 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Udzielono pomocy finansowej w kwocie 

15 483,02 zł na zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz 

z uruchomieniem przeprawy promowej przez 

Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i 

Czarnowo 

43.  VII/62/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś 

Wielka wotum zaufania 
Uchwała została zrealizowana. 

44.  VII/63/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok 
Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

45.  VII/64/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok 
Uchwałę przekazano Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

46.  VII/65/2019 26 czerwca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 r. 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

47.  VII/66/2019 26 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś 

Wielka na lata 2011-2032 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

48.  VII/67/2019 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 

106/10 i 491 – położonych w miejscowości 

Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 

75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina 

Zławieś Wielka 

Trwa procedura sporządzania planu miejscowego – 

projekt planu miejscowego nie uzyskał uzgodnienia 

GDDKIA oddział w Bydgoszczy. Trwają prace nad 

wypracowaniem stanowiska z GDDKIA 

49.  VII/68/2019 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 485 

położonej w miejscowości Zławieś Mała – gmina 

Zławieś Wielka 

Plan miejscowy został opublikowany w dzienniku 

urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego 

- obowiązuje 
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50.  VII/69/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach 

Czarne Błoto i Zławieś Wielka 

Dokonano oznakowania ulic w terenie. 

Uchwała została opublikowana na stronie 

internetowej urzędu. 

51.  VII/70/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców 

usług w zakresie odprowadzania ścieków 
W roku 2019 do odbioru ścieków dopłacono 

126 871,27 zł 

52.  VII/71/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego 

Wójta Gminy Zławieś Wielka 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski stwierdził 

nieważność uchwały 

53.  VII/72/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie powołania zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników 

W związku z brakiem kandydatów na ławników 

zespół opiniujący nie podejmował żadnych 

działań. 

54.  VII/73/2019 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 
Wzór wniosku jest stosowany na bieżąco. 

55.  VII/74/2019 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie 

wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru 

ofert 

Ogłoszono 1 konkurs ofert na realizację zadania 

w zakresie wychowania przedszkolnego. 

56.  VIII/75/2019 18 lipca 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 rok 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

57.  VIII/76/2019 18 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Zławieś 

Wielka oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 

2019 r. 

Na mocy uchwały zaktualizowano plan sieci 

oraz obwody szkół podstawowych 

58.  IX/77/2019 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia na realizację 

zadania pn. „Rajd rowerowy wraz z imprezą 

plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły”. 

Rajdy odbyły się w dniach 24 i 31 sierpnia, 

towarzyszyły im imprezy plenerowe. Dzięki 

pozyskanym środkom przygotowane zostały 

mapy gminne. W obu imprezach udział wzięło 

ponad 200 osób.  
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59.  IX/78/2019 21 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Zławieś Wielka 

Na podstawie regulaminu przyznano stypendia 

szkolne uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej 

60.  X/79/2019 28 sierpnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś 

Wielka na lata 2011-2032 

Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

61.  X/80/2019 28 sierpnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 rok. 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

62.  X/81/2019 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 

położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla 

działek położonych w rejonie ulicy Henryka 

Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko. 

Trwa procedura sporządzania planu miejscowego – 

aktualnie wniosek o wyrażenie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne 

został przesłany do marszałka województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

63.  X/82/2019 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej 

poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 

publicznej 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. dokonano zmian w 

rejestrze numerów nadanych drogom gminnym. 

64.  X/83/2019 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Toruńskiemu 

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 546 w Rzeczkowie…”, na 

które miała być udzielona pomoc została 

przesunięta na rok 2020 

65.  XI/86/2019 23 października 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 r. 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

66.  XI/87/2019 23 października 2019 r. 

w sprawie określenia terminu utraty mocy 

obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Zławieś 

Wielka w sprawie zakazu podlewania ogrodów 

przydomowych, działkowych, terenów zielonych 

oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś 

Wielka 

W związku ze stwierdzeniem przez wojewodę 

nieważności uchwały zatwierdzającej 

zarządzenie wójta konieczne było określenie 

terminu utraty jego mocy obowiązującej 
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67.  XI/88/2019 23 października 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki położonej w centralnej 

części miejscowości Rzęczkowo, gmina Zławieś 

Wielka 

Plan miejscowy został opublikowany w dzienniku 

urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego 

- obowiązuje 

68.  XI/89/2019 23 października 2019 r. 
w sprawie nadania nawy ulic w Rozgartach i Zaroślu 

Cienkim 

Dokonano oznakowania ulic w terenie. 

Uchwała została opublikowana na stronie 

internetowej urzędu. 

69.  XI/90/2019 23 października 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta 

gminy Zławieś Wielka 
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 

przekazana skarżącemu. 

70.  XI/91/2019 23 października 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta 

gminy Zławieś Wielka 
Uchwała wraz z uzasadnieniem została 

przekazana skarżącemu. 

71.  XI/92/2019 23 października 2019 r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Zławieś Wielka 
Uchwała jest stosowana na bieżąco 

72.  XI/93/2019 23 października 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 

użytkowania wieczystego gruntu 

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego 

gruntu nastąpi po przedstawieniu przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Matopat” stosownej uchwały . 

73.  XI/94/2019 23 października 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości z udzieloną bonifikatą 

Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w drodze 

bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania 

sąsiedniej działki nr 279/26 położonej w obrębie 

ewid. Stary Toruń. 

74.  XI/95/2019 23 października 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa 

użytkowania wieczystego do grunt położonego w 

miejscowości Górsk, gm. Zławieś Wielka na rzecz 

Skarbu Państwa 

Na chwilę obecną Gmina nie zrzekła się prawa 

użytkowania wieczystego z uwagi na konieczność 

podpisania stosownego porozumienia z 

właścicielem działki.  

75.  XII/96/2019 27 listopada 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 rok 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

76.  XII/97/2019 27 listopada 2019 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

celów podatku rolnego 
Stawka podatku rolnego obowiązuje od 1 

stycznia 2020 r. 
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77.  XII/98/2019 27 listopada 2019 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 
Stawki podatku od nieruchomości obowiązują 

od 1 stycznia 2020 r. 

78.  XII/99/2019 27 listopada 2019 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych i zwolnień w tym podatku 
Stawki podatku od środków transportowych 

obowiązują od 1 stycznia 2020 r. 

79.  XII/100/2019 27 listopada 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 

uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych w 

Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania w tych sprawach 

Zmieniony regulamin jest podstawą 

przyznawania stypendiów dla dzieci i 

młodzieży szczególnie uzdolnionej 

80.  XII/101/2019 27 listopada 2019 r. 

w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś 

Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2020 

Program jest realizowany w roku 2020 r. Ze 

względu na stan epidemii w br. ogłoszono tylko 

1 konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych. 

81.  XII/102/2019 27 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Zławieś Wielka 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

Uchwała realizowana na bieżąco. 

82.  XII/104/2019 27 listopada 2019 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Uchwała stanowi podstawę do przyznawania i 

realizowania usług opiekuńczych osobom z 

zaburzeniami psychicznymi. 

Kwota odpłatności za 1 godzinę usług 

opiekuńczych od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi  

24,60 zł.   

83.  XII/105/2019 27 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych 

Uchwała realizowana na bieżąco. Jej przepisy 

pozwalają na obciążanie kosztami pobytu w 

schronisku osób bezdomnych, które osiągają 

dochody. 
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84.  XIII/106/2019 18 grudnia 2019 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy 

Zławieś Wielka na 2019 r. 
Uchwała realizowana na bieżąco, zgodnie z 

wprowadzonymi zmianami. 

85.  XIII/107/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty 

Uchwała została uchylona uchwałą Nr 
XIV/121/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

86.  XIII/108/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2019/2020 

 

Ustalona cena jednostki paliwa jest 

wykorzystywana w celu ustalenia wysokości 

zwrotu kosztów dowozu do szkół i placówek 

uczniów niepełnosprawnych 

87.  XIII/109/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

Program działań profilaktycznych z 

uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej, 

narkotykowej oraz innych używek jest realizowany 

na bieżąco w roku 2020. 

88.  XIII/110/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś Wielka na 

lata 2020-2022 
Program realizowany na bieżąco. 

89.  XIII/111/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

232/8 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina 

Zławieś Wielka 

Plan miejscowy został opublikowany w dzienniku 

urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego 

– obowiązuje. 

90.  XIII/112/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w miejscowościach Czarne Błoto oraz 

Górsk – gmina Zławieś Wielka 

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym 

stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały. 

Toczą się prace naprawcze (drugie wyłożenie 

projektu planu miejscowego do publicznego 

wglądu) 

 

91.  XIII/113/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Zławieś Wielka na lata 2019-2023 
Uchwała realizowana na bieżąco. 
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92.  XIII/114/2019 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Czarne 

Błoto 

Dokonano oznakowania ulic w terenie. 

Uchwała została opublikowana na stronie 

internetowej urzędu. 

93.  XIII/115/2019 18 grudnia 2019 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w 

skład aglomeracji przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji obszaru i granic 

aglomeracji Toruń 

Porozumienie zostanie zawarte w roku 2020. 

94.  XIII/116/2019 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019 
Uchwała realizowana w 2020 roku. 

 


