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POŁOŻENIE
Miasto Radzyń Chełmiński wraz z otaczającym go terenem tworzy jednostkę administracyjną
- miasto i gminę. Od 1999 r. Radzyń należy do powiatu grudziądzkiego w województwie
kujawsko-pomorskim.
Gmina Radzyń Chełmiński położona jest w północno - wschodniej części województwa
kujawsko-pomorskiego w powiecie grudziądzkim (pomiędzy: Grudziądzem, Brodnicą
a Wąbrzeźnem). Obecnie gmina zajmuje powierzchnię 91,14 km² i składa się z 15 sołectw:
Czeczewo, Dębieniec, Gawłowice, Gołębiewo, Kneblowo, Mazanki, Nowy Dwór, Radzyń
Chełmiński, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Zakrzewo
i Zielnowo oraz 2 osiedli: Stare Miasto i 750-lecie.
Gmina Radzyń Chełmiński graniczy z 6 gminami: Grudziądz, Gruta i Świecie n/Osą w powiecie
grudziądzkim oraz Książki, Ryńsk i Płużnica w powiecie wąbrzeskim.
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FINANSE GMINY
DOCHODY I WYDATKI GMINY
Polityka finansowa Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński realizowana jest w oparciu
o uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Miejską, która określa źródła
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest
o przedsięwzięcia określone we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz o załącznik
inwestycyjny stanowiący załącznik do uchwały budżetowej określający wydatki majątkowe.
Dochody i wydatki w roku 2019
WYSZCZEGÓLNIENIE
DOCHODY OGÓŁEM
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI OGÓŁEM
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA/DEFICYT
BUDŻETU

PLAN (ZŁ)
31.12.2019
29 138 614,26

WYKONANIE (ZŁ)
31.12.2019
30 398 234,57

27 715 404,03
1 423 210,23
31 638 614,26

28 950 367,62
1 447 866,95
30 176 923,56

104,46
101,73
95,38

27 004 087,39
4 634 526,87

25 801 840,30
4 375 083,26

95,55
94,40

-2 500 000,00

+221 311,01

% WYKONANIA
104,32

-

Największą pozycję w budżecie gminy stanowią dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej pobierane przez
Urzędy Skarbowe, Gminę oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa.
W budżecie gminy na 2019 rok otrzymano:
• dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
w wysokości 8 083 917,98zł, na plan 8 103 085,96zł, tj. 99,76%;
• dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości 1 229 663,60zł na plan
1 266 488,00zł, tj. 97,09%;
• dotacje celowe i środki pozyskane do realizacji w ramach umów, porozumień
wyniosły 403 865,06zł na plan 420 586,00zł, tj. 96,02%;
• dotacje celowe na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej wyniosły 1 103 987,91zł na plan 1 117 487,92zł, tj. 98,79%;
• subwencje, które wpłynęły w wysokości 5 494 522,00zł na plan 5 494 522,00zł,
tj. 100,00%;
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Dochody wykonane zostały w wysokości 30 398 234,57zł, na plan 29 138 614,26zł,
tj. 104,32% w tym:
• plan dochodów własnych
12 636 537,18zł
• realizacja dochodów własnych
13 975 828,42zł
co stanowi 110,60%.
Natomiast realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała
się następująco:
• plan dochodów bieżących
27 715 404,03zł
• realizacja dochodów bieżących
28 950 367,62zł
co stanowi 104,46%
• plan dochodów majątkowych
1 423 210,23zł
• realizacja dochodów majątkowych
1 447 866,95zł
co stanowi 101,73%
w tym:
PLAN
dochody ze sprzedaży majątku

WYKONANIE

%

95 000,00zł

104 629,43zł

110,14

7 000,00zł

17 099,02zł

244,27

404 116,00zł

396 480,75zł

98,11

6 200,00zł

19 681,24zł

317,44

środki na dofinansowanie własnych
inwestycji pozyskane z innych źródeł

96 592,20zł

105 024,49zł

108,73

dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich

814 302,03zł

804 952,02zł

98,85

dochody z tyt. przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności
dotacje i środki otrzymane na inwestycje
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych

Realizacja dochodów własnych wyniosła 110,60%, gdzie w porównaniu z analogicznym
okresem roku poprzedniego wyniosła 112,22%.
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Analiza dochodów gminy w latach 2015-2019.
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Analiza dochodów bieżących i majątkowych gminy w latach 2015-2019.
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Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiała się
następująco:
• plan wydatków bieżących
27 004 087,39zł
• realizacja wydatków bieżących
25 801 840,30zł
co stanowi 95,55%
• plan wydatków majątkowych
4 634 526,87zł
• realizacja wydatków majątkowych
4 375 083,26zł
co stanowi 94,40%
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Realizacja budżetu w roku 2019 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez
mieszkańców na zebraniach wiejskich, organizacje pozarządowe, rady rodziców, koła
gospodyń wiejskich, radnych, sołtysów i poprzez bezpośrednie kontakty z mieszkańcami
gminy.
Efektem tych bieżących konsultacji była duża różnorodność zadań pod względem ilościowym
i wartościowym.
Ponadto gmina prowadzi bezpośrednio zadania w zakresie gospodarki komunalnej,
ciepłownictwa, gospodarki wodno – ściekowej oraz komunikacji. Wszystko to utrudnia
realizację budżetu właśnie przez tę różnorodność i ilość zadań z jednej strony, ale z drugiej
strony obniża koszty zarządzania i oczywiście daje wielką satysfakcję z realizacji głównego
zadania samorządowego jakim jest zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców naszej
gminy.
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Porównanie dochodów i wydatków Gminy Radzyń Chełmiński w latach 2015 – 2019.
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem:

wydatki

2015

20 963 468,52

2 005 968,97

9,57

2016

25 760 389,40

2 906 640,28

11,29

2017

30 911 902,82

5 789 341,21

18,73

2018

31 107 541,31

5 972 581,81

19,2

2019

30 176 923,56

4 375 083,26

14,5
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PRZYCHODY I ROZCHODY
Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2019 rok w wysokości 1 890 544,00zł w ciągu
roku uległ podwyższeniu do kwoty 4 021 088,00zł, na który złożyły się:
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 001
088,00zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów oraz pokrycie planowanego
deficytu budżetu;
• przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 20 000,00zł;
Uchwalony w budżecie plan rozchodów na 2019 rok w wysokości 770 544,00zł w ciągu roku
uległ podwyższeniu do kwoty 1 521 088,00zł i został przeznaczony na:
• spłaty rat kredytów w wysokości 1 501 088,00zł
• udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń wysokości 20 000,00zł.
W 2019 roku Gmina na podstawie zawartej umowy Nr 1/2019 z dnia 18 czerwca 2019r
udzieliła Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez
Tradycję” pożyczkę w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach
realizowanego projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata
2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez
Tradycję”.
Stowarzyszenie to wywiązało się terminowo z umowy i dokonało zwrotu pożyczki w dniu 15
listopada 2019r.
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Analiza zaległości podatkowych i z usług komunalnych na 31.12.2019r.
Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wyniosły 397 095,52zł i zwiększyły się
52 465,48zł w stosunku do roku 2018 i tak:
2018 rok

2019 rok

o kwotę

Wielkość
(+ -)
0,00zł

podatek leśny od osób fizycznych

137,00zł

137,00zł

podatek rolny od osób fizycznych

44 037,96zł

52 284,73zł

+8 246,77zł

podatek rolny od osób prawnych

980,00zł

0,00zł

-980,00zł

podatek od nieruchomości od osób
prawnych

60 213,40zł

60 222,00zł

+8,60zł

podatek od nieruchomości od osób
fizycznych

135 079,76zł

157 869,10zł

+22 789,34zł

1 198,75zł

6 163,59zł

+4 964,84zł

102 983,17zł

120 419,10zł

+17 435,93zł

344 630,04zł

397 095,52zł

+52 465,48zł

dochody z najmu dzierżawy składników
majątkowych (czynsze dzierżawne)
opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 253
upomnienia i 54 tytuły egzekucyjne na kwotę 44 201,00zł.
Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 275 upomnień
i 22 tytuły egzekucyjne na kwotę 11 398,80zł.
W 2019 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości
42,00zł, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 769,20zł oraz
umorzono odsetki od tej opłaty w wysokości 81,00zł.
Umorzenia stanowią 0,01% dochodów własnych gminy.
Umorzeń dokonano na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r
Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019r, poz. 900 z późn. zm).
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W roku sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 138 260,25zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych
105 140,18zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych
28 669,62zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych
4 450,45zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosły ogółem
90 820,13zł, w tym:
 podatek od nieruchomości od osób fizycznych
79 698,58zł
 podatek od nieruchomości od osób prawnych
11 121,55zł
Dokonano również
odpisu podatku rolnego w
udzielonych ulg ustawowych, w tym:
 ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów
 ulgi inwestycyjne
 ulgi inne

wysokości 83 253,00zł z tytułu
51 680,00zł
30 758,00zł
815,00zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2019 roku wynosiły 309 664,78zł i zmniejszyły się
o kwotę 31 913,82zł w stosunku do zaległości w 2018 roku.
2018 rok

2019 rok

wielkość

173 155,07zł

142 396,08zł

-30 758,99zł

za ciepło

10 643,58zł

22 688,16zł

+12 044,58zł

za wodę

123 347,17zł

112 640,94zł

-10 706,23zł

za ścieki

34 100,14zł

31 615,60zł

-2 484,54zł

332 ,64zł

324,00zł

-8,64zł

341 578,60zł

309 664,78zł

-31 913,82zł

za czynsze mieszkaniowe i lokale
użytkowe

za beczkę

Na zaległe należności za czynsze mieszkaniowe oraz wodę i ścieki wysłane zostały wezwania
do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2019 roku w celu
wyegzekwowania zaległości za wodę, ścieki oraz czynsze wystawiono i wysłano 836 wezwań
do zapłaty.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku prowadzono wobec 156 osób sprawy sądowe i komornicze
na ogólną kwotę 287 005,61zł.
W okresie sprawozdawczym w całości spłacono 19 spraw na kwotę 7 021,33zł.
W 2019 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności
egzekucji wobec 58 osób na ogólną wartość 120 788,01zł.
Dalsze sprawy na wartość 141 098,25zł pozostały w egzekucji.
Częściowo 51 osób spłaciło zaległość na ogólną wartość 18 098,02zł.
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W roku 2019 dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych mających
charakter publiczno –prawny w wysokości 64 758,43zł co stanowi 0,46% dochodów
własnych gminy w następujących tytułach:
- zasiłek okresowy w wysokości
667,95zł
- zasiłek stały w wysokości
360,26zł
- czynsz mieszkaniowy w wysokości
20 497,76zł
- odsetki za czynsz mieszkaniowy w wysokości
17 311,51zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
za czynsz mieszkaniowy w wysokości
1 694,45zl
- woda i ścieki w wysokości
10 125,91zł
- odsetki za wodę i ścieki w wysokości
12 653,45zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
za wodę i ścieki w wysokości
1 447,14zl
Umorzeń dokonano na podstawie § 3 ust 1, pkt. 1, ust. 2 oraz § 4 ust. 1 Uchwały
Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2015r w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz § 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2019r, poz. 869 z późn.
zm.) i art. 104 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r poz. 1358)
Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 6 porozumień na spłatę zaległości, w tym:
- należności z tyt. czynszu mieszkaniowego
29 574,25zł
- należności z tyt. opłat za wodę i ścieki
1 831,97zł
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości podatkowych i z usług komunalnych ogółem
wyniosły 2 462 230,10zł, w tym wymagalne 1 568659,86zł.
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ANALIZA ZADŁUŻENIA GMINY
Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31.12.2019r wyniosły
8 551 720,00zl i stanowiły zobowiązania niewymagalne. Gmina w latach 2012 – 2018
zaciągnęła 4 kredyty długoterminowe z ostatecznym terminem spłaty ostatniego na dzień
31.12.2037 roku.
W związku z tym, że Gmina w 2019 roku posiadała wolne środki częściowo przeznaczyła je
na wcześniejsze spłaty rat kredytów. Spłacono raty dotyczące roku 2020. Wobec powyższego
zadłużenie Gminy zmniejszyło się dodatkowo o kwotę 750 544,00zł.
Analiza zadłużenia w latach 2015-2019
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UDZIAŁY CZŁONKOWSKIE
Gmina posiada 3 udziały członkowskie, każdy po 1 300,00zł w Banku Spółdzielczym
w Brodnicy. Ogólna wartość udziałów na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 3 900,00zł
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REALIZACJA W 2019 ROKU PROJEKTÓW
W RAMACH ŚRODKÓW UNIJNYCH
W 2019 roku Gmina realizowała w ramach środków unijnych następujące projekty:
1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany jest z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2018
rozpoczęto rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów
informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej rozbudowę geoportalu,
który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu oraz cyfryzację mapy zasadniczej
do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT).
W swoim zakresie realizowany będzie w trzech modułach: moduł powiatowy, moduł miast
prezydenckich, moduł regionalny - województwo oraz wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń Chełmiński bierze czynny udział w
realizacji Infostrady 2.0.
Założeniem projektu jest:
• rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów
informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej
• rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
• cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)
W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 24 438,87zł i przeznaczono na:
• tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez
poszczególne JST,
• obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy
użytkownikami oraz urzędem,
• przeglądanie warstw na Geoportalu Publicznym (raportowanie) przez użytkowników
autoryzowanych,
• obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem
Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.
2. Najlepszy czas na rozwój
W 2018 roku Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim realizował na podstawie zawartej umowy
nr UM_SE.433.1.633.2018 o dofinansowanie Projekt „Najlepszy czas na rozwój”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 –
Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 – Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko
Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT,
matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia
do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji
uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. Rozwój u 400 uczniów z I, II i III
etapu edukacyjnego kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznoprzyrodniczych,
j. obcych oraz ICT poprzez wspomaganie rozwoju, prowadzenie
terapii, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami w tym uczniów młodszych, wsparcie
uczniów zdolnych oraz doposażenie szkoły. Szkolenie 15 nauczycieli.
W ramach tego zadania wydatkowano środki w wysokości 220 685,46zł na:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
212 813,95zł
• zakup usług pozostałych
5 871,51zł
(zakup biletów wstępu do Planetarium i Orbitarium w Toruniu, do Centrum
Nowoczesności–Młyn Wiedzy w Toruniu, do centrum Ekologicznego w Zakurzewie,
do Astrobazy w Jabłonowie oraz zakup usług pocztowych w ramach kosztów
pośrednich)
• szkolenia nauczycieli
1 400,00zł
3. E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński
Gmina realizowała Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”.
W zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych został on zrealizowany w partnerstwie
z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Wartość projektu
wyniosła 82 970,09zł, a okres realizacji 1.08.2019-15.11.2019r. Projekt w 100,00%
sfinansowany ze środków EFS w ramach POPC na lata 2014 – 2020.
W ramach projektu zakupiono 10 komputerów przenośnych, które pozwoliły na bezpłatne
przeszkolenie 155 osób powyżej 25. roku życia, w tym 3 osób niepełnosprawnych.
12-godzinne szkolenia odbyły się poprzez 14 spotkań w czasie i modułach dostosowanych
do poziomu wiedzy i zainteresowań uczestników. Sprzęt po szkoleniach stał się własnością
Gminy i został przekazany w użyczenie Zespołowi Szkół w Radzyniu Chełmińskim na potrzeby
szkoleniowe uczniów.
Gmina w ramach realizacji tego projektu podpisała umowę nr KPL/U/28/2019 o powierzenie
grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi
Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1.: Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu
grantowego pn.”E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” ze Stowarzyszeniem
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na kwotę 83 000,00zł. W ramach tej umowy
Stowarzyszenie przekazało w 2019 roku Gminie środki na realizację projektu w wysokości
95,00% grantu czyli 78 850,00zł.
Na rzecz realizacji projektu grantowego pn.”E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński
Gmina podpisała umowę partnerską z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
z siedzibą w Warszawie. W dniu 20 sierpnia 2019r. została zawarta umowa partnerska na
rzecz realizacji Projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński”
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finansowanego w formie mikrograntu w ramach Projektu Nr POPC.03.01.00-00-0073/18
pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, pomiędzy
Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński, a Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
na przekazanie środków finansowych w wysokości 77 510,00zł.
W dniu 20.02.2020r. Fundacja złożyła sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji
projektu.
Środki zostały wykorzystane w wysokości 77 483,80zł, tj. 99,97% planu. Niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 26,20zł została zwrócona na konto Gminy Miasto i Gminy Radzyń
Chełmiński w dniu 23.12.2019r.
Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup komputerów, ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego, materiały szkoleniowe, catering dla uczestników szkoleń, honorarium
za prowadzenie szkoleń, koordynację projektu, usługi logistyczne i koszty zarządzania
projektem.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na
terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy
SUW Mazanki
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 1 420 720,00zł, wykonane zostały
w wysokości 1 282 938,57zł, tj. 90,30% planu i pokryte zostały środkami własnymi gminy
w wysokości 465 592,57zł, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW
w Toruniu w wysokości 108 250,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 709
096,00zł, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”.
Inwestycja za zgodą Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizowana była
dwóch etapach. W roku 2018 do dnia 30.08.2018r w ramach I etapu inwestycji rozbudowano
sieć wodociągową z rur HDPE Ø 110 o długości 1170 mb w miejscowościach Mazanki –
Gołębiewo. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano 2 umowy
w dniu 06.09.2018r. z firmą Hydrogeowiert Grudziądz – na II etap inwestycji „Budowa
zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki” oraz z Firmą Inwestycji Budowlanych
ALU-MIX z Olecka na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zakres rzeczowy ww.
części inwestycji obejmował wykonanie 32 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Roboty budowlane włącznie z rozliczeniem finansowym
i odbiorami końcowymi zrealizowane zostały w I półroczu 2019r. Obie części ww. inwestycji
odebrane zostały do dnia 30.04.2019r. W ramach II etapu wybudowany został zbiornik
retencyjny wody uzdatnionej o poj. 150 m 3, system zasilania zbiornika oraz pompowania
z systemem automatycznego zasilania i sterowania pracy w SUW Mazanki. Ogólny koszt II i III
etapu inwestycji wyniósł 1 282 938,57zł.
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W ramach tego zadania Gmina podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko –
Pomorskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM0200029/17 z dnia 10 lipca
2017 roku na kwotę 881 411,00zł, aneks Nr 1 z dnia 20.12.2017r, aneks Nr 2 z dnia
1.03.2018r, aneks nr 3 z dnia 30.10.2018r oraz aneks Nr 4 z dnia 17.04.2019r i otrzymała
dofinansowanie w wysokości 784 179,00zł.

INNE ZADANIA DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński realizowała zadania wynikające z przyjętego
w dniu 14 lipca 2009r. przez Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009 – 2032” oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Radzyń Chełmiński na lata 2014-2032” przyjętego uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
w roku 2019 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych
wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Wnioski w sprawie odbioru transportu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest przyjęto do dnia 15.04.2019r. Zadanie realizowane było
w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 – 2020 z dofinansowaniem
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu udzielania
zamówień których wartość nie przekracza równowartości 30 000 Euro Nr 27/2014 z dn. 15
kwietnia 2014r na wykonanie ww. zadania podpisano umowę z Firmą Pro – Eko Serwis Sp.
z o.o. z Bierzewic, która odebrała i przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych
płyty azbestowe z 12 nieruchomości o masie 26,987 tony.
Zadanie zostało sfinansowane w 70,00% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu usuwania
wyrobów zawierających azbest przy udziale NFOŚiGW, 15,00% ze środków własnych gminy
oraz w 15,00% ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu.
Ogółem koszt zadania wyniósł 9 120,61zł.
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INWESTYCJE 2019
Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 90 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 85 710,76zł, tj. 95,23% planu.
Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego ma na celu poprawę atrakcyjności istniejących
placów zabaw poprzez zakup nowych elementów m.in. huśtawek, piaskownic, karuzel
i bujaków sprężynowych. Ponadto rozbudowa placów zabaw wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa zabawy użytkowników, gdyż zakupione elementy wyposażenia posiadają
wymagane atesty i certyfikaty. W roku 2019 zaplanowano zakup nowych urządzeń do
sołectw Dębieniec, Czeczewo, Zielnowo oraz miasta Radzyń Chełmiński. W ramach ww.
zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie ogrodzenia panelowego (segmentowego)
wokół placu zabaw na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Wykonanie ogrodzenia
wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo jak i na utrzymanie czystości i porządku na terenie
placu.
W I półroczu br. zakupiono dwa dmuchane place zabaw dla dzieci do lat 3, na które wraz z
transportem wydatkowano środki finansowe w wysokości 7 430,00zł. Zostały one ustawione
w
hali
łukowej
na
terenie
parku
rekreacji
sportu
i
wypoczynku
w Radzyniu Chełmińskim. Zakup ww. elementów dmuchanych umożliwi bezpieczną zabawę
dzieci do lat 3 i zwiększy atrakcyjność posiadanego dmuchanego placu zabaw. W ramach
poprawy bezpieczeństwa dokonano zakupu 3 materacy gimnastycznych przeznaczonych do
ułożenia przy dmuchanych placach zabaw za kwotę 876,00zł od firmy A-Ski-Sport z Osielska.
Zakupu dokonano od PHU Partner TEAM z Głogowa. Są to:
• Avyna Mega Trampolina i Zjeżdżalnia o wymiarach 500 x 400 x 265
• Avyna Multi Centrum 6 w 1 o wymiarach 300 x 300 x 210
Przeprowadzono rozeznanie cenowe na zakup elementów placów zabaw do sołectw
Dębieniec, Czeczewo, Radzyń Chełmiński i Zielnowo.
Zakupiono nowe elementy wyposażenia placów zabaw wraz z montażem za kwotę
58 597,06zł z firmy BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. z Koszalina:
• park rekreacji sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim – karuzela i piaskownica
• plac zabaw na osiedlu Fijewo – piaskownica i bujak sprężynowy
• plac zabaw w Zielnowie – piaskownica, huśtawka i bujak sprężynowy – 2 szt.
• plac zabaw w Czeczewie – huśtawka, bujak sprężynowy i piaskownica
• plac zabaw w Dębieńcu – piaskownica, huśtawka i bujak sprężynowy
Ponadto zakupiono ogrodzenie panelowe wysokość 1,23 m na podmurówce o łącznej
długości 80 mb wraz z montażem wokół palcu zabaw na osiedlu Fijewo w Radzyniu
Chełmińskim z firmy MODERN FENCE Adrian Szczepański z Wybcza za kwotę 8 687,70zł oraz
zakupiono ogrodzenie panelowe wysokość 1,23 m na podmurówce o łącznej długości 110
mb z firmy P.P.H.U DRUCIK z Wąbrzeźna za kwotę 10 120,00zł do zamontowania wokół palcu
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zabaw przy ulicy Gumowskiego
w Radzyniu Chełmińskim. Łączny koszt zadania
inwestycyjnego wyniósł 85 710,76zł
Zadanie wykonano w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości Rywałd,
dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją
i grysami.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 273 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 272 305,52zł, tj. 99,75% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy
w wysokości 230 005,52zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko
– pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości
42 300,00zł.
W ramach tego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji celowej
ze środków budżetu województwa kujawsko–pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń
gruntów z produkcji rolnej.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd. Planowane zadanie
polegało na przebudowie ww. drogi w technologii powierzchniowego podwójnego
utrwalenia
nawierzchni
drogi
emulsja
asfaltową
i
grysami
kamiennymi
na długości 926mb i szerokości 3,5mb wraz z poboczami o szerokościach 0,75m.
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 269 771,72zł.
Zakończenie robót nastąpiło dnia 12 sierpnia 2019 r.
W ramach tego zadania wydatkowano również środki na:
• pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru w wysokości
1 845,00zł
(Zakład Usługowo Handlowy PROJEKT Wojciech Zawadziński)
• zakup tablic informacyjnych
688,80zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka
nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 12 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 1 680,00zł, tj. 14,00% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Planowane do realizacji zadanie ma na celu poprawę standardu jakości życia mieszkańców
poprzez budowę schodów prowadzących z nowo powstającego osiedla do centrum miasta
poprzez ul. Sady.
W ramach tego zadania zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości
1 680,00zł. Wykonawcą była firma GEOPRIM z Wąbrzeźna. Wykonanie dokumentacji
projektowej zlecono firmie KN+ z Pokrzywna.
Z powodu niekorzystnego ukształtowania terenu (duży spadek) oraz istniejącego uzbrojenia
w działce aktualnie trwają prace związane z uzgodnieniem wersji projektu.
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Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo (Drejsza).
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 170 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 169 049,33zł, tj. 99,44% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zielnowo.
Długość przebudowanej drogi wyniosła 523mb i szerokości 3,5mb wraz z poboczami
i zjazdami. Droga została wybudowana w technologii powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.
W I półroczu 2019r zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych
do celów projektowych za kwotę 2 480,00zł.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8
maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 5 904,00zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 158 451,33zł.
Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.
Zakład Usługowo Handlowy PROJEKT pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę
2 214,00zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Mazanki.

nr 041615C

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 88 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 87 837,08zł, tj. 99,81% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mazanki.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 444mb i szerokości 3,5mb
wraz z poboczami i zjazdami.
W I półroczu 2019r zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości
2 480,00zł. Opracowanie map wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia
8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 7 134,00zł
oraz na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora
nadzoru za kwotę 1 353,00zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 76 870,08zł. Zakończenie robót nastąpiło
dnia 20 sierpnia 2019 r.
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Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Wymysłowo.

nr 041614C

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 140 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 139 416,70zł, tj. 99,58% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Planowana do realizacji inwestycja polegała na wykonaniu kolejnego odcinka drogi gminnej
nr 041614C w miejscowości Wymysłowo.
W celu poprawy bezpieczeństwa i wygody ruchu w ramach inwestycji zaplanowano
do wykonania nawierzchnię asfaltowo – betonową składającą się z dwóch warstw: warstwy
wiążącej – 4cm. i warstwy ścieralnej – 4cm. Przebudowę drogi wykonano na długości 219m
i szerokości 3,5m.
W roku sprawozdawczym zlecono i opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych
w wysokości 1 680,00zł. Mapy wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.
Opracowana została również dokumentacja techniczna przez Zakład Usługowo - Handlowy
„Projekt” z Grudziądza za kwotę 6 027,00zł.
Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna
za kwotę 131 709,70zł na podstawie umowy Nr 14.19. z dnia 28.11.2019r. Zadanie zostało
wykonane i odebrane dnia 12.12.2019r. Zamówienie zostało wykonane w oparciu o art. 4
pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 91
w miejscowości Rywałd.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 67 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 66 318,56zł, tj. 98,98% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
W celu poprawy stanu nawierzchni drogi prowadzącej na cmentarz parafialny
w Rywałdzie zaplanowano jej przebudowę.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 195mb.
W I półroczu 2019r zlecono i opracowano mapy do celów projektowych w wysokości
1 680,00zł. Opracowanie map wykonała firma GEOPRIM z Wąbrzeźna.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8
maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 5 658,00zł oraz na podstawie
zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę
1 107,00zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 57 873,96zł.
Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.
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Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka
nr 224/3 w miejscowości Rywałd.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 158 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 157 961,59zł, tj. 99,98% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rywałd.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 509mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z
poboczami i zjazdami.
W I półroczu 2019r zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych
do celów projektowych za kwotę 1 680,00zł.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8
maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 5 658,00zł oraz
na podstawie zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za
kwotę 2 337,00zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 148 286,59zł.
Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.
Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041633C
w miejscowości Czeczewo.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 171 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 169 234,85zł, tj. 98,97% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 536mb i szerokości jezdni 3,5m wraz
z poboczami i zjazdami. Firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna zlecono opracowanie map
geodezyjnych do celów projektowych za kwotę 1 680,00zł.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia 8
maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 3 075,00zł oraz na podstawie
zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę
2 091,00zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 161 412,65zł.
Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r. W ramach tego zadania zakupiono
również rury PCV do wykonania przepustu pod ww. drogę za kwotę 976,20zł.
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Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 165 500,00zł, wykonane zostały
w wysokości 165 306,71zł, tj. 99,88% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeczewo.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 270mb i szerokości jezdni 3,5m wraz
z poboczami i zjazdami.
Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 162 846,71zł. Zakończenie robót nastąpiło dnia
20 sierpnia 2019 r. Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie
zawartej z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę 2 460,00zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 259 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 258 747,49zł, tj. 99,90% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w
wysokości 189 931,49zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko –
pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości
71 816,00zł. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy
bezpiecznego ruchu zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 764mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z
poboczami i zjazdami.
Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 184 313,89zł. Zakończenie robót nastąpiło dnia
20 września 2019 r.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej z dnia 23 lipca
2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę 2 583,00zł. W ramach tego zadania
poniesiono również wydatki na wypis z rejestru gruntów oraz wyrys map działki w ogólnej
wysokości 34,60zł.
Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 200 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 196 675,79 zł, tj. 98,34% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 649mb i szerokości jezdni 3,5m wraz
z poboczami i zjazdami.
Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót wybrano
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 194 338,79zł.
Zakończenie robót nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.
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Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej z dnia 23 lipca
2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę 2 337,00zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 041605C
w miejscowości Szumiłowo.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 63 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 62 017,16zł, tj. 98,44% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szumiłowo.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 439mb i szerokości jezdni 3,5m wraz z
poboczami i zjazdami. Firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna zlecono opracowanie map do celów
projektowych za kwotę 1 680,00zł.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia
8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 5 781,00zł oraz na podstawie
zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę
984,00zł.
Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 53 572,16zł. Zakończenie robót nastąpiło dnia
20 sierpnia 2019 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w
miejscowości Radzyń Wybudowanie.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 139 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 138 241,73zł, tj. 99,45% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
zaplanowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wybudowanie.
Zadanie zostało zrealizowane w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni drogi
emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na długości 441mb i szerokości jezdni 3,5m wraz
z poboczami i zjazdami. Firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna zlecono opracowanie map
geodezyjnych do celów projektowych za kwotę 1 680,00zł.
Zakład Usługowo – Handlowy PROJEKT z Grudziądza na podstawie zawartej umowy z dnia
8 maja 2019r opracował dokumentację projektową za kwotę 5 904,00zł oraz na podstawie
zawartej umowy z dnia 23 lipca 2019r pełnił obowiązki inspektora nadzoru za kwotę
2 214,00zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe MAR-DAR z Chrostkowa za kwotę 128 443,73zł. Zakończenie robót
nastąpiło dnia 20 sierpnia 2019 r.
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Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego
wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 22 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 20 991,00zł, tj. 95,41% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Planowane do realizacji zadanie ma na celu poprawę standardu jakości życia mieszkańców
poprzez wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem na terenie starego miasta.
W 2019 roku zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych
do celów projektowych za kwotę 1 680,00zł oraz na podstawie umowy z dnia 8 maja 2019r
zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu „Projekt” z Grudziądza opracowanie
dokumentacji projektowej za kwotę 19 311,00zł. Zamówienie zostało zlecone na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki
rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 3 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 2 214,00zł, tj. 73,80% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Zrealizowanie tej inwestycji polegało na wykonaniu inwentaryzacji elementów i urządzeń
związanych z ruchem drogowym oraz wykazało brakujące oznakowanie, które ma wpływ na
bezpieczeństwo i funkcjonalność ruchu w mieście i na terenie gminy.
Przeprowadzenie ww. inwestycji miało na celu uporządkowanie ruchu drogowego
oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i gminy.
Na podstawie zawartej umowy dnia 8.05.2019r wykonanie projektu stałej organizacji ruchu
i aktualizację kosztorysu zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu z Grudziądza
za kwotę 2 214,00zł.
Zamówienie zostało wykonane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzyniu Wsi.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 116 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 115 984,00zł, tj. 99,99% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Planowana do realizacji inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy kolejnego odcinka
drogi gminnej nr 041618C w Radzyniu Wsi. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu
odcinka o długości 507mb w zakresie karczowania skarp, wykonania podbudowy
i nawierzchni z tłucznia kamiennego, poboczy i odwodnienia.
Wykonanie ww. inwestycji poprawi bezpieczeństwo i wygodę w ruchu drogowym
użytkowników drogi, która łączyć będzie miejscowości Radzyń Wieś i Gawłowice.
Aktualizację kosztorysu zlecono Firmie Projektowej ZHU „Projekt’ z Grudziądza za kwotę
984,00zł.
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Zadanie na podstawie podpisanej umowy z dnia 27.08.2019r wykonała firma ABC
Nieruchomości z Brodnicy za kwotę 115 000,00zł. Zadanie zostało wykonane i odebrane
dnia 13 września 2019r. Zamówienie zostało wykonane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej
w Zielnowie.

nr 041627C

Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 15 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 8 999,00zł, tj. 59,99% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni drogi oraz w celu poprawy bezpiecznego ruchu
planuje się przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zielnowo.
W 2019 roku zlecono firmie GEOPRIM z Wąbrzeźna opracowanie map geodezyjnych do
celów projektowych za kwotę 2 480,00zł oraz na podstawie umowy z dnia 27 listopada
2019r zlecono Zakładowi Usługowo – Handlowemu z Grudziądza opracowanie dokumentacji
technicznej za kwotę 6 519,00zł. Zamówienie zostało wykonane w oparciu o art. 4 pkt. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 53 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 52 822,80zł, tj. 99,67% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
Gmina przejęła z mocy prawa i dokonała wykupu gruntów od właścicieli działek, po podziale
z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne i poszerzenie dróg istniejących na terenie
miasta Radzynia Chełmińskiego ul.Tysiąlecia, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennnego Gminy "Południe Zachód" - uchwała Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego Nr /V /28/11 z dnia 1 marca 2011r.
Gmina dokonała wykupu następujących gruntów od właścicieli działek, po podziale przy
ul. Tysiąlecia:
• działka Nr 421/8 o pow. 0,0185 ha, za kwotę 2 536,00zł
• działka Nr 421/5 o pow. 0,1211 ha, za kwotę 18 068,00zł
• działka Nr 405/7 o pow. 0,1551 ha, za kwotę 21 264,00zł
• działka Nr 395 /8 o pow. 0,0069 ha, za kwotę
946,00zł
Działki nabyte z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Radzyń Chełmiński – Czeczewo
położone w Czeczewie:
• działka Nr 39/3 o pow. 0,0356ha, za kwotę 5 340,00zł
• działka Nr 38/32 o pow. 0,0091ha, za kwotę 1 365,00zł nabyta w drodze zamiany
gruntów gminnych, nr 38/36 i nr 38/38 o pow. 197 m 2 o wartości 1 379,00zł.
Dopłata od właściciela zamienianych działek w wysokości 14,00zł. Poniesiono również
wydatki związane z zawarciem aktów notarialnych oraz wpisem własności w wysokości
3 303,80zł.
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Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 41 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 41 000,00zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono nowy
energooszczędny kocioł c.o. klasy V z systemem automatycznego podawania na paliwo stałe
(ekogroszek). Zakupu wraz z montażem dokonano od firmy Kaczmarek -produkcja kotłów
z Pleszewa za kwotę 50 430,00zł.
Zadanie miało na celu wymianę zużytego starego kotła na nowy energooszczędny
o wysokich parametrach kocioł c.o. wraz z systemem „bezobsługowym”. Zakup kotła
na kocioł z automatycznym systemem podawania opału ma na celu w okresie
pozasezonowych ograniczenie ilości pracowników niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania kotłowni przy ulicy Fijewo. W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot
podatku VAT naliczonego w wysokości 9 430,00zł.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
Zaplanowane wydatki inwestycyjne tego działu wykonane zostały w wysokości 24 438,87zł,
na plan 35 438,87zł, tj. 68,96%. Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły
35 438,87zł wykonane zostały w wysokości 24 438,87zł, tj. 68,96% planu i pokryte zostały
dochodami własnymi gminy w wysokości 3 665,85zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka
dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 20 773,02zł.
Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 realizowany jest z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2018
rozpoczęto rozbudowę wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów
informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej rozbudowę geoportalu,
który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu oraz cyfryzację mapy zasadniczej
do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT). W swoim zakresie realizowany będzie w trzech
modułach: moduł powiatowy, moduł miast prezydenckich, moduł regionalny - województwo
oraz wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie. Gmina Radzyń
Chełmiński bierze czynny udział w realizacji Infostrady 2.0.
Założeniem projektu jest:
 rozbudowa wdrożonych w poprzedniej perspektywie finansowej systemów
informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej
 rozbudowę geoportalu, który powstał w ramach realizacji wcześniejszego projektu
 cyfryzację mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (BDOT500+GESUT)
W 2019 roku zrealizowano:
 tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym
przez poszczególne JST,
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obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy
użytkownikami oraz urzędem,
przeglądanie warstw na Geoportalu Publicznym (raportowanie) przez użytkowników
autoryzowanych,
obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami
oraz urzędem

Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady Miejskiej.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 20 000,00zł, wykonane zostały
w wysokości 19 526,09zł, tj. 97,63% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy. W
związku z obowiązkiem transmisji obrad Rady Miejskiej zakupiony został zestaw dyskusyjny
wraz z kolumną wspomagającą. W skład zestawu weszły: jednostka centralna , mikrofon
przewodniczącego, 18 szt. mikrofonów konferencyjnych, kolumna z wbudowanym
wzmacniaczem, oraz przewody systemowe i statyw do kolumny.
W ramach tego zakupu w dniu 1 kwietnia 2019r. zawarto umowę nr 1/RS/2019 z firmą
Actronix z Oświęcimia, która dostarczyła zestaw za kwotę 18 000,00zł. W dniu 9 maja 2019r.
podpisano aneks do ww. umowy, w którym zwiększono zakres zakupu o komplet
mikrofonów bezprzewodowych oraz o walizkę na centralkę systemu i odbiornik mikrofonu
na kwotę 2 000,00zł. W ramach tego zakupu Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego
w wysokości 473,91zł. Zakup został dokonany w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 16 818,00zł, wykonane zostały
w wysokości 16 766,62zł, tj. 99,69% i pokryte zostały dochodami własnymi gminy.
W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony serwer Fujitsu Primergy RX2510
E5-2620v4 za kwotę 17 220,00zł. Nowy serwer zamontowany został w klimatyzowanym
pomieszczeniu, przejął on wszystkie zadania wysłużonego użytkowanego dotychczas
serwera. Dzięki temu pracownicy urzędu będą w stanie obsługiwać na bieżąco mieszkańców
i gości spoza terenu gminy. Wysokie parametry serwera zostały ustalone pod konkretne
zadania jakie spełniać ma sprzęt. Nowoczesny system operacyjny MS Windows Serwer
Essentals 2019 sprawia, że praca jest bezpieczna i bezawaryjna. Na serwerze umieszczone
zostały wszystkie bazy danych Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. W ramach
tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości 453,38zł.
Inwestycja została zrealizowana w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
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Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rywałdzie.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 100 000,00zł, wydatkowano środki w
wysokości 98 397,00zł, tj. 98,40% planu. Zadanie obejmuje zakup samochodu ratownictwa
technicznego typ lekki z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000l dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie. W tym celu zorganizowano na przełomie czerwca –
lipca przetarg nieograniczony w celu wyłonienia dostawcy. Zakup samochodu nastąpił przy
udziale następujących dotacji:
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 137 000,00zł,
• Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczego /Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji – 163 000,00zł,
• budżet Gminy/dotacja dla Stowarzyszenia – 98 397,00zł.
W dniu 5 lipca 2019r na podstawie art 7 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019r poz. 506 z poźn. zm.), art 250 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz
art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018
poz. 620 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/77/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia
18 czerwca 2019r, została zawarta pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński,
a Ochotniczą Strażą Pożarną w Rywałdzie umowa dotacji nr Fn.526.5.2019 na udzielenie
dotacji w wysokości 100 000,00zł na zabezpieczenie środków finansowych (wkład własny)
na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego".
W dniu 9.09.2019r OSP Rywałd przedłożyła kopię faktury potwierdzającej zakup samochodu
ratowniczego celem wypłaty środków finansowych. Na podstawie otrzymanych
dokumentów Ochotnicza Straż Pożarna miała pokryć koszty w wysokości 98 397,00zł.
Dnia 20 września 2019r podpisano Aneks nr 1 do umowy dotacji, w którym dokonano
przedłużenia terminu całkowitego rozliczenia dotacji do dnia 4.10.2019r. Tego też dnia
Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie złożyła sprawozdanie końcowe z realizacji zadania.
Dotację wykorzystano w 98,40%, zgodnie z celem na jaki została przekazana, pozostała część
środków nie została przekazana Stowarzyszeniu.
Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 114 028,00zł, wykonane zostały
w wysokości 114 027,05zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania inwestycyjnego prace
zostały podzielone na dwa etapy.
W ramach I etapu prac na skutek intensywnych deszczy, które trwały kilka dni i zalewały
pomieszczenia szkolne na jednym z budynków wystąpiła konieczność usunięcia szkód
w trybie natychmiastowym. Dokonano wyboru wykonawcy z najniższą ceną - Zakład
Blacharsko-Dekarski z Gruty, z którym zawarto umową nr 7/2019 na kwotę 18 543,05zł
na wykonanie niezbędnych prac. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 maja 2019r
i w tym terminie I etap prac został zakończony.
W dniu 17.06.2019r ogłoszono na stronie internetowej szkoły kolejny nabór ofert
na realizację II etapu zadania do dnia 26.06.2019r.
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Wpłynęły 4 oferty i każda z ofert przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Na
podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30.000 Euro zaproszono wszystkich oferentów do negocjacji w
celu
obniżenia
ceny
za
wykonanie
prac
na
dzień
02.07.2019r.
Po negocjacjach wybrano oferenta z najniższa ceną tj. Zakład Blacharsko-Dekarski
z Gruty. Podpisano umowę nr 9/2019 na kwotę 94 500,00zł z terminem realizacji zadania od
23.07.2019 – 26.09.2019r.
W ramach inwestycji wykonano następujące prace:
• rozbiórka poszycia z papy;
• naprawa kominów,
• wyprofilowanie spadku rury wewnętrznej,
• renowacja starych dachów krytych papą termozgrzewalną,
• wykonanie nowych opierzeń z blachy ocynkowanej,
• przygrzanie papą podkładową,
• pokrycie dachów papa termozgrzewalną,
• uszczelnienie miejsc wystających środkiem bitumicznym,
• wywiezienie odpadów.
Nadzór inwestorki pełniła Inspektor Nadzoru Firma KN+ z Pokrzywna zgodnie z umową
nr 8/2019 o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 17.05.2019r na kwotę brutto 984,00zł.
Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 49 840,00zł, wykonane zostały
w wysokości 49 839,60zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zakupu inwestycyjnego
podpisano umowę nr 6/2019 z dnia 9 maja 2019r z firmą ACTRONIX z Oświęcimia.
W ramach zadania zakupiono:
• zestaw nagłośnienia widowni: głośnik 50W/100V PAB-52WP szt. 6, wzmacniacz mocy
240W/100V PA-1240 szt.1;
• nagłośnienie – urządzenie wspólne: odbiornik 4-kanałowy BKR KX-D3840 (500MHz)
szt. 1, mikrofon bezprzewodowy do ręki BKR GLD07H szt. 4, transmiter z mikrofonem
lavalier BKR GSD04T szt. 2, mikrofon na głowę BKR T04 szt. 2, zestaw anten
zewnętrznych do ww. systemu kpl. 1, akumulator AA/2500mAh szt.12, mikser
matrycowy 5-wejść/4wyj. PA-4040MPX szt. 1, szafa rack do powyższego sprzętu szt.1,
• nagłośnienie płyty 4 moduły na 4 przęsłach: głośnik 120W/100V PAB-8WP szt. 8,
wzmacniacz mocy 4x240W/100V PA-4240 szt. 1. Całkowity koszt zadania wyniósł
49 839,60zł. Zakup został dokonany w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
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Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń w przepompowni
ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 10 000,00zł, wykonanie zostały
w wysokości 5 466,06zł, tj. 54,66% planu. W miesiącu grudniu 2019r została podpisana
umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę
urządzeń
w przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim. Dokumentacja została opracowana
i przekazana do naszego Urzędu do dnia 22.12.2019r przez p. Zbigniewa Ptaszyńskiego
zamieszkałego w Białym Borze. Przebudowa urządzeń w przepompowni ścieków P1
w Radzyniu Chełmińskim możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych
w budżecie Gminy na realizację ww. inwestycji.
W dniu 16 grudnia 2019r zawarto umowę zlecenie Nr 136/2019/UMiG na opracowanie
dokumentacji technicznej na przebudowę urządzeń przepompowni ścieków P1
w Radzyniu Chełmińskim. Zadanie wraz z zobowiązaniami wynikającymi z zawartej umowy
wyniosło 5 466,06zł. Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium Wykonalności dla
projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy
strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę
środowiskową - etap I"
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 12 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 11 555,46zł, tj. 96,30% planu.
Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu 2019r przez firmę
KN+, Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę 4 920,00zł. Aktualizacja tej dokumentacji była
konieczna z uwagi na ustalenie ostatecznego zakresu rzeczowego przyjętego do realizacji w I
etapie inwestycji, która zostanie wykonana przy udziale środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich
obszarów funkcjonalnych, w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020.
Opracowanie studium wykonalności dla ww. zadania, na podstawie zawartej umowy
z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak
z siedzibą w Poznaniu za kwotę 6 765,00zł. Studium to jest dokumentem niezbędnym do
wniosku o dofinansowanie projektu pn.”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego
budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę
środowiskową - etap I" w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.
W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości
129,54zł.Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
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Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości
Dębieniec
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 500,00zł wykonane zostały
w wysokości 500,00zł, tj. 100,00% planu.
W I półroczu 2019 roku zlecono wznowienie granic działek i wykonanie map geodezyjnych do
celów projektowych za kwotę 500,00zł. Prace geodezyjne wykonała firma GEOPRIM z
Wąbrzeźna. Wykonane w 2019 roku prace posłużą jako materiały wyjściowe do
projektowania. Obecnie w ramach tego zadania uzgadniana jest koncepcja planowanej
przebudowy i jej zakres. Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie instalacji automatycznego
systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Radzyniu Wsi
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 23 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 20 909,59zł, tj. 90,91% planu.
Wykonanie zadania ma na celu zapewnienie stałego systemu ogrzewania budynku świetlicy
wiejskiej w Radzyniu Wsi. Automatyczny system ogrzewania wpłynie znacząco na stan
techniczny tego obiektu i możliwość użytkowania w okresie zimowym. Cel zostanie
osiągnięty poprzez zamontowanie automatycznego (elektrycznego) systemu ogrzewania z
piecem elektrycznym o mocy 10 – 14 KW, systemem rozprowadzania ciepła i grzejnikami.
Opracowanie dokumentacji na podstawie umowy nr UK.272.1.33/2019 oraz wykonanie
zadania na podstawie umowy nr Uk.272.1.35/2019 zlecono firmie Home Service Stanisławski
Paweł.
W pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Radzyniu Wsi zostało zamontowane automatyczne
ogrzewanie
przy
zastosowaniu
kotła
elektrycznego
i
systemu
grzejnego
w postaci grzejników panelowych. Wykonanie ww. prac poprzedzone zostało opracowaniem
dokumentacji technicznej za kwotę 2 460,00zł. Zamontowanie systemu automatycznego
ogrzewania wykonano za kwotę 19 015,00zł.
W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości
565,41zł. Zadanie wpłynie na komfort funkcjonowania świetlicy dla potrzeb mieszkańców
oraz stan techniczny pomieszczeń w okresie jesienno-zimowym. Zadanie zostało
zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie
z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej
w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński".
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 10 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 7 962,62zł, tj. 79,63% planu.
Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+,
Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę 1 230,00zł.
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Studium wykonalności dla projektu na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r
wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu
za kwotę 6 765,00zł.
Obydwa dokumenty zostały zlecone ww. podmiotom przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza
wyrażonej
w
złotych
równowartości
kwoty
30 000,00
Euro
i stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński" w ramach RPO WKP na lata
2014 – 2020 EFRR. W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego
w wysokości 32,38zł.
Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa z przebudową
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości
Zielnowo".
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 10 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 7 962,62zł, tj. 79,63% planu.
Aktualizacja dokumentacji technicznej została opracowana w I półroczu br. przez firmę KN+,
Biuro Projektów z Pokrzywna za kwotę 1 230,00zł Studium wykonalności dla projektu
na podstawie zawartej umowy z dnia 11.03.2019r wykonała Sp. z o.o. sp. komandytowa
Grant Thornton Frąckowiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę 6 765,00zł.
Obydwa dokumenty zostały zlecone ww. podmiotom przy zastosowaniu art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie
przekracza
wyrażonej
w
złotych
równowartości
kwoty
30 000,00
Euro
i stanowiły załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa
z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Zielnowo" w ramach RPO WKP na lata 2014 – 2020 EFRR.
W ramach tego zadania Gmina uzyskała zwrot podatku VAT naliczonego w wysokości
32,38zł.
Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 39 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 38 459,12zł, tj. 98,61% planu.
Wykonanie zadania miało na celu zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
i zakup urządzeń sportowo - rekreacyjnych.
Zagospodarowanie terenu polegało na niwelacji terenu przy użyciu maszyn budowlanych,
demontaż starego ogrodzenia siatkowego, usunięciu krzewów i korzeni oraz nawiezienie
ziemi. Prace zmienne wykonała forma HEAVY TRANS z Grudziądza za kwotę 4 594,05zł.
Po wykonaniu prac ziemnych wykonano ogrodzenie
panelowe szerokości 2,50m
i wysokości 1,22m na podmurówce betonowej wraz z furtką panelową i bramą wjazdową.
Łączna długość ogrodzenia wyniosła 155 mb, natomiast wartość wyniosła 15 318,90zł i
zostało wykonane przez firmę MODERN FENCE z Wabcza.
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W ramach tego zadania zakupiono również:
• urządzenia do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna
9 999,90zł
(biegacz, twister/serfer, krzesło, słup/prasa, jeździec)
• zestaw do siatkówki, koszykówki i piłkochwyt
7 996,27zł
• dodatkowa furtka
550,00zł
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie
i konserwacja murów - etap VI
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 360 000,00zł wykonane zostały w
wysokości 326 302,16zł, tj. 90,64% planu i pokryte zostały dochodami własnymi gminy w
wysokości 43 937,41zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 282 364,75zł.
Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich, dnia 24.06.2019r podpisaliśmy
umowę nr 03823/19/DOZ-kkj z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie na dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło
dofinansowanie robót w wysokości 290 000,00zł. Dokumentację przygotował p. Rajmund
Gazda – Konserwator Dziel Sztuki z Warszawy i p. Anna Gola z Kobyłki.
W ramach zadania zostanie wykonane zabezpieczenie i konserwacja murów Zamku jako
kontynuacja wcześniej wykonanych prac remontowo – konserwatorskich. Zadanie zostało
wykonane przez formę ALTA Sp. z o.o. z Wrocławia na podstawie umowy nr 272.2.2019 na
wykonanie robót budowlano – konserwatorskich na zamku za kwotę 315 070,33zł.
W ramach zadania wykonano konserwację zagrożonego lica murów ściany wschodniej
Kapitularza oraz konserwacja reliktów tynków elewacji i ościeży okiennych zamku.
W ramach tego zadania poniesiono również wydatki na:
• wykonanie tablicy informacyjnej w wysokości
129,15zł
• nadzór inwestorski w wysokości
19926,00zł
Z tytułu odliczenia podatku VAT uzyskano zwrot z US w wysokości 8823,32zł
Koszt ogólny zadania wyniósł 326 302,16zł, w tym: dofinansowanie z MKiDZN
w wysokości 282 364,75zł oraz środki własne gminy 43 937,41zł (koszt własny 25 070,33zł
w ramach realizacji projektu). Prace zakończono i odebrano dnia 28.10.2019r.
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Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją
odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 20 500,00zł wykonane zostały
w wysokości 20 338,64zł, tj. 99,21% planu. W ramach zadania wykonano instalację
odgromową wokół sceny amfiteatru wraz z uziemieniem, wykonano przyłącze elektryczne
(kabel siłowy w peszlu zabezpieczającym) do sceny amfiteatru wraz ze skrzynkę prądową.
Wykonano również oświetlenie terenu amfiteatru poprzez zamontowanie słupa
oświetleniowego (betonowego o wysokości 5 metrów) wraz z wysięgnikami rurowymi
i montażem opraw świetlnych (2 sztuki). Ponadto wykonano przy stanowisku akustyka
rozdzielnie prądową do której wykonano podłączenie ziemne w peszlu ochronnym.
Wykonano pomiary elektryczne i przeprowadzono próbę napięciową. Zadanie zostało
wykonane przez formę ELTOM z Radzynia Chełmińskiego za ogólną kwotę 20 338,64zł.
Zadanie zostało zrealizowane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku
w Radzyniu Chełmińskim.
Planowane nakłady finansowe w 2019 roku wyniosły 72 000,00zł wykonane zostały
w wysokości 71 996,82zł, tj. 100,00% planu. Wykonanie zadania miało na celu zapewnienie
profesjonalnego nagłośnienia estradowego imprez plenerowych realizowanych na terenie
letniego amfiteatru w Radzyniu Chełmińskim. W ramach zadania zakupiono zestaw kolumn
basowych (subwoofer – 2 sztuki) kolumny odsłuchowe - 2 sztuki, kolumny pasywne – 4 sztuki
zestaw wzmacniaczy – 3 sztuki, mikser, zestaw mikrofonów bezprzewodowych
i przewodowych, okablowanie, pokrowce, stojaki i statywy.
Zakupu nagłośnienia dokonano od firmy Actronix Zdzisław Bieniek z Oświęcimia za kwotę
71 996,82zł. Zakup został dokonany w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 Euro.
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WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego liczy 15 radnych. Przy radzie działają następujące
stałe komisje:
•
•
•
•

Komisja Rewizyjna – 6 osób
Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 6 osób
Komisja Budżetu i Rozwoju- 5 osób
Komisja Samorządu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa – 6 osób.

Komisja Rewizyjna działa w zakresie spraw kontroli działalności burmistrza, samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji działa w zakresie rozpatrywania skarg na działania
Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji
kierowanych do Rady. Komisja Budżetu i Rozwoju działa w zakresie spraw finansowych
i majątkowych, budżetu gminy i priorytetów rozwojowych gminy.
Komisja Samorządu Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa działa w zakresie edukacji, kultury,
sportu, rolnictwa, ochrony zdrowia i spraw socjalnych, bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej oraz spraw w zakresie tworzenia i znoszenia jednostek
pomocniczych gminy.
Gminne jednostki organizacyjne;
•
•
•

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim,
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
W skład Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wchodzi 17 jednostek pomocniczych
w tym 15 sołectw i 2 osiedla.
Sołectwa:
 Czeczewo ( obejmuje miejscowości: Czeczewo i Wymysłowo),
 Dębieniec,
 Gawłowice ( obejmuje miejscowości: Gawłowice i Gziki),
 Gołębiewo
 Kneblowo,
 Mazanki,
 Nowy Dwór,
 Radzyń Chełmiński, (obejmuje miejscowość Rozental oraz osoby zamieszkujące i
posiadające gospodarstwo rolne położone na terenie miasta Radzyń Chełmiński),
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Radzyń Wieś,
Radzyń Wybudowanie
Rywałd,
Stara Ruda,
Szumiłowo,
Zakrzewo,
Zielnowo.

Osiedla:
 Stare Miasto (obejmuje ulice: Dąbrowskich, Jana Długosza, Kazimierza Jagiellończyka,
Księdza Mańkowskiego, Profesora Mariana Gumowskiego, Józefa Piłsudskiego, Albina
Nowickiego, Mieczysława Orłowicza, Plac Wojciecha Kętrzyńskiego, Plac Towarzystwa
Jaszczurczego, Podgrodzie, Przykop, Sady, Szpitalna (po zmianie: Jana Pawła II),
Tysiąclecia, Ludwika Waryńskiego, Wygon i Zielona Góra),
 750-lecie (obejmuje ulicę Fijewo i miejscowość Fijewo).

REALIZACJA UCHWAŁ
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
Stosownie do art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
burmistrz jest organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy między innymi
wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami w/w ustawy
Burmistrz Miasta i Gminy przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i jednostek
organizacyjnych realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2019r. w sposób
określony uchwałami. Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. W 2019r.
Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z ramowym planem
pracy rady przyjętym uchwałą Nr IV/36/18 z dnia 28 grudnia 2018r.nRada Miejska Radzynia
Chełmińskiego obradowała na 8 sesjach zwyczajnych i 4 sesjach nadzwyczajnych na których
podjęła łącznie 96 uchwał. Podjęte przez Radę Miejską uchwały burmistrz zgodnie z art. 90
ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a w zakresie spraw finansowych –
Regionalna Izba Obrachunkowa Oddział w Toruniu. Organy nadzoru tj. Wojewoda KujawskoPomorski i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły żadnego postępowania nadzorczego
wobec uchwał podjętych przez Rade Miejską i nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały.
Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda KujawskoPomorski zarządzeń zastępczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie
uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński, z czego 47 uchwał stanowiących akty prawa miejscowego zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN
Liczba stałych mieszkańców Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński na podstawie rejestru
mieszkańców przedstawia się następująco:
Stan na dzień

Liczba ludności

31.12.2018r.

4686

31.12.2019r.

4637

Liczba mieszkańców Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński z podziałem na miasto
i gminę:
Stan na dzień:

Miasto

Gmina

razem

31.12.2018r.

1776

2910

4686

31.12.2019r.

1754

2883

4637

Wpływ na stałą liczbę ludności w gminie mają urodzenia, zgony, małżeństwa oraz migracja
mieszkańców.
Urodzenia w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński:
Stan na dzień

chłopcy

dziewczynki

razem

31.12.2018r.

30

24

54

31.12.2019r.

29

29

58
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Nadawane imiona w roku 2019:
Rok 2019

męskie

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Ksawery, Błażej,
Florian, Antoni,
Hubert, Antoni,
Alan, Maciej

Aleksander,
Szymon,

Kacper, Igor,
Sambor, Stanisław,
Julian, Oliwier,
Wiktor, Leo,
Tomasz, Nikodem, Kacper, Oliwer
Maksymilian,
Franciszek, Julian,
Nataniel, Mateusz,
Natan, Tadeusz

Pola, Zuzanna,
Kaja, Nela, Blanka

Julia, Hanna,
Michalina,
Natasza, Hanna,
Julia, Martyna,
Mirela, Julia,
Zuzanna

Pola, Matylda,
Emilia, Nela,
Amelia

żeńskie

Nadia, Oliwia,
Lena, Oliwia,
Justyna, Luiza,
Aleksandra,
Amelia, Kornelia

Zgony w Gminie Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński:
Stan na dzień

mężczyźni

kobiety

razem

31.12.2018r.

23

19

42

31.12.2019r.

38

14

52

Małżeństwa zawarte w Gminie Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński:
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Stan na dzień:

Ilość małżeństw

31.12.2018r.

43

31.12.2019r.

23
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Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński:
Liczba mieszkańców
na dzień 31.12.2018r.

Liczba mieszkańców na dzień
31.12.2019r.

Gołębiewo

209

201

Dębieniec

319

317

Fijewo

19

19

Czeczewo

278

280

Gawłowice

112

109

Gziki

21

19

Kneblowo

64

63

Mazanki

134

133

Nowy Dwór

131

131

Radzyń Wieś

144

144

Radzyń Wybudowanie

141

137

Rozental

33

34

Rywałd

389

382

Stara Ruda

86

90

Szumiłowo

142

142

Wymysłowo

99

99

Zakrzewo

317

308

Zielnowo

272

275

Radzyń Chełmiński

1776

1754

ogółem

4686

4637

Sołectwo
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Liczba stałych mieszkańców na terenach wiejskich w ujęciu graficznym

Rozental
Radzyń Wybudowanie
34
137
Radzyń Wieś
144

Rywałd
382

Nowy Dwór
131

Stara Ruda
90
Szumiłowo
142

Mazanki
133
Kneblowo
63Gziki

Wymysłowo
99

19
Gawłowice
109

Zakrzewo
308
Czeczewo
280

Zielnowo
275

Fijewo
19
Dębieniec
317

Dębieniec
Fijewo
Czeczewo
Gawłowice
Gziki
Kneblowo
Mazanki
Nowy Dwór
Radzyń Wieś
Radzyń Wybudowanie
Rozental
Rywałd
Stara Ruda
Szumiłowo
Wymysłowo
Zakrzewo
Zielnowo

URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego w Radzyniu Chełmińskim w roku 2019 zorganizował jubileusze dla
par z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński, które otrzymały z rąk burmistrza Krzysztofa
Chodubskiego medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę.
Na terenie naszej Gminy zamieszkują pary, które w roku 2019 obchodziły następujące
jubileusze 67, 63, 62,61 i 60 lat małżeństwa z tej okazji Burmistrz odwiedził jubilatów, złożył
gratulacje i życzenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński wg stanu na 31.12.2019r. działały dwie
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
• OSP Radzyń Chełmiński,
• OSP Rywałd.
Obie jednostki zrzeszone są w Oddziale Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach 56 członków zwyczajnych, 18
wspierających i 22 honorowych.
OSP Radzyń Chełmiński

OSP Rywałd

Członkowie zwyczajni

36

20

Członkowie wspierający

18

0

Członkowie honorowi

12

10

RAZEM

66

30

Nasze jednostki są wyposażone w pojazdy specjalistyczne przygotowane do działań
ratowniczo-gaśniczych.
Samochody specjalistyczne

OSP Radzyń Chełmiński

OSP Rywałd

lekkie

1

1

średnie

1

1

ciężkie

1

0

razem

3

2

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim działa w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, co potwierdza wysoki stopień wyszkolenia oraz
przygotowania do akcji ratowniczych. Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy stanowi
integralną część ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa. Ochotnicy zobowiązani są do
utrzymania wymaganej gotowości do walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz
do realizacji zadań związanych z podjęciem działań ratownictwa technicznego
i drogowego, powodziowego i nawodnego, medycznego i wodnego.
W roku 2019 strażacy brali udział w 115 wyjazdach, w tym 21 do pożarów i 94 do likwidacji
miejscowych zagrożeń.
OSP Radzyń Chełmiński

OSP Rywałd

Pożary

16

5

Miejscowe zagrożenia

72

9

Alarmy fałszywe

1

0

Wyjazdy gospodarcze

3

9

Jednostki Ochotniczych Straży pożarnych funkcjonują w oparciu o środki finansowe
pochodzące z budżetu Gminy oraz dotacje. W 2019 roku z budżetu Gminy na bieżącą
działalność i utrzymanie istniejących jednostek OSP zaplanowano środki finansowe
w wysokości 249.100,00zł a zrealizowano w wysokości 208.024,63 zł. Środki finansowe
przeznaczone
na
ochronę
przeciwpożarową
–
wykorzystywane
były
na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP tj. zakup paliwa, przeglądy techniczne, koszty
badań lekarskich, koszty szkoleń strażaków, zakup umundurowania, zakup bieżących części
i sprzętów, organizacja zawodów oraz konkursów, zakup nagród, ekwiwalent
za godziny w akcji i szkoleniach.
Każdy strażak ochotnik, który uczestniczy w działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość
ekwiwalentu pieniężnego ustala Rada Miejska w drodze uchwały. Uchwałą Nr XXIV/144/08
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 grudnia 2008r. ustalono wysokość
ekwiwalentu pieniężnego w innych latach podejmowano uchwały zmieniające stawkę
za udział w działaniach ratowniczych a w roku 2018 podjęto Uchwałę Nr XLV/340/18 Rady
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 września 2018r. przyjęto ekwiwalent pieniężny
za 1 godz. udziału w działaniu ratowniczym wynosił 20zł/h, a za szkolenie pożarnicze 5 zł/h.
Wydatki gminy poniesione na ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży
Pożarniczych w 2019r. to kwota 16.922,50zł.
W ramach dotacji z projektu pn.” Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy:
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•

•
•

Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar 1 szt. 865,00 865,00
wypadków GT 020161 z napisem STRAŻ [czerwony 1,60x1,60m], za kwotę 1063,95 zł
w tym z budżetu Gminy 159,60zł,
Ubrania specjalne WUS ARAMIX/T dwa komplety, za kwotę 3589,14 zł w tym
z budżetu Gminy 538,38 zł,
Hełm strażacki Vulcan zg B RAL 9003 OŻZ MO OS1V PL sztuk dwie, za kwotę 1693,20zł
w tym z budżetu Gminy 253,98zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rywałdzie z zadania pn: „Zakup nowego lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego” wzbogaciła się o lekki samochód ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem 1000 l na podwoziu IVECO DAILY ze zbiornikiem
na środek pianotwórczy 110 l, hak holowniczy, agregat wysokociśnieniowy AWP 75/40,
wyciągarka elektryczna, narzędzia hydrauliczne Holmatro nożyce i rozpieracz za kwotę 398
577,00 zł. Na zakup samochodu otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach dotacji
z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę
137 000,00 zł, z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego /Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji kwotę 163 000,00 zł, z budżetu Gminy wydano 98 577,00 zł.
Do wyposażenia nowo zakupionego samochodu strażackiego Gmina Miasto i Gmina zakupiła
radiotelefon nasobny HYT TC-780 sztuk 6 za kwotę 8700,00zł oraz drabinę 3 przęsłową
za kwotę 2890,50 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie.
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MIENIE KOMUNALNE
w oparciu o art.43 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. Zmianami) i art. 267 ust.1
pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami).

Wartość mienia komunalnego została określona wg wartości księgowej uwzględniając
zmiany jakie zaszły w roku 2019. Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019
roku wynosi: 60 523 867,29 zł. (szczegółowo przedstawia to załącznik Nr 1 z podziałem
na grunty, budynki, budowle i inne obiekty).

ZAGOSPODAROWANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Mienie komunalne oświaty oddano w zarząd Dyrektorowi Zespołu Szkół w Radzyniu
Chełmińskim na ogólną wartość: 7 179 197,84 zł. Na wyżej wymienione mienie składają się:
• działka o pow. 1,475 ha wartości: 40 813,61 zł,
• budynki szkolne o pow. 8 320,83 m2 położone w mieście Radzyń Chełmiński
o wartości: 4 397 383,42 zł,
• autobusy szkolne w ilości 4 szt. o wartości: 297 066,00 zł,
• pozostałe urządzenia jak: wyposażenie sal komputerowych i inne urządzenia
ruchome niezbędne do funkcjonowania szkoły o wartości: 2 443 934,81 zł.
Mienie komunalne służby zdrowia pozostawiono w zarządzie kierownikowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim na wartość: 1 755 386,35zł.
tj :
• budynek Ośrodka Zdrowia o wartości: 1 004 862,10 zł i powierzchni – 431,8 m2.
• urządzenia w kotłowni olejowej ( piec, zbiornik na paliwo i inne) o wartości:
89 610,07 zł,
• samochód marki Fiat Panda o wartości: 15 000,00 zł,
• sprzęt ruchomy w wyposażeniu budynku, programy komputerowe itp. o wartości:
645 914,18 zł,
Mienie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w zarządzie Kierownika
jednostki i wynosi: 140 096,00 zł, na które składa się: wyposażenie biur i stanowisk pracy.
Mienie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej jest w zarządzie Dyrektora i wynosi:
167 808,16 zł. Użytkowanie wieczyste przysługujące jednostce samorządu terytorialnego
wynosi 16 274,00zł., są to dwie działki o pow. 0,8308 ha w obrębie geodezyjnym Kneblowo
wykorzystane do budowy drogi dojazdowej przekazane przez PKP Warszawa
do użytkowania na 99 lat.
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Ograniczone prawo rzeczowe jednostki samorządu terytorialnego tj. grunty oddane
w użytkowanie wieczyste o pow. 5,6285ha i wartości: 42 115,19 zł.
Wartość wynajętych lokali i budynków komunalnych wynosi: 213 798,00zł. Są to:
• 1 lokal wykorzystywany do prowadzenia lecznicy dla zwierząt w mieście Radzyń
Chełmiński o powierzchni 65,22 m2 i wartości 17 706,00zł.
• budynek do prowadzenia działalności rozrywkowej w formie dyskoteki
w miejscowości Gołębiewo o pow. 348 m2 i wartości 76 700,00zł.
• budynek, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą w formie zakładu
produkcyjnego o pow. 291,12 m2 o wartości 114 723,00zł.
• lokal, w którym znajduje się punkt ratownictwa medycznego o pow. 31,2 m 2
o wartości 4 669,00 zł.
Wartość dzierżawionego gruntu wynosi 137 165,30 zł. Na dzierżawionym gruncie dzierżawcy
posiadają własne urządzenia do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zaspokajania
potrzeb lokalnej społeczności oraz dzierżawiony jest grunt rolny, na którym usytuowane są
garaże, budynki gospodarcze lub uprawiane są ogródki warzywne. Ogółem powierzchnia
dzierżawionego gruntu wynosi 13,86971 ha. Z formy bezpłatnego użyczenia mienia
komunalnego korzystają również:
- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu na wartość 20 230,63 zł, jest to:
 wyposażenie punktu ratownictwa medycznego w Radzyniu Chełmińskim
o wartości: 10 630,63 zł,
 kapnograf o wartości: 9 600,00 zł.
- Komenda Miejska Policji w Grudziądzu na wartość 33 422,70 zł, są to:
 2 alkomaty z drukarką oraz elementy monitoringu miejskiego o wartości:
9 578,70 zł,
 elementy monitoringu miejskiego o wartości: 19 444,00 zł,
 zestaw mebli biurowych o wartości: 4 400,00 zł.
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Szumiłowie na wartość 103 470,41zł.
Jest to sprzęt biurowy, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt elektroniczny. Jednostka korzysta
z lokalu o pow. 375,57 m2.
- Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w wartości 16 796,50 zł. Jest to sprzęt komputerowy od
MSWiA oraz od Centrum Cyfrowej Administracji.
W bezpośrednim zarządzie burmistrza pozostaje mienie na kwotę: 51 177 908,53zł.
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PRAWA WŁASNOŚCI
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina była właścicielem nieruchomości :
1. Grunty o łącznej powierzchni 160,2307 ha w tym:
• Grunty w wieczystym użytkowaniu
5,6285 ha
• Grunty pod drogami
94,0541 ha
• Nieużytki i inne tereny
1,8800 ha
• Grunty rolne
20,0649 ha
• Pozostałe grunty zabudowane
37,1282 ha
• Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd
1,4750 ha
2. Zasoby mieszkaniowe tj.
• 47 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 1 885,46 m2
• budynki i lokale niemieszkalne o pow. 3 102,77 m2
• 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie
o powierzchni ogółem 599,5 m2,
• 7 budynków świetlic wiejskich o pow. 2 134,35 m2
• Budynki szkolne o pow. 8 320,83 m2,
• Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu
Chełmińskim o powierzchni 431,8 m2
3. Budowle:
• Sieć wodociągowa i kanalizacyjna o dł. 171,2 km,
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków 197 szt.
• Drogi gminne o długości: 82,0 km.
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ZMIANY MIENIA KOMUNALNEGO W 2019
Nabycie nieruchomości:
 Zakup działki do osoby fizycznej nr 38/32 o pow. 0,0091 ha w Czeczewie
z przeznaczeniem po ścieżkę rowerową – akt notarialny Repertorium A
nr 546/2019 z dnia 29.01.2019r.
 Zakup działki nr 39/3 od osoby fizycznej o pow. 0,0356 ha w Czeczewie po
ścieżkę rowerową – akt notarialny Repertorium A nr 539/2019 z dnia
29.01.2019.
 Zakup działki nr 395/8 o pow. 0,0069 ha z mocy prawa w Radzyniu
Chełmińskim ul. Tysiąclecia, decyzją nr RBG.6831.2.2017.AF
 Zakup działki nr 405/7 o pow. 0,1551 ha z mocy prawa w Radzyniu
Chełmińskim ul. Tysiąclecia, decyzją nr RBG.6831.3.2019.AF.
 Zakup działki nr 421/8 o pow. 0,0185 ha z mocy prawa w Radzyniu
Chełmińskim decyzją nr RBG.6831.2.2019.AF.
 Zakup działki nr 421/5 o pow. 0,1211 ha z mocy prawa w Radzyniu
Chełmińskim , decyzją nr RBG.6831.2.2019.AF
 Nieodpłatne nabycie działki nr 20/3 o pow. 0,0337 ha obręb geodezyjny
Kneblowo na przedłużenie drogi gminnej od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, akt notarialny Repertorium A
nr 6085/2019 z dnia 24.05.2019
Sprzedaż:
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działka rolna nr 94/38 o powierzchni 2,45 ha położona miejscowości
Czeczewo, akt notarialny Repertorium A nr 502/2019 z dnia 05.03.2019 r.,
działka nr 138/1 o powierzchni 0,0161 ha zabudowana położona
w miejscowości Radzyń Wieś, akt notarialny Repertorium A nr 6057/2019
z dnia 30.12.2019 r.
działka nr 342/4 o powierzchni 0,0719 ha położona w miejscowości Radzyń
Chełmiński, akt notarialny Repertorium A nr 824/2019 z dnia 07.05.2019 r,
działka nr 38/36 o pow. 0,0168 ha w Czeczewie.
działka nr 38/38 o pow. 0,0029 w Czeczewie.
lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Podgrodzie 7 w Radzyniu Chełmińskim o pow.
30,09 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,15 m 2 i częścią gruntu
działka nr 147/1, akt notarialny Repertorium A nr 3889/2019 z dnia
25.07.2019r.
lokal mieszkalny nr 2 ul. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim o pow. 13,3
m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,2 m 2, akt notarialny
Repertorium A nr 12132/2019 z dnia 11.10.2019 r.
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lokal mieszkalny nr 1 ul. Tysiąclecia 5 w Radzyniu Chełmińskim o pow.64,95 m 2
wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 7,75 m 2 , akt notarialny
Repertorium A nr 5721/2019 z dnia 02.12.2019r.
pomieszczenie użytkowe Nowy Dwór 10 o pow. 10,46 m 2 wraz z częścią
gruntu na działce nr 64/1 o pow. 0,0465 ha., akt notarialny Repertorium A
nr 377/2019 z dnia 23.01.2019 r..

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności :
 działki o powierzchni ogółem 2,1882 ha położone w Radzyniu Chełmińskim
i w Szumiłowie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019r.
poz.916).

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO
1. Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego:
• sprzedaż mienia komunalnego
142 310,67zł
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
17 099,02zł
2. Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu:
• z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
3 175,63zł
• czynsz z tytułu wydzierżawienia gruntów , najmu lokali użytkowych i inne
120 240,42zł
• czynsz z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych
96 241,49zł
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński posiada korzystne powiązania komunikacyjne
z największymi miastami województwa, stwarzające łatwy dostęp mieszkańców do urzędów
administracji rządowej, samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz innych
usług wyższego rzędu.
Drogi publiczne w gminie ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na następujące
kategorie:
1. drogi wojewódzkie,
2. drogi powiatowe,
3. drogi gminne.
Przez teren gminy przebiegają trzy drogi wojewódzkie, 16 dróg powiatowych. Układ ten
uzupełniony jest siecią 56 dróg gminnych.
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DROGI WOJEWÓDZKIE
Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami lub mające
znaczenie dla województwa. Drogi wojewódzkie przebiegające przez gminę Radzyń
Chełmiński:
Nr
Długość
Długość
Lp. drog
Przebieg
całkowita
na terenie gminy
i
[km]
[km]
Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub
1.
534
75,529
10,457
Dobrzyń - Rypin
Radzyń Chełmiński - Łasin - Nowe
2.
538
Miasto Lubawskie - Uzdowo 27,203
3,824
Rozdroże
Paparzyn – Radzyń Chełmiński 3.
543 Jabłonowo Pomorskie – Grzybno
57,814
16,467
-Szabda
RAZEM:

-

30,748

DROGI POWIATOWE
Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Drogi powiatowe przebiegające
przez gminę Radzyń Chełmiński:
Lp.
Nr drogi
Przebieg
Długość [km]
1.
1397C
Grudziądz - Turznice - Dębieniec
1,795
2.
1401C
Okonin - Dębieniec
1,234
3.
1407C
Rywałd - Świecie n/O - Lisnowo
2,486
4.
1413C
Boguszewo - Czeczewo
1,434
5.
1415C
Zakrzewo - Szumiłowo
0,529
6.
1415C
Zakrzewo - Szumiłowo - Fijewo
4,219
7.
1416C
Zielnowo - Fijewo
5,229
8.
1417C
Plemięta - Nowy Dwór
1,235
9.
1421C
Mgowo - Gawłowice
1,290
10.
1418C
Zielnowo - Gawłowice
2,828
11.
1419C
Zielnowo - Gziki
3,690
12.
1420C
Radzyń Chełmiński - Stanisławki - Wąbrzeźno
5,401
13.
1420C
Radzyń Chełmiński - ul. Jagiellończyka
0,715
14.
1422C
Mazanki - droga nr 534
2,230
15.
1423C
Gołębiewo - Łopatki
0,766
16.
1424C
Rywałd - Książki - Dębowa Łąka
3,264
RAZEM:
38,345
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DROGI GMINNE
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii,
stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg
wewnętrznych.
Drogi gminne na terenie gminy Radzyń Chełmiński:
Lp.
Numer drogi Nazwa drogi
Długość km
1

041601C

Zielnowo - Plemięta

0,563

2

041602C

Kneblowo - Nowy Dwór

0,963

3

041603C

Nowy Dwór - Zakrzewo

1,717

4

041604C

Zakrzewo - Mełno

1,390

5

041605C

Szumiłowo - Gołębiewko

1,909

6

041606C

Szumiłowo - Gołębiewko wysypisko

1,881

7

041607C

Gołębiewko - Gołębiewko od 543

1,401

8

041608C

Rywałd - Gołębiewko

1,460

9

041609C

Rywałd - Boguszewo

2,250

10

041610C

Gołębiewko - Bursztynowo

0,080

11

041611C

Od drogi 1407C - Stara Ruda

0,993

12

041612C

Gołębiewko - Szczuplinki

1,960

13

041613C

Radzyń Chełmiński - Szczuplinki

3,250

14

041614C

Radzyń Chełmiński - Wymysłowo

2,863

15

041615C

Od drogi 041613C - Mazanki do drogi 534

4,117

16

041616C

Mazanki Szkoła-do drogi 041615C

1,065

17

041617C

Radzyń Chełmiński-Radzyń Wybudowanie

3,183

18

041618C

Radzyń Wieś-Gawłowice do dr.1419C

3,046

19

041619C

Zielnowo Szkoła - Zielnowo

2,014

20

041620C

Dębieniec - Zielnowo

2,026

21

041621C

Dębieniec - Skarszewy

0,768

22

041622C

Od drogi 041618C-Radzyń Wieś

3,399

23

041623C

Droga Gawłowice

0,478

24

041624C

Od drogi 1421 C - Pieńki

1,740

25

041625C

Od drogi 543 - do drogi 1417C

3,400

26

041626C

Od drogi 041625C - do drogi 1416C

1,168

27

041627C

Zielnowo - Wiktorowo

1,190
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28

041628C

Od drogi 1424C - Łopatki

2,295

29

041629C

Od drogi 1424C - Łopatki

0,271

30

041630C

Od drogi 1423C - Rywałd

2,064

31

041631C

Od drogi 543 - droga 041613C

0,985

32

041632C

Od drogi 1413C - Czeczewo

0,879

33

041633C

Od drogi 543 - Radzyń Wybudowanie

0.543

34

041634C

Od drogi 14150 - do drogi 041605C

0,49

35

041635C

Od drogi 535 - Okonin

1,893

36

041636C

Od drogi 141 SC - Bągart

0,975

37

041637C

Od drogi 1397C - Dębieniec

0,538

38

041638C

Od drogi 534 - do drogi 1422C

1,590

39

041639C

Od drogi 534 - Radzyń Wybudowanie

3,161

40

041640C

Od drogi 534 - do drogi 04163SC

1,579

41

041641C

Od drogi 534 - do drogi 041615C

1,273

42

041642C

Od drogi 534 - do drogi 041617C

0,515

43

041643C

Od drogi 534 - do drogi 041620C

0,664

44

041644C

Od drogi 1420C - do drogi 041639C

1,147

45

041645C

Od drogi 543 - Zielnowo

1,864

46

041646C

Od drogi 041602C - Kneblowo

0,682

47

041647C

Od drogi 534 - do drogi 1417C

1,128

48

041648C

Od drogi 041612C - do drogo G41609C

1,003

49

041649C

Od drogi 1407C - Bursztynowo

0,475

50

041650C

Od drogi 1407C - do drogi 543

2,102

51

041651C

Od drogi 1424C - Rywałd

0,302

52

041652C

Od drogi 1424C - Rywałd

0,293

53

041653C

Od drogi 543 - Rywałd

1,030

54

041654C

Od drogi 1423C - Gołębiewo

0,810

55

041655C

Od drogi 041605C - Kitnowo

0,610

56

041656C

Od drogi powiatowej 1424C - do drogi gminnej
041628

0,580

Razem w gminie (km)

82,000
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Przez teren miasta Radzyń Chełmiński przebiegają następujące drogi o łącznych długościach
przedstawionych w tabeli poniżej:
Lp.

Wykaz ulic

Nawierzchnia

1

Towarzystwa Jaszczurczego

bitumiczna

2

Wojciecha Kętrzyńskiego

bitumiczna

3

Byczak

beton

4

Chabrowa

gruntowa

5

Dąbrowskich

bitumiczna

6

Długosza J.

kostka

7

Fijewo

bitumiczna

8

Gumowskiego M. prof.

bitumiczna

9

Jana Pawła II

bitumiczna

10

Kazimierza Jagiellończyka

bitumiczna

11

Mańkowskiego ks.

bitumiczna

12

Nowickiego A.

kostka, tłoczeń

13

Ogniowa

bitumiczna, kostka

14

Orłowicza M.

bitumiczna

15

Piłsudskiego J.

bitumiczna

16

Podgrodzie

kostka

17

Przykop

kostka

18

Rybaki

kostka

19

Sady

bitumiczna

20

Trynka

beton

21

Tysiąclecia

bitumiczna,tłuczeń

22

Waryńskiego L.

bitumiczna

23

Widokowa

tłuczeń

24

Wygon

tłuczeń, bitumiczna

25

Zielona Góra

tłuczeń
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Długość poszczególnych dróg przebiegających przez gminę Radzyń Chełmiński:
Rodzaj drogi


Długość
30,748 km

drogi wojewódzkie

- w tym zamiejskie

27,598 km

- w tym miejskie

3,150 km



drogi powiatowe

38,345 km



drogi gminne

82,000 km

Długość dróg gminnych na terenie Miasta Radzyń Chełmiński wg rodzaju nawierzchni:
Rodzaj nawierzchni
długość dróg , w tym:

Długość [km]
4,6 km

bitumiczna

1,2 km

betonowa

-

kostka
brukowa
tłuczniowa

2,1 km
1,3 km

Długość dróg gminnych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński wg rodzaju nawierzchni:
Rodzaj nawierzchni
długość dróg, w tym:

Długość [km]
77,4

bitumiczna

36,5

betonowa

-

kostka

0,2

brukowa

1,1

tłuczniowa

19,9

wzmocniona żwirem, żużlem itp.

8,4

naturalna (z gruntu rodzimego)

11,3
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ŚCIEŻKI ROWEROWE
Na terenie gminy oddanych jest do użytku 4,37km ścieżek rowerowych. Długość
poszczególnych odcinków ścieżek przebiegających przez gminę Radzyń Chełmiński:
Lp.

Nr drogi

Odcinek drogi

długość

szerokość

nawierzchnia

1

543

Radzyń Chełm. - Czeczewo

1949

2,0

kostka betonowa

2

543

Czeczewo - Gołębiewo

1027

2,0

kostka betonowa

3

543

Gołębiewo - Gołębiewo

675

2,0

kostka betonowa

4

041614C

Radzyń Chełm-Wymysłowo

720

2,5

kostka betonowa

Planowana jest kontynuacja ścieżki Radzyń Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo do
miejscowości Rywałd.

INWESTYCJE DROGOWE
,,Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650 C w miejscowości Rywałd,
dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją
i grysami”
• przebudowę drogi wykonano na długości 926,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.
„Przebudowa drogi gminnej nr 041615 C w Mazankach”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 444,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej, działka nr 91 C w Rywałdzie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 195,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej nr 041619 C w Zielnowie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 523,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej nr 041633 C w Czeczewie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 536,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.
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„Przebudowa drogi gminnej nr 041605 C w Szumiłowie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 439,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej, działka nr 110 w Radzyniu Wybudowanie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 441,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej, działka nr 224/3 w Rywałdzie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 509,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w Czeczewie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 270,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej nr 041654 C w Gołębiewie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 764,00mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

„Przebudowa drogi gminnej nr 041607 C w Gołębiewie”
•

przebudowę drogi wykonano na długości 649,00 mb i szerokości jezdni 3,5m
wraz z poboczami i zjazdami.

Przebudowa dróg polegała na wykonaniu następujących prac:
roboty ziemne: geodezyjne pomiary realizacyjne; roboty ziemne na odkład;
przemieszczanie urobku na odl. do 200m; profilowanie i zagęszczenie podłoża;
podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5), warstwa o gr. 20 cm
po zagęszczeniu;
• nawierzchnie: oczyszczenie podbudowy; powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 8-12mm w
ilości 10,0 dm3/m2; powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową i grysem kamiennym (bazaltowym) frakcji 5-8mm w ilości 8,0dm3/m2;
nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość po
zagęszczeniu 6cm, pobocza; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Przebudowa w/w dróg gminnych wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,MARDAR,, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo, wyłonione w przetargu nieograniczonym.
•
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„Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński-Wymysłowo”
Przebudowę drogi wykonano na długości 219.00 m i szerokości 3,50m w następującym
zakresie:
roboty przygotowawcze: geodezyjne pomiary realizacyjne; rozebranie nawierzchni;
plantowanie poboczy.
• wzmocnienie istniejącej podbudowy: profilowanie i zagęszczenie istniejącej
nawierzchni tłuczniowej; warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr 15cm;
wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym
o gr. 15cm.
• nawierzchnia: oczyszczenie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa wiążąca);
oczyszczenie warstwy, skropienie emulsją asfaltową, nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa ścieralna);
• pobocza: nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5), warstwa górna
o gr. 8cm; inwentaryzacja powykonawcza.
Przebudowa w/w drogi wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROBUD,, Sp.
z o.o. ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno.
•

„Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618 C w Radzyniu Wsi”
Aktualizację kosztorysu wykonał Zakład Usługowo – Handlowy, PROJEKT, Wojciech
Zawadziński z Grudziądza.
• Przebudowę drogi wykonano na długości 227,00m. w następującym zakresie:
karczowanie skarp, wykonaniem podbudowy i nawierzchni drogi z tłucznia
kamiennego, poboczy i odwodnienia.
Przebudowa w/w drogi wykonała firma ABC Nieruchomości z Brodnicy.
•

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), działka nr
336/2 w Radzyniu Chełmińskim ul. Widokowa – ul. Sady”.
•

Dokumentację projektową wykonuje Krzysztofa Nowacka KN+ z Pokrzywna.
Z powodu dużego spadku terenu oraz istniejącego uzbrojenia w działce , trwają prace
związane z uzgodnieniem wersji projektu.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz
z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II”.
•
•

Dokumentację projektową wykonał Zakład Usługowo – Handlowy , PROJEKT,
Wojciech Zawadziński z Grudziądza.
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wydało zgodę na realizację inwestycji - przyjęcie
zgłoszenia wykonania robót.
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„Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę ścieżki
rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek D”
•

Projekt organizacji ruchu i aktualizację kosztorysu wykonał Zakład UsługowoHandlowy, PROJEKT, Wojciech Zawadziński, ul. Piłsudskiego 91, 86-300 Grudziądz.

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041627 C w
Zielnowie”.
•
•

Dokumentację opracował Zakład Usługowo – Handlowy, PROJEKT, Wojciech
Zawadziński z Grudziądza.
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu wydało zgodę na realizację inwestycji – przyjęcie
zgłoszenia wykonania robót.

Decyzje dotyczące infrastruktury drogowej.
Wydano 25 decyzji na zajęcie pasa drogowego na terenie Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński. Decyzje dotyczyły wydania zgody na lokalizację sieci i urządzeń w pasie
drogowym oraz na lokalizację zjazdów z dróg gminnych.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) do zadań własnych gminy należy prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania
przestrzenią i zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy. Ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.
zm.) określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów
na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
Podstawowym dokumentem planistycznym związanym z kształtowaniem
i prowadzeniem polityki przestrzennej, w tym z określeniem lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego, jest studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Sporządzane jest ono przez wójta, w granicach
administracyjnych gminy. Studium, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wiąże organy gminy przy sporządzaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy,
nie jest aktem prawa miejscowego.
Wg stanu na 31.12.2019 r. w Gminie Radzyń Chełmiński obowiązuje zmiana Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński
uchwalona Uchwałą Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21
października 2015 r. Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński przyjęto uchwałą Nr XXXI/219/2001 Rady Miasta i
Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 28 grudnia 2001 r. Podstawą prawną opracowania
studium była ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89,
poz 415 z późn. zm). W zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy Radzyń
Chełmiński uznano, iż dokument wymaga aktualizacji i dostosowania zapisów studium do
obowiązujących przepisów prawa, a także z uwagi na zainteresowanie rozwojem inwestycji
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w zakresie energetyki odnawialnej (głównie wiatrowej) na terenie gminy. W dniu 28 kwietnia
2008 r. Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego podjęła chwałę Nr XVI/104/08 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani
przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński przyjęto uchwałą Nr
XXX/228/2009 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r. Podstawą
prawną opracowania niniejszego studium była ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, która określiła nowe wymagania dla
opracowania studiów miast i gmin.
Powierzchnie terenów rozwoju zabudowy na obszarze gminy Radzyń Chełmiński
na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Radzyń Chełmiński
Przybliżona powierzchnia
strefy

Udział procentowy
w powierzchni gminy

rozwoju wielofunkcyjnego

44 ha

0,5%

mieszkaniowo-usługowa

246 ha

2,7%

mieszkaniowa

245 ha

2,7%

rozwoju turystyki i rekreacji

42 ha

0,5%

obiekty sakralne, zabytkowe
i cmentarze

10 ha

0,1%

8527 ha

93,6%

Strefa funkcjonalna

pozostałe strefy: rolna, zieleni,
wód, lasów, ogrodów działkowych

Gmina Radzyń Chełmiński posiada 31 obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poniżej w tabeli zestawiono
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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nazwa

L.p.
1

uchwały
XVII/111/08

nr
nazwa planu (główna funkcja terenów)
uchwały
27 maja
2008 r.

mpzp dla działek nr: 161/6, 144/5, 144/6, 144/7 oraz dla części
działki nr 142/14 – obręb Kneblowo, położonych w gminie
Radzyń Chełmiński (tereny produkcyjno-usługowe)
(Dz. Urz. Woj.Kuj-Pom Nr 94 poz.1517 z dnia 11 lipca 2008 r.).

2

3

XLIX/334/10

V/28/11

10
listopad
2010 r.

mpzp w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie
Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie wiatrowe)

1 marca
2011 r.

mpzp "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 212, poz. 2958 z dnia 28.12.2010 r.)

(tereny mieszkaniowo-usługowe oraz obwodnica miasta)
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 108, poz. 878 z dnia 10 maja 2011 r.)

4

V/29/11

1 marca
2011 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 146, poz. 1240 z dnia 30
czerwca 2011 r.)

5

V/30/11

1 marca
2011 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe)
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 174, poz. 1474 z dnia 3 sierpnia 2011
r.)

6

VI/46/11

28
kwietnia
2011 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Zielnowo w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 161, poz.1357z dnia 20 lipca
2011 r.)

7

VI/47/11

28
kwietnia
2011 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Nowy Dwór w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 161 poz.1358 z dnia 20
sierpnia 2011 r.)

8

VI/48/11

28
kwietnia
2011 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 164, poz. 1383 z dnia 27
lipca 2011 r.)

9

XIII/98/11

20 grudnia mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Rywałd w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
2011 r.
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wiatrowe)
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2012.42 z dnia 16 stycznia 2012 r.)

10 XIII/99/11

20 grudnia mpzp "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński
2011 r
(tereny rolnicze i elektrownie wiatrowe)

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2012.43 z dnia 16 styczna 2012 r.)

11 XVI/133/12

26
czerwca
2012 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe)
(Dz. U. Woj. Kuj-Pom 2012.1850 z dnia 14 września 2012r.)

14
sierpnia
2012 r.

mpzp terenu położonego w obrębie Janowo w gminie Radzyń

14
sierpnia
2012 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń

14 XVII/155/12

14
sierpnia
2012 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2012.1727 z dnia 29 sierpnia
2012 r.)

15 XXIII/205/13

8 marca
2013 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Czeczewo w
gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie
wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2013.1131 z dnia 18 marca
2013 r.)

16 XXIII/206/13

8 marca
2013 r.

mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń

6 lutego
2016 r

zmiana mpzp terenu położonego w rejonie miejscowości
Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński (tereny zabudowy
produkcyjnej –instalację fotowoltaiczną)

12 XVII/153/12

13 XVII/154/12

17 XIII/127/16

Chełmiński (tereny rolnicze i elektrownie wiatrowe) (Dz. Urz.
Woj. Kuj-Pom 2012.1725 z dnia 29 sierpnia 2012r.)

Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze i
elektrownie wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2012.1726 z dnia
29 sierpnia 2012r.)

Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński (tereny rolnicze
i elektrownie wiatrowe) (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2013.1132 z dnia
18 marca 2013r.)

(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 829 z dnia 9 marca 2016 r.)

18 XIII/126/16
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2016 r.

(tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy służącej obsłudze
produkcji rolniczej)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 828 z dnia 9 marca 2016 r.)

19

VI/55/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń
Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1468 z dnia 12 marca 2019 r.)

20 VI/56/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w centralnej części obrębu
Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1557 z dnia 14 marca 2019 r.)

21 VI/57/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w północnej części obrębu
Kneblowo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1559 z dnia 14 marca 2019 r.)

22

VI/58/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w centralnej części obrębu Nowy
Dwór, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1552 z dnia 14 marca 2019 r.)

23

VI/59/19

28 lutego
2019 r

mpzp „Radzyń Wieś I” dla terenu położonego w północnej części
obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa
mieszkaniowa) (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1551 z dnia 14 marca
2019 r.)

24 VI/60/19

28 lutego
2019 r

mpzp „Radzyń Wieś II” dla terenu położonego w południowej
części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa
mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1554 z dnia 14 marca 2019 r.)

25 VI/61/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego we wschodniej części obrębu
Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa
mieszkaniowa) (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1555 z dnia 14 marca
2019 r.)

26 VI/62/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd
oraz we wschodniej (zabudowa mieszkaniowa) (Dz.Urz. Woj. KujPom poz 1558 z dnia 14 marca 2019 r.)

27 VI/63/19

28 lutego
2019 r

mpzp „Stara Ruda II” dla terenu położonego w centralnej części
obrębu Stara Ruda, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa
mieszkaniowa) (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1597 z dnia 19 marca
2019 r.)

28 VI/64/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w północnej części obrębu
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Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1553 z dnia 14 marca 2019 r.)

29 VI/65/19

28 lutego
2019 r

mpzp dla terenu położonego w centralnej części obrębu
Zakrzewo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa i
usługowa) (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1556 z dnia 14 marca 2019
r.)

30 VI/66/19

28 lutego
2019 r

mpzp „ZIELNOWO III” dla terenu położonego w centralnej części
obrębu Zielnowo, Gmina Radzyń Chełmiński (zabudowa
mieszkaniowa)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz 1560 z dnia 14 marca 2019 r.)

31 XII/97/19

30
września
2019 r.

mpzp dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd
oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń
Chełmiński (zabudowa mieszkaniowa) (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz
5399 z dnia 10 października 2019 r.)

W 2019 podjęto dwie uchwały intencyjne w sprawie opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czeczewo:
Uchwała Nr XVI/130/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części
obrębu Czeczewo, Gmina Radzyń Chełmiński,
• Uchwała Nr XVI/131/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia
2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu
Czeczewo, Gmina Radzyń Chełmiński.
Zgodnie z uzasadnieniem do ww uchwał opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego ma umożliwić wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej
lub zabudowy o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na obszarze
położonym w odległości mniejszej od 10-krotności wysokości istniejących elektrowni
wiatrowych, zlokalizowanych na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz w odległości
mniejszej od 10-krotności wysokości projektowanych elektrowni wiatrowych objętych
ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
•
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PRZEZNACZENIE TERENÓW W PLANACH
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
nazwa planu

Powierzchnie wg przeznaczenia terenów [ha]
MN

MN/U MW

U

P/U

R

RM

EW

K

P/E

Kneblowo (uchwała nr
XVII/111/08)

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Gawłowiece, Gziki,Zielnowo
(uchwała nr XLIX/334/10)

1,0

0,0

1,8

0,0

0,0

905,0

23,4

5,3

26,3

0,0

Radzyń (uchwała nr V/28/11)

8,5

3,4

0,0

0,1

0,1

0,1

1,5

0,0

16,1

0,0

Stara Ruda (uchwała nr
V/29/11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,1

2,1

0,5

2,5

0,0

Mazanki (uchwała nr
V/30/11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,0

0,4

0,5

1,0

0,0

Zielnowo (uchwała nr
VI/46/11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

209,4

1,0

0,9

8,1

0,0

Nowy Dwór (uchwała nr
VI/47/11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

283,2

5,5

2,0

7,6

0,0

Gołębiewo (uchwała nr
VI/48/11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108,1

1,8

1,0

2,5

0,0

Rywałd (uchwała nr
XIII/98/11)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116,6

4,8

0,5

2,6

0,0

Zielnowo II (uchwała nr
XIII/99/11 )

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96,8

1,2

1,1

3,0

0,0

Gołębiewo (uchwała nr
XVI/133/12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19,7

0,0

0,0

0,5

0,0

Janowo (uchwała nr
XVII/153/12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,9

1,0

6,0

0,6

0,0

Radzyń Wybudowanie
(uchwała nr XVII/154/12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123,8

1,4

2,9

1,8

0,0

Mazanki (uchwała nr
XVII/155/12)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,6

0,0

2,3

0,6

0,0

Czeczewo (uchwała nr
XXIII/205/13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,6

3,5

12,4

4,2

0,0

Radzyń Wybudowanie
(uchwała nr XXIII/206/13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

333,7

14,7

34,5

25,0

0,0
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Gołębiewo (uchwała nr
XIII/127/16 )

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dębieniec ( uchwała nr
XIII/126/16)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225,9

0,0

0,0

0,0

1,1

Radzyń Chełmiński (uchwała
nr VI/55/19)

0,0

3,4

3,8

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

Nowy Dwór ( uchwała nr VI/
58/19)

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

Janowo (uchwała
nrVI/59/19)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,5

0,0

0,1

0,0

Zielnowo (uchwała nr
VI/66/19)

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

0,2

0,0

Zakrzewo ( uchwała nr
VI/56/19)

0,0

9,9

0,0

0,7

0,0

0,0

3,6

0,0

0,3

0,0

Kneblowo ( uchwała nr
VI/57/19)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

Janowo ( uchwała nr
VI/60/19 )

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

Radzyń Wybudowanie
(uchwała nr VI/61/19)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

0,0

0,0

0,0

Rywałd, Gołębiewo (uchwała
nrVI/62/19)

0,0

1,7

0,1

0,5

0,0

0,0

12,3

0,0

0,3

0,0

Stara Ruda (uchwała
nrVI/63/19)

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

7,4

0,0

0,1

0,0

Zakrzewo (uchwała nr
VI/64/19)

0,0

9,1

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

0,0

1,3

0,0

Zakrzewo (uchwała nr
VI/65/19)

0,0

9,9

0,1

0,7

0,0

0,0

3,6

0,0

0,3

0,0

Rywałd, Gołębiewo ( uchwała
nr XII/97/19)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

9,50 41,71 6,25 2,57 2,10 2 770,51 138,32 69,90 108,34 1,07
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Procentowy udział funkcji zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego.

terenów

wskazanych

w

planach

MN-mieszkaniowa jednorodzinna, MN/U - mieszkaniowo-usługowa, MW - mieszkaniowa
wielorodzinna, U-usługowa, P/U - produkcyjno -usługowa, R - rolna, RM-zabudowa zagrodowa, EWelektrownie wiatrowe, K -komunikacja , P/E – produkcja,fotowoltaika

%
%udział
udział poszczególnych
poszczególnych funkcji
funkcji terenu
terenu
MN
MM
MN/U
MW
U
P/U
R
RM
EW
K
P/E

Spośród wszystkich funkcji zagospodarowania terenów wskazanych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w 2019 roku najwięcej,
bo ok. 86%, stanowią grunty przeznaczone pod tereny rolne. Pod pod zabudowę zagrodową
5,0%, tereny komunikacji przeznacza się 3,2 % terenów, elektrownie wiatrowe 2,6 %,
zabudowę mieszkaniowo- usługową 1,7%, zaś pod pozostałe funkcje poniżej 1%.
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DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
I ZAGOSPODAROWANIA I DECYZJE CELU
PUBLICZNEGO
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania i decyzje celu publicznego
W 2019 roku zostało wydanych 19 decyzji o warunkach zabudowy oraz jedną decyzje celu
publicznego. Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania i celu publicznego
terenu wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania i decyzje celu
publicznego

liczba decyzji w 2018 roku

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

1

Decyzje o warunkach zabudowy
pozytywne

18

Decyzje negatywne (odmowne)

1

Decyzje o warunkach zabudowy z podziałem na funkcje terenu
mieszkaniowej wielorodzinnej

0

mieszkaniowej jednorodzinnej

7

zabudowa zagrodowa

5

usługowej

3

produkcyjno-usługowa

0

inna

3

W 2019 przeprowadzono 4 postępowania administracyjne dotyczące rozgraniczenia
nieruchomości oraz 6 postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.
Ponadto sporządzono 18 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie gminy, udzielono 2 informacje o przeznaczaniu
działki oraz 88 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania
przestrzennego oraz w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.
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W 2019 roku wydano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni dla trzody chlewnej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 65/1 w miejscowości Rywałd, gmina
Radzyń Chełmiński ”.

ZABYTKI
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński jest w trakcie opracowywania Gminnej Ewidencji
Zabytków. Po zatwierdzeniu GEZ przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
przystąpimy do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami który przyjmowany
jest przez Radę Gminy w formie uchwały i jest elementem polityki społecznej. Jego zadaniem
jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego gminy przede wszystkim jej mieszkańcom,
ale także osobom z zewnątrz, które chciałyby zapoznać się z reliktami przeszłości
znajdującymi się na danym obszarze. Powinien on służyć w podejmowaniu planowych
działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny
ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego.
W celu zachowania reliktów kultury gmina podejmuje szereg działań powstających
m.in. z inicjatywy mieszkańców. Ponadto uczestniczy w konkursach organizowanych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2019 roku Miasto i Gmina Radzyń
Chełmiński uczestniczyła w konkursie na dofinansowanie prac przy ruinach zamku zgłoszony
projekt: ,,Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.):
zabezpieczenie
i konserwacja
murów
–
etap
VI".
Po przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Toruniu na prowadzenie prac konserwatorskich podpisano umowę
z
Ministerstwem
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego
w
Warszawie
na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego. Ministerstwo zapewniło dofinansowanie
robót w wysokości 290.000,00 zł. Wykonawcą robót konserwatorskich wyłoniony w
przetargu nieograniczonym została firma ALTA sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 168, 52-214
Wrocław. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie i konserwację zagrożonych
elementów murów zamku.
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506), do zadań własnych gminy należy prowadzenie polityki w zakresie gospodarowania
przestrzenią i zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy. Pierwsze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński
przyjęto uchwałą Nr XXXI/219/2001 Rady Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z dnia 28
grudnia 2001 r. Podstawą prawną opracowania studium była ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz 415 z późn. zm). W zmieniającej się
sytuacji
gospodarczej
i społecznej
Gminy
Radzyń
Chełmiński
uznano,
iż dokument wymaga aktualizacji i dostosowania zapisów studium do obowiązujących
przepisów prawa, a także z uwagi na zainteresowanie rozwojem inwestycji w zakresie
energetyki odnawialnej (głównie wiatrowej) na terenie gminy. W dniu 28 kwietnia 2008 r.
Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego podjęła chwałę Nr XVI/104/08 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani
przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński przyjęto uchwałą
Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 września 2009 r.
Szybko następujące zmiany w ustawodawstwie, gospodarce i życiu społecznym wymusiły
konieczność zaktualizowania polityki przestrzennej gminy. W związku z powyższym Rada
Miejska Radzynia Chełmińskiego podjęła uchwałę Nr XLVII/316/10 z dnia 29 września 2010 r.
o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński. Uchwałą Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z dnia 21 października 2015 r. przyjęto zmianę studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Chełmiński.
Obecnie obowiązujące studium wyznacza kierunki rozwoju zabudowy głównie wokół
centrów wsi przez wyznaczenie stref rozwoju terenów o funkcji mieszkaniowej,
mieszkaniowo-usługowej oraz tereny wielofunkcyjne. W sąsiedztwie Jezior Kneblowo,
Szumiłowo i Bobrowo wydzielono strefę rozwoju turystyki i rekreacji.
Obecnie do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nie złożono wniosków w sprawie
zmiany obowiązującego Studium.
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ROLNICTWO
Gmina Radzyń Chełmiński jest przykładem gminy miejsko-wiejskiej, w której dominującą
funkcją jest rolnictwo. Ogólna powierzchnia użytków rolnych gminy Radzyń Chełmiński
wynosi około 92 % ogólnej powierzchni gruntów gminy. Na terenach ornych uprawiane są
głównie: zboża ozime i jare, kukurydza, rzepak, a w mniejszym areale: rośliny okopowe, łąki
i pastwiska. Z uwagi na zmieniający się klimat w ostatnich latach zaobserwowano zwiększone
występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które niewątpliwie wpływają na
kondycję rolnictwa.
W 2019 roku na terenie Gminy Radzyń Chełmiński wystąpiło niekorzystne zjawisko
atmosferyczne: susza w okresie letnim powodująca szkody w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej.
W 2019 roku gminna komisja po przeprowadzeniu oględzin w terenie sporządziła protokoły
z zakresu i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dla 174 producentów rolnych. Sporządzone
protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę do ubiegania się
przez producentów rolnych o pomoc klęskową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
Obszar miasta i gminy Radzyń Chełmiński jest zwodociągowany w 99,8%. Woda pitna
poprzez rozdzielczą sieć wodociągową dostarczana jest do 1127 odbiorców indywidualnych
oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta oraz na terenach
wiejskich.
Gmina eksploatuje około 151,87 km rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicach od 90 –
160 mm, z czego na obszarach miejskich 21,5 km i na obszarach wiejskich 130,37 km.
System zaopatrzenia w wodę pitną oparty jest na produkcji wody pitnej w trzech stacjach
uzdatniania wody w miejscowościach:
Stacje uzdatniania wody na terenie gminy Radzyń Chełmiński:
SUW

Wydajność Q max/h

Średnie roczne
uzdatnianie

Radzyń Chełmiński

44 m3/h

96 000 m3

Rywałd

8,3 m3/h

21 000 m3

Mazanki

15 m3/h

16 000 m3

oraz na zakupie wody z gminy Płużnica, powiat wąbrzeski, w ilości około 150 000 m3/rok.
W 2019 roku nie dokonywano wymiany ani rozbudowy gminnej sieci wodociągowej.
Ponadto w 2019 roku usunięto około 40 awarii na sieci wodociągowej oraz 30 awarii na
przyłączach wodociągowych.
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SIEĆ KANALIZACYJNA
Ścieki są odprowadzane za pomocą systemu zbiorczej sieci kanalizacyjnej do gminnej
oczyszczalni ścieków. System sieci kanalizacyjnej obejmuje miasto Radzyń Chełmiński oraz
dwie miejscowości Dębieniec i Zielnowo, które są położone na terenie wiejskim. Łączna
długość sieci kanalizacyjnej wynosi 19,3 km, z czego 7,3 km w mieście i 12,0 km
na terenach wiejskich.
Liczba korzystających z systemu kanalizacji wynosi łącznie 630 gospodarstw domowych
oraz innych podmiotów gospodarczych, z czego w mieście 510 oraz 120 na terenach
wiejskich. Ścieki oczyszczane są w gminnej oczyszczalni ścieków, spełniając wymogi
pozwolenia wodnoprawnego i zgodnie z nim, oczyszczone są odprowadzane do odbiornika –
rowu melioracyjnego, będącego dopływem cieku podstawowego - Struga Radzyńska.
W skład systemu kanalizacji zbiorczej wchodzą w/w kolektory ściekowe grawitacyjne
i tłoczne o długości 19,3 km, 7 przepompowni ścieków oraz biologiczno – mechaniczna
oczyszczalnia ścieków.
Całość infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowana jest przez Gminę.
W 2019 roku usunięto około 20 awarii na sieci kanalizacyjnej.
Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków:
1. HYDROFORNIE
Radzyń Chełmiński: dz. nr 389
- 0,2524 ha
dz. nr 385/1
- 0,0586 ha
dz. nr 387
- 0,1310 ha
dz. nr 383
- 0,0777 ha
Mazanki:
dz. nr 3/26
- 0,1594 ha
Rywałd:
dz. nr 24/2
- 0,1900 ha
Razem: 0,8691 ha
2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Radzyń Chełmiński: dz. nr 147/6
(obręb Kneblowo)

- 3,4000 ha

3. Grunty pod przepompowniami ścieków:
Radzyń Chełmiński: dz. nr 44/12
- 0,0882 ha
dz. nr 44/13
- 0,0147 ha
dz. nr 496
- 0,1615 ha
dz. nr 470
- 0,2946 ha
dz. nr 250/3
- 0,0221 ha
Dębieniec:
dz. nr 6/4
- 0,2000 ha
Zielnowo:
dz. nr 5/2
- 0,0330 ha
Razem: 0,8147 ha
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Na terenie Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński od 2010 roku realizowane były
inwestycje związane z wyposażeniem gospodarstw domowych w przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Inwestycje zrealizowane zostały w kliku etapach i na koniec 2019 roku przydomowe
oczyszczalnie ścieków oczyszczają ścieki w 197 gospodarstwach domowych, z czego 32 sztuki
oddane były do użytku w roku 2019 w ramach inwestycji „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński
oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki.

WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST
W 2019 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę
z wyspecjalizowaną firmą na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Zadaniem objęto 12 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński. Łącznie odebrano i zutylizowano 26,987 Mg.
Całkowity koszt zadania wyniósł 9 850,26 zł. Zadanie zostało w 70% sfinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu, w 15% z budżetu Gminy oraz w 15% z wpłat Wnioskodawców. Podpisana umowa
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
w 2019r. dotyczy również dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie tut. Gminy w roku 2020r.
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński realizuje zadania wynikające z przyjętego
w dniu 14 lipca 2009r. przez Radę Ministrów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009 – 2032”, w którym zostały określone zadania nałożone przez Unię Europejską
mające na celu oczyszczenie terytorium Polski z azbestu. Dokumentami wspomagającymi,
które określają działania w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński są „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzyń
Chełmiński na lata 2014-2032” przyjęty uchwałą Nr VI/50/15 Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. i uchwała Nr XXVIII/234/17 Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenie Regulaminu dofinansowania
kosztów działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
Z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński realizując powyższy program zgodnie
z regulaminem, do 2019 roku zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 184,235 Mg
(29,518 Mg – demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz 154,717 Mg – transport
i unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest.
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OCHRONA ZWIERZĄT
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi wyłapywanie, zapewnienie opieki
i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy. Umowę na zapewnienie opieki oraz
wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński realizuje
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z siedzibą
w Grudziądzu.
W 2019 roku na koszt Gminy zapewniono opiekę ogółem 11 bezpańskim psom, w tym 4
psom przyjętym do schroniska od stycznia do grudnia 2019r. Ponadto tut. gmina
sfinansowała zadanie pn. „Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński” w wysokości 5000,00 zł. Koszt realizacji zadań
przewidzianych ustawą o ochronie zwierząt poniesiony przez Gminę w roku 2019 wyniósł
27 790,67 zł.
Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
W związku z powyższym dnia 14 grudnia 2019 roku Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego
podjęła uchwałę Nr XV/122/19, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na
terenie
Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński. Projekt powyższego programu, zgodnie z wytycznymi ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
przedłożył do zaopiniowania:
• Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii w Grudziądzu,
• Toruńskiemu Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt,
• Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie,
• Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grudziądzu,
• Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu,
• Dzierżawcom obwodów łowieckich, działających na terenie gminy Radzyń Chełmiński,
tj. Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Sokół”, Kołu Łowieckiemu „Wieniec”,
Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Daniel”, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu im.
Wojskiego, Kołu Łowieckiemu „Jedność”.
Wszystkie podmioty zaakceptowały powyższy projekt Programu, którego celem było:
• Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
• Zapobieganie bezdomności zwierząt,
• Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt,
• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy pod względem zagrożeń
powodowanych przez bezdomne zwierzęta,
• Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w zakresie humanitarnego
traktowania zwierząt.
Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt obejmuje w szczególności:
• zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
• opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
• odławianie bezdomnych zwierząt,
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obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym
gospodarstwie rolnym,
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy oraz obligatoryjną sterylizacje i kastrację, usypianie ślepych miotów
a także poszukiwanie nowych właścicieli dla odłowionych bezdomnych zwierząt realizowało
w 2019 r. Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowo Daniel z Grudziądza, z którym Miasto
i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała stosowną umowę. Świadczenie usług będących
przedmiotem umowy odbywało się w obiektach Ośrodka Opieki nad Zwierzętami
w Węgrowie.
•
•
•
•

PIĘKNA ZAGRODA - KONKURS
W 2019 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński przeprowadziła konkurs ekologiczny
„Piękna zagroda 2019” na poziomie gminnym. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy
ekologicznej wśród społeczeństwa gminy oraz mobilizacja społeczeństwa i upowszechnianie
działań ekologicznych w kierunku poprawy estetyki zabudowy zagród wiejskich i działek
siedliskowych na terenie gminy.
W 2019 roku w/w konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach „najbardziej
zadbana działka siedliskowa” i „najbardziej zadbana zagroda wiejska”. W konkursie udział
wzięło osiem działek siedliskowych i dwie zagrody wiejskie z terenu gminy. Komisja
konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, po
dokonaniu lustracji w terenie wytypowała laureatów przedmiotowego konkursu.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się na dożynkach gminnych w dniu 25
sierpnia 2019r. Całkowity koszt zakupu nagród w 2019 roku wyniósł 3500,00 zł, który w
całości pokryto z budżetu Gminy.

UTRZYMANIE ZIELENI
W 2019 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zakupiła ze Szkółki Drzew
i Krzewów Ozdobnych Krzysztof Gorgolewski materiał zadrzewieniowy z gatunku tuja
szmaragd do wysadzenia przy świetlicy wiejskiej w Dębieńcu. Koszt zakupu sadzonek drzew
poniesiony przez Gminę w roku 2019 wyniósł 802,50 zł.
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GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński na lata 2018-2022, który obowiązywał w 2019 r. został przyjęty uchwałą Rady
Miejskiej Radzynia Chełmińskiego dnia 28 grudnia 2017 r. (Uchwała Nr XXXVII/283/17).
Zasób Mieszkaniowy Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg stanu na dzień 31.12.
2019 r. stanowi 47 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych . stanowiących
współwłasność gminy i osób fizycznych oraz 1 budynek w którym znajduje się 1 lokal
mieszkalny w miejscowości Szumiłowo stanowiący własność gminy .
Lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy położone są w 20 budynkach stanowiących
współwłasność z czego w mieście 31 lokale położone w 14 budynkach ,na terenie wiejskim
16 lokali mieszkalnych położonych w 7 budynkach z czego 6 stanowi współwłasnośćgminy i
osób fizycznych, jeden budynek stanowi własność gminy . Łączna powierzchnia użytkowa
lokali mieszkalnych wynosi: 1855,66 m2 .
W roku 2019 obowiązywały następujące zasady polityki czynszowej:
1. Za wynajęty lokal mieszkalny najemca obowiązany był uiszczać miesięczny czynsz
najmu wynikający z kosztów administrowania , konserwacji i utrzymania stanu
technicznego budynku , utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego
użytkowania i otoczenia budynku.
2. Najemca oprócz czynszu obowiązany był do uiszczania opłat niezależnych od
właściciela w szczególności za dostawę do lokalu wody ,energii elektrycznej, odbiór
nieczystości stałych i płynnych , podgrzanie wody i centralne ogrzewanie.
3. Opłaty o których mowa w pkt.2 , mogą być pobierane przez właściciela tylko
w wypadkach , gdy najemca nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą
mediów lub usług.
Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Burmistrz Miasta i
Gminy zarządzeniem w wysokości do 3% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia 1 m 2 budynków mieszkalnych w stosunku rocznym ogłaszanym przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
Burmistrz Miasta i Gminy ustalając stawki czynszu uwzględnia zróżnicowanie w standardzie
zasobu mieszkaniowego poprzez stosowanie zniżek od stawki bazowej czynszu
lub podwyższając stawkę bazową w zależności od wyposażenia lokali i stanu technicznego.
Stawka bazowa 100% obejmuje wyposażenie lokalu i budynku w instalację wodociągowokanalizacyjną bez centralnego ogrzewania , łazienki i wc.
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Czynniki obniżające i podwyższające stawkę bazową czynszu za 1 m 2powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego:
Czynniki obniżające
brak instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej

-5%

brak instalacji kanalizacyjnej

-5%

lokal z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego

-5%

lokal jednoizbowy lub strychowy o powierzchni użytkowej mniej niż 25 m 2

-10%

lokal bez łazienki i ubikacji

-10%

lokal w którym co najmniej jedno pomieszczenie (izba nie posiada
ogrzewania)

-5%

Czynniki podwyższające
ubikacja w lokalu mieszkalnym

+5%

ubikacja i łazienka w lokalu mieszkalnym

+5%

centralne ogrzewanie ciepło dostarczane przez Wynajmującego

+5%

centralne ogrzewanie ciepła dostarczane przez najemcę

+5%

ciepła woda z sieci

+5%

Suma obniżek i podwyżek nie może przekraczać 20 % stawki bazowej. Podwyżki czynszu
mogą być dokonywane nie częściej niż co 6 miesięcy . Stawka czynszu za najem socjalny
lokalu nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym
zasobie mieszkaniowym.
W roku 2019 stawki czynszów ustalonych na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. kształtowały się następująco:
• stawka bazowa czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
w wysokości 3,74 zł/m2.
• stawka za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 50% najniższego
czynszu obowiązującego w Gminnym zasobie mieszkaniowych to jest 1,42 zł/m 2.
• w przypadku gdy gmina zawierała umowy najmu lokali mieszkalnych po dniu wejścia
w życie art.2 przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.756)
stawka czynszu naliczana była zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
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o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, obowiązującej po dniu 22.04.2019 r.
W roku 2019 uzyskano dochody z tytułu czynszów mieszkaniowych w wysokości 96.241,49zł,
natomiast zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wg stanu na 31.12.2019r.
wyniosły 142.396,08zł. Zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych, które stanowią
współwłasność Gminy i osób fizycznych sprawuje zarządca nieruchomości w pozostałych
budynkach osoby fizyczne wybrane przez właścicieli lokali. Łącznie w 21 budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych . Opłata za zarządzanie przez zarządcę nieruchomości wynosiła
0,66 zł. za udział w nieruchomości wspólnej miesięcznie, plus koszty remontów i pozostałe
koszty eksploatacyjne. W pozostałych budynkach wspólnot opłata ustalona z właścicielami w
drodze uchwały w planie gospodarczym Wspólnot Mieszkaniowych. Gmina pokrywa koszty
za udział w nieruchomości wspólnej przekazując miesięczne zaliczki na wskazane konto przez
zarządców nieruchomości.
Grunty komunalne
W tym grunty przekazane na rzecz osób fizycznych i prawnych w
użytkowanie wieczyste
W tym zasób gminny

160,2307 ha
5,6285 ha
154,6022 ha

grunty rozdysponowane

15,3381 ha

W tym, użytkowane przez osoby fizyczne i prawne
na podstawie zawartych umów dzierżawy

13,8631 ha

W tym grunty oddane w trwały zarząd

1.4750 ha

działki 144/6 i 144/7 położone w obrębie Kneblowo
ustanowione prawo wieczystego użytkowania na rzecz Gminy

0,8308 ha
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Po rozdysponowaniu gruntów w sposób przedstawiony powyżej Gmina sprawuje
bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow. 153,1272, ha, w skład którego wchodzą
grunty zabudowane ,niezabudowane , drogi i rowy tj. :
• grunty zabudowane, na których znajdują się obiekty gminne ,takie jak świetlice ,place
zabaw, remizy strażackie, hydrofornie, studnie głębinowe, oczyszczalnie ścieków,
stacje uzdatniania wody, przepompownie ścieków, budynek administracyjny,
budynek mieszkalny, budynki kotłowni, budynki gospodarcze, garaże.
• grunty niezabudowane przeznaczone: na cele rolne, grunty pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne, parki, rowy, boiska, nieużytki oraz drogi, w skład
których wchodzą drogi gminne publiczne, wewnętrzne, o nawierzchni
asfaltowej ,,ulepszonej oraz gruntowe, ścieżki rowerowe, parkingi położone
w granicach administracyjnych gminy.
W skład zasobu gminnego wchodzą również lokale mieszkalne znajdujące się
w budynkach wielorodzinnych i 1 lokal w budynku w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny.
W dyspozycji Gminy znajduje się 47 lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych
i mieszkalno- użytkowych stanowiących współwłasność gminy z osobami fizycznymi, 1 lokal
mieszkalny w budynku mieszkalnym stanowiącym własność gminy.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Gmina kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
na rzecz najemców . Sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
tych lokali z uwzględnieniem bonifikat od sprzedaży w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego Nr XI/91/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z dnia 30.07.2019 r., poz.4236 ).
Sprzedano następujące nieruchomości:
• niezabudowana nieruchomość rolna nr 94/38 o pow. 2,4500ha położona
w Czeczewie gm. Radzyń Chełmiński w przetargu ograniczonym.
• niezabudowana nieruchomość nr 342/4 o pow. 0,0719 ha położona w Radzyniu
Chełmińskim z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego „Południe – Zachód ”w Radzyniu Chełmińskim , zatwierdzonego
uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01 marca 2011 r.
oznaczona symbolem 38 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
• Nr 1 o pow. 64,95 m 2 położony przy ul. Tysiąclecia 5 w Radzyniu Chełmińskim wraz
z pom. przynależnym o pow. 16,02m2 i pom. gospodarczym o pow. 7,75m2 wraz
z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wynoszącym: 8872/19563
części, stanowiący działkę nr 152/1 o pow. 194m 2 . Lokal został zbyty z 95%
bonifikatą.
• lokal mieszkalny nr 3 o pow. 30,09m 2 położony przy ul. Podgrodzie 7 w Radzyniu
Chełmińskim wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow.7,15m 2 , którego udział
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•

•

w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 3724/15625 części . Lokal zbyty
został w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego . Lokal znajdował się
w budynku wpisanym do rejestru zabytków.
lokal mieszkalny Nr 2 , który nie spełniał wymogów samodzielnego lokalu, położony
przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim o pow. 13,30m 2 wraz z udziałem
wynoszącym : 185/5977 części. Lokal zbyty został w drodze bezprzetargowej
na polepszenie warunków zagospodarowania lokalu sąsiadującego Nr 7.
pomieszczenie o powierzchni 10,46m 2 w budynku Nr 10 Nowy Dwór w drodze
bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego
Nr2 sąsiadującego z tym pomieszczeniem , którego udział wynosił: 104/1122 .

W roku 2019 Gmina nabyła odpłatnie niezabudowane grunty :
• działkę , nr 39/3 o pow.0.0356ha z przeznaczeniem pod drogę ścieżkę rowerową
Radzyn Chełmiński – Czeczewo;
• w drodze zamiany gruntów: działkę Nr 38/32 o pow. 0,0091ha położoną
w Czeczewie z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Radzyń Chełmiński – Czeczewo.
Gmina nabyła nieodpłatnie niezabudowaną działkę nr 20/3 o pow. 0.0337ha,
położoną w obrębie Kneblowo gm. Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na cel
publiczny pod drogę gminną ,Nr 041646C, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie.
Z mocy prawa za wypłatą odszkodowania za przejęte grunty Gmina nabyła:
• działkę Nr 395/8 o pow. 0,0069 ha położona w Radzyniu Chełmińskim
ul. Tysiąclecia,
• działkę Nr 405/7 o pow. 0,1551 ha , położona w Radzyniu Chełmińskim
ul. Tysiąclecia,
• działkę Nr 421/5 o pow. 0,1211 ha , położoną w Radzyniu Chełmińskim,
• działkę Nr 421/8 o pow. 0,0185 ha , położoną w Radzyniu Chełmińskim.
W/w grunty zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Południe –
Zachód ”w Radzyniu Chełmińskim , zatwierdzonym uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 01 marca 2011 r. ( Dz. U. Woj. Kuj. Pom., Nr 108, poz. 878 z
dnia 10 maja 2011r.) grunty rolne oznaczone symbolem: 026KDD, 031KDD i 014 KDD –
tereny komunikacji publicznej droga dojazdowa.
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2019r. miała charakter
finansowy i pozafinansowy.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2019r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich
wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego
w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).
Na zadania realizowane w 2019r. ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert, z czego
zrealizowano dwa. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie
uproszczonym wpłynęły trzy oferty, z czego dofinansowano dwa. Łączna kwota udzielonego
wsparcia, to 189 650,89 zł.

OTWARTE KONKURSY OFERT
Na podstawie art. 13, w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński w 2019r. ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
•

Na wsparcie w 2019r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej p/n: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej
halowej oldbojów”.
Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona
przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2,
87-220 Radzyń Chełmiński. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Nr 15/2019, z dnia 1.03.2019r. pozytywnie zaopiniowała
złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” - daje gwarancję
prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, w mieście i gminie Radzyń Chełmiński. Wysokość
środków publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania wyniosła:

•

•

155.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 1.03.2019r. Zadanie zostało wykonane
i rozliczone prawidłowo.
Na powierzenie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym oraz wspierania systemu pieczy zastępczej zadania pn. „Wakacje w
świetlicy – prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy
Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.
Na zadanie przeznaczono kwotę 20 000 zł. W dniu 11.06.2020r.wpłynęła 1 oferta. W
dniu 13.06.2020r. oferta została przez wnioskodawcę wycofana. Zadanie zostało
wykonane z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert – w ramach pracy
własnej Urzędu.
Na powierzenie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, zadania pn. „Organizacja Rock Moto Festiwalu 2019 w Radzyniu
Chełmińskim”.
Na zadanie przeznaczono kwotę 30 000 zł. W dniu 11.06.2020r.wpłynęła 1 kompletna
i formalnie poprawna oferta. Komisja Konkursowa powołana na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 46/2019, z dnia 7.06.2019r. pozytywnie
zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że „Fundacja Rock Moto Festiwal” - daje
gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego. Zadanie zostało wykonane
i rozliczone prawidłowo w wysokości 27 650,89 zł.

TRYB UPROSZCZONY, TZW, „MAŁE GRANTY”
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
mają prawo złożyć ofertę na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w
ustawie. W 2019r. dotację w trybie uproszczonym otrzymały:
•

•

Fundacja Siedem Życzeń w okresie 12.07.2019 – 30.08.2019r. wykonała zadanie
publiczne pn.”Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”. W ramach zadania zabiegom zostało poddanych
38 zwierząt właścicielskich z terenu Miasta Gminy Radzyń Chełmiński. Dzięki
wykonanym zabiegom kastracji
sterylizacji zwiększyły się realne szanse na
zapobiegnięcie bezdomności zwierząt na tym terenie. Ponadto w ramach realizowanej
oferty zostały przygotowane ulotki o tematyce walki z bezdomnością zwierząt oraz
potrzeby ich kastracji i sterylizacji. Wolontariusze Fundacji porozwieszali plakaty i
ulotki na terenie całej gminy oraz promowali adopcję zwierząt w Zespole Szkół. Akcja
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Wartość udzielonej
dotacji to 5 000 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.
Stowarzyszenie „Uśmiech” w okresie od 2 -15.12.2019r. wykonało zadanie publiczne
pn.”Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów” dla uczniów
Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim i podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Grucie. W ramach zadania zorganizowano w dniu 15.12.2019r. warsztat
kreatywny polegający na wspólnym dla 50 osób. Kwota dotacji to 2 000 zł.

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:
•

•

•
•

Konsultacji projektów uchwał w sprawie: „Programu współpracy Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania
pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację,
informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych.
Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali
regionalnej i ponadregionalnej.
Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach,
konkursach organizowanych przez różne instytucje.

OCHRONA ZDROWIA
•
•

•
•

Na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński funkcjonował 1 podmiot leczniczy,
zarządzany przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, tj. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.
Liczba pacjentek i pacjentów w 2019 r., korzystających z tych podmiotu wynosiła
3083 osoby.
Na terenie gminy funkcjonują dwie apteki.
W 2019r. zgłosiło się siedem osób z wnioskiem o ubezpieczenie finansowane
ze środków publicznych – pomocą zostało objętych 5 osób.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Radzyń
Chełmiński działa na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego
„Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii na rok 2019”. Budżet GKRPA w 2019r. wyniósł 101 150,54 zł
uzyskany z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Według stanu na dzień 31.12.2019r. na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działało 14
punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 3 punkty sprzedaży
alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży.
Do Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 7 zgłoszeń
przypadków nadużywania alkoholu.
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Główne zadania wykonane przez GKRPA w Radzyniu Chełmińskim w 2019r. to m.in.:
 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 Czynności podjęte w stosunku do 7 osób, zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
odwykowemu,
 Opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych w Mieście i Gminie Radzyń
Chełmiński,
 Organizacja i finansowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla
osób z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych oraz ofiar przemocy,
poprzez zatrudnianie psychologa oraz terapeuty uzależnień, którzy udzielili łącznie
177 porad,
 Realizacja programów z obszaru profilaktyki uniwersalnej kierowanej do dzieci
i młodzieży, rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
 Finansowanie szkoleń i warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli z zakresu
profilaktyki problemowej oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
 Współfinansowanie festynów i imprez plenerowych, propagujących zdrowy tryb życia
bez uzależnień,
 Współfinansowanie nagród podczas imprez sportowych, konkursów plastycznych
i innych propagujących zdrowy tryb życia,
 Organizacja i finansowanie 10-dniowych kolonii letnich z programem profilaktycznym
dla 30 dzieci w Jarosławcu nad morzem,
 Organizacja i finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenach świetlic
wiejskich w okresie VII-VIII 2019r.
 Współfinansowanie półkolonii zimowych dla 30 dzieci w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.

OŚWIATA
W 2019r. na terenie gminy funkcjonowała 1 placówka oświatowa, tj.: Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, w skład którego wchodziły: Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa.
Podstawowe informacje o placówkach wchodzących w skład Zespołu Szkół:
• Oddziały i uczniowie, stan na IX 2019r. :
Szkoła Podstawowa: 21 oddziałów od klasy pierwszej do ósmej, w tym 4 klasy integracyjne – łącznie 428 uczniów oraz 3 oddziały gimnazjalne - 62 uczniów.
Przedszkole: 6 oddziałów, 145 dzieci.
Razem: 30 oddziałów; 635 uczniów i dzieci
Jedno dziecko realizowało obowiązek szkolny w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
• Obwodem szkolnym Zespołu Szkół jest teren Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
• Baza do działalności oświatowej: obiekty Zespołu Szkół. Obiekt składa się z dwóch budynków dydaktycznych, budynku administracyjno – dydaktycznego z kuchnią i stoStrona 83
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łówką, sali gimnastycznej oraz łącznika, całość o powierzchni 8000 m 2. Uzupełnieniem
jest boisko sportowe Orlik 2012, kryte lodowisko, pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej, trzy place zabaw dla dzieci, gminny teren rekreacyjny oraz zestaw do ćwiczeń
na powietrzu. W gorszym stanie jest plac zabaw przy Przedszkolu, który wymaga modernizacji.
Przedszkole Samorządowe dysponowało salami na wydzielonym piętrze. Szkoła Podstawowa
dysponowała salami lekcyjnymi, pracowniami komputerowymi, salą gimnastyczną, salą do
ćwiczeń polisensorycznych, biblioteką, gabinetami pedagogów, logopedy, terapeutycznym,
stomatologicznym, higieny szkolnej, stołówką i świetlicą. Stołówka szkolna wydawała posiłki
dzieciom przedszkolnym i uczniom.
Około 100 uczniów posiadało wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną opinię
o potrzebie dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka (liczba ta zmieniała
się w ciągu roku szkolnego).
Dla wszystkich uczniów z orzeczeniem i opinią oraz tych, u których zauważono potrzebę po mocy, a także dla uczniów zdolnych prowadzone były formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno –
wyrównawcze, socjoterapeutyczne, terapeutyczne biofeedback oraz koła przedmiotowe i
kreatywne.
Kadra Pedagogiczna
Kadra nauczycielska liczyła, w roku szkolnym 2018/2019, 50 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze całego etatu i 4 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. 59,26% nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 25,93% stopień nauczyciela mianowanego, 14,81%
stopień nauczyciela kontraktowego. Średni staż pracy nauczycieli wynosił 24,85 lat.
Poziom nauczania








Wyniki egzaminu kompetencji w gimnazjum
Uczniowie klas trzecich brali udział w obowiązkowym, ogólnopolskim egzaminie
gimnazjalnym. Egzamin podzielony był na sześć części: język polski, historia i wiedza o
społeczeństwie, matematyka, nauki przyrodnicze, język obcy na poziomie
podstawowym i język obcy na poziomie rozszerzonym. Egzamin w części
przyrodniczej sprawdzał kompetencje w przedmiotach: fizyka, chemia, biologia,
geografia. Wynik każdego egzaminu uplasowały się na poziomie czwartego
w dziewięciostopniowej skali stanikowej.
Po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty, który obejmował język polski,
matematyki i języka polskiego. Wynik każdego egzaminu uplasowały się na poziomie
czwartego w dziewięciostopniowej skali stanikowej.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie brali udział w różnych konkursach, w tym
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz w zawodach
sportowych.
Poza konkursami przedmiotowymi młodzież startowała także w konkursach
organizowanych przez inne instytucje, m.in. w:
Powiatowym Konkursie Ekologicznym,
Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zapobiegamy pożarom”
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Regionalnym konkursie ortograficznym „Mistrz ortografii”
Międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego „Speak up”
Konkursie historycznym „Polska Jagiellonów”
Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” i „Kangurek”
Konkursie PCK w Grudziądzu „Olimpiada promocji zdrowia i udzielania pierwszej
pomocy”
Ogólnopolskim Konkursie Pieśni i Piosenki Religijnej
Festiwalu Pieśni Maryjnej w Jabłonowie
Wojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Religijnej w Wąbrzeźnie
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce
Igrzyskach Powiatu Grudziądzkiego w Piłce Ręcznej
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
Biegach przełajowych chłopców

Pomoc materialna i dożywianie
• W roku szkolnym 2018/2019 sześcioro uczniów otrzymało dofinansowanie zakupu
podręczników.
• 310 uczniów i dzieci przedszkolnych otrzymało refundację dożywiania.
• Wszyscy uczniowie otrzymali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.
• Stołówka wydawała posiłki dzieciom przedszkolnym i uczniom obu szkół; średnio 716
posiłków dziennie. Uczniowie szkół radzyńskich spożywali posiłek jednodaniowy,
dzieci przedszkolne śniadania, obiady oraz podwieczorki . Dzieci i uczniowie mieli
możliwość wypicia mleka białego lub herbaty. 260 uczniów klas I-V szkoły
podstawowej korzystało z programu „Program dla szkół”.
Dowóz uczniów do szkoły
Dowóz uczniów prowadzony był przez Zespół Szkół. W roku szkolnym 2018/2019
dowożonych było średnio 270 uczniów oraz 33 dzieci przedszkolnych dziennie. W tym celu
Zespół Szkół dysponował trzema autobusami i dwoma busami. Ponadto na potrzeby dzieci
niepełnosprawnych przeznaczony został 9-osobowy bus. Zatrudnionych było czterech
kierowców i cztery opiekunki - 3 kierowców w Zespole Szkół , 1 w UMiG, 3 opiekunki w ZS, 1
w UMiG. Średnia dzienna długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 500 km.
Inne działania Zespołu Szkół w roku szkolnym 2018/2019
 II Wiedźmiński Rajd Harcerski
 XIV Bieg Uliczny
 Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
 Współpraca ze Szkołą Sanatoryjną z Internatem w Winnikach: udział p.o. dyrektora ZS
w Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej oraz wyjazd młodzieży z naszej szkoły
na realizację projektu „Tworzymy dobro”, wizyta młodzieży z Winnik w naszej gminie
i szkole
 Realizacja projektów edukacyjnych: „Szklanka mleka” , „Trzymaj Formę, „Owoce
w szkole” „Śniadanie daje moc”, „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”,
„Nie pal przy mnie proszę”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, „Bieg po zdrowie”,
„Fluoryzacja zębów”
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Udział w projektach unijnych
Gmina realizowała:
• Projekt unijny, pn.: „Najlepszy czas na rozwój”. Projekt jest realizowany w Szkole
Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim,
w okresie1.08.2018r. - 31.08.2020r. Projekt zakłada rozwój kompetencji kluczowych
w zakresie matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych
oraz wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Do realizacji zajęć
zostały zakupione pomoce i materiały dydaktyczne. Wartość projektu to 472125,35zł.
Wysokość wkładu własnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński w realizację
projektu w formie niepieniężnej wynosi 23623,38 zł. Przewidywana ilość uczestników
to 400 osób.
• Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Radzyń Chełmiński” w zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Wartość projektu to 82 970,09 zł,
a okres realizacji 1.08.2019-15.11.2019r. Projekt w 100% sfinansowany ze środków
EFS w ramach POPC na lata 2014 – 2020. W ramach projektu zakupiono 10
komputerów przenośnych, które pozwoliły na bezpłatne przeszkolenie 155 osób
powyżej 25. roku życia, w tym 3 osób niepełnosprawnych. 12-godzinne szkolenia
odbyły się poprzez 14 spotkań w czasie i modułach dostosowanych do poziomu
wiedzy i zainteresowań uczestników. Sprzęt po szkoleniach stał się własnością Gminy
i został przekazany w użyczenie Zespołowi Szkół w Radzyniu Chełmińskim na potrzeby
szkoleniowe uczniów.

PROMOCJA
Honorowy patronat Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nad wydarzeniami
w 2019r:
• XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta
Grudziądza,
• Turniej Halowy Piłki Nożnej Oldbojów „Radzyń Chełmiński 2019”
• Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów „Pieniężno 2019”
• IV Wędkarski Dzień Dziecka,
• XVII Konkurs Wiedzy o Regionie,
• XVIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej,
• XIV Rock Moto Festiwal,
• Świet(l)na impreza z LGD Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję,
• Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Chełmińskim,
• Dzień Sybiraka,
• Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne i powiatowe,
• Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega Pożarom”,
• Piknik Charytatywny „Łączymy siły – pomoc dla Wiktorii”
• XII Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński dla Łukasza,
• XVI Bieg Uliczny z okazji rocznicy nadania praw miejskich Radzyniowi Chełmińskiemu,
• Obchody 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie,
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PODMIOTY GOSPODARCZE
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31.12.2019 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych , które mają
główne miejsce prowadzenia działalności na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński
obejmowała blisko 200 pozycji.
Status podmiotu gospodarczego

ilość

aktywny

152

zawieszony

33

wyłącznie jako spółka cywilna

7

RAZEM

192

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport drogowy
towarów i sprzedaż detaliczną i hurtową.

ZATRUDNIENIE
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było:
Ilość pracowników

Ilość etatów

Stanowiska urzędnicze

26

25,5

Stanowiska pomocnicze i
obsługi

24

24

W tym w ramach robót
publicznych i zobowiązań

9

9
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MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim jako jednostka
organizacyjna funkcjonuje od 1990 roku.
Realizuje zadania wynikające między innymi z ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy
społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje m.in. jeżeli
dochód nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego tj. 701 zł osoby samotnie
gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie za wyjątkiem specjalnego zasiłku celowego
i programu „Posiłek w domu i w szkole”.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w 2019 roku realizowane były
następujące formy pomocy:
Rodzaj zasiłku

Ilość

Zasiłek stały

205

Zasiłek okresowy

1219

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

260

Zasiłek celowy na zakup żywności

489

Rodzaj i ilość niektórych świadczeń realizowanych przez MGOPS:
świadczenia

ilość

Ilość osób z gminy w Domach Pomocy Społecznej

2

Ilość osób skierowanych do schroniska dla osób bezdomnych

5

Ilość osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych

12

Ilość dzieci objęta dożywianiem w szkołach
Ilość ubiegających się w wydanie Karty Dużej Rodziny
Ilość wydanych Kart Dużej Rodziny
Ilość rodzin objętych Niebieską Linią
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Rodziny objęte były również szeroko rozumianą pracą socjalną. W ramach zadań własnych
zatrudniono 2 opiekunki domowe które, świadczyły pomoc w 14 środowiskach.
Realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie M-GOPS prowadził obsługę
techniczno – organizacyjną zespołu interdyscyplinarnego i był realizatorem programu.
Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminny Program
Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie
Radzyń Chełmiński na lata 2017-2019
na wniosek pracowników socjalnych lub sądu, objęto pomocą 8 rodzin z problemami
opiekuńczo –wychowawczymi, z którymi pracował 1 asystent rodziny.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został upoważniony również do realizacji zadań
wynikających z innych ustaw w ramach których wypłacił następującą ilość świadczeń:
Ilość świadczeń

Świadczenie na podstawie aktu prawnego:

10892

ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów

428

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów

24

ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci

8750

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

381

ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych

392

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

542
45

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
start”
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M-GOPS finansował wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych spokrewnionych.
Ponadto w 2019 roku Ośrodek kontynuował zadania wynikające z ustaw, Uchwał Rady
Miejskiej Radzyń Chełmiński i porozumień. M-GOPS współpracuje z kuratorami zawodowymi
jak i społecznymi z Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Podczas wizyty kuratora dochodzi do
omówienia sytuacji rodzin i możliwości udzielenia im pomocy. Kuratorzy stanowią pomocne
źródło informacji na temat środowisk objętych ich działalnością. Utrzymujemy kontakt z
Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, kierując tam osoby bezrobotne, celem
rejestracji, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz możliwości znalezienia pracy czy
przekwalifikowania zawodowego. Współpraca ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla
bezrobotnych i wykluczonych. Ponadto Ośrodek współpracuje z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Szkołami, różnego rodzaju placówkami i ośrodkami szkolno
-wychowawczymi. Współpraca z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
polega głównie na otoczeniu opieką medyczną ludzi starszych i schorowanych, będących pod
opieką Ośrodka. M-GOPS jest w stałym kontakcie z Gminną Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Przekazywanie informacji o rodzinach z problemem alkoholowym pozwala na bardziej
skuteczną pomoc skierowaną dla tych rodzin. Ośrodek współpracuje również z Posterunkiem
Policji w Radzyniu Chełmińskim. Kontaktujemy się z dzielnicowym naszej gminy w sprawie
rodzin wymagających interwencji, w sytuacji kryzysowej, przemocy w rodzinie. Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej mają stały kontakt z terapeutą do spraw uzależnień jak również
z psychologiem, którzy służą pomocą osobom potrzebującym na terenie miasta i gminy
Radzyń Chełmińskim.
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MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim jest samorządową instytucją
kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej,
wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. nr 1, od dnia 25.04.1994 r., który jest
prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Działa na podstawie
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 19 marca 2018 r. poz.574 ze zm.),
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 16 października 2018 r. poz. 1983) oraz Statutu nadanego Uchwałą nr XXXIX/267/09
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
Do podstawowych zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie materiałów
bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie
działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa,
organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym,
starszym i niepełnosprawnym, prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących
popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu. Biblioteka
może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz polityki
kulturalnej.
Zbiory

ilość

księgozbiór

14 881 vol.

Materiały audiowizualne

121 egz.

Razem:

15 002 szt.

Dane za 2019 rok:
ilość
Przybyło materiałów bibliotecznych:

674 (w tym 647 vol.)

Zarejestrowanych czytelników:

630

Liczba wypożyczeń

12 612 książek
151 materiałów audiowizualnych

Udostępnienia ma miejscu:

12 692 książek i czasopism

Łącznie odwiedzin:

19 935 osób
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M-GBP pomaga również w dotarciu do słowa pisanego osobom chorym, niepełnosprawnym
i seniorom. W ramach tej pomocy oferowana jest usługa „Książka na telefon”, gdzie
pracownicy biblioteki, po uprzednim (telefonicznym) odebraniu zamówienia, dostarczają
wybrane pozycje książkowe do miejsca zamieszkania osób (na terenie gminy Radzyń
Chełmiński), które zgłaszają taką potrzebę. Są to najczęściej osoby unieruchomione
w swoich domach, ze względu na niepełnosprawność ruchową, spowodowaną kalectwem,
chorobą lub wiekiem.
Struktura czytelników:
Przedział wiekowy

Ilość czytelników

6-12

161

13-15

51

16-19

57

20-24

32

25-44

122

45-60

97

Powyżej 60

58

WYDARZENIA KULTURALNE ORAZ EDUKACYJNE
Ferie dla dzieci w bibliotece (21.01.2019 r. – 25.01.2019 r.) – grupa dzieci – 20 osób
W czasie trwania ferii zimowych w bibliotece dzieci z Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
uczestniczą w wielu ciekawych warsztatach i zajęciach. Podczas tegorocznych ferii odbyło się
kilka warsztatów. Były to między innymi warsztaty wykonywania kwiatów z krepy włoskiej,
warsztaty manualne – klocki lego, warsztaty plastyczne i teatralne. Ponadto dla uczestników
ferii zorganizowano bal karnawałowy oraz konkurs plastyczny z nagrodami „Zimowe
zwierzęta z zimowych krain”. W czasie trwania ferii dzieci otrzymywali poczęstunek oraz
soczki.
Gminny Przegląd poezji „Złote Usta” – 46 uczestników
Gminny Przegląd Poezji „Złote Usta” w 2019 r. zorganizowany został przez bibliotekę po raz
XX. Jest to konkurs recytatorski dla dzieci oraz młodzieży z Zespołu Szkół w Radzyniu
Chełmińskim. W edycji 2019 wzięło udział 46 uczestników – wszyscy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe (laureaci biorą udział w przeglądzie na szczeblu powiatowym w Łasinie).
Głównym celem przeglądu jest prezentowanie dziecięcych oraz młodzieżowych umiejętności
recytatorskich.
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Koncert z okazji Dnia Kobiet – 120 osób
Koncert z okazji Dnia Kobiet wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń organizowanych przez
bibliotekę. 7 marca 2019 r. wszystkie mieszkanki Miasta i miny Radzynia Chełmińskiego miały
okazję wysłuchania koncertu duetu skrzypcowego Queens of Violins. Muzyczne wydarzenie,
które zorganizowała dla kobiet Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przyciągnęło tłumy. Po
koncercie wszyscy zostali zaproszeni na kawę oraz słodki poczęstunek.
Wakacje dla dzieci w bibliotece (01.07.2019 r. – 04.07.2019 r.) – grupa dzieci 25 osób
Wakacje w bibliotece to szereg różnego rodzaju gier i zabaw, to promocja książki, biblioteki
i czytelnictwa. Pierwszego dnia uczestnicy wakacji malowali dłońmi, kolejne dni
to warsztaty scrapbookingu, warsztaty z robotyki oraz malowania na stretch folii. Ponadto
dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym „Dokąd zmierza wakacyjny pociąg”. Podczas
wakacji dzieci otrzymują również soczki oraz poczęstunek.
Piknik wakacyjny z Minionkami – ok. 200 dzieci (05.07.2019 r.)
Przedstawienie teatralne, muzyka, taniec, mnóstwo konkursów, żywa maskotka, zaplatanie
warkoczyków, wykonywanie bransoletek oraz wiele innych atrakcji. Tego dnia nie zabrakło
również parku rekreacji - bajkowych dmuchanych zjeżdżalni.
Dożynki – 29.08.2019 r. ok. 1000 osób
M-GBP jest również organizatorem dożynek gminnych, które odbywają się na Placu
Zamkowym w Radzyniu Chełmiński. W 2019 główną atrakcją święta plonów był występ
kabaretu Jurki oraz koncert zespołu Yaka Band. Ponadto uczestnicy mogli wysłuchać
koncertu Orkiestry Dętej z Chełmna, koncertu disco polo GrzeHoo oraz zespołu Hit. Były
również pokazy carvingu i ratownictwa medycznego, wystawa ciągników Kubota oraz wiele
innych atrakcji i niespodzianek. Dożynki w Radzyniu Chełmińskim to również okazja do
zaprezentowania
rękodzieła
artystycznego
oraz
regionalnych
potraw,
które przygotowują koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z terenu gminy,
to również okazja pokazania walorów polskiej wsi.
Noc Bibliotek (04.10.2019 r.) – w 2019 r. M-GBP przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Noc
Bibliotek”. Pracownicy biblioteki przygotowali przedstawienie pt. „Biała Dama
z Radzyńskiego Zamku”. Ponadto czytano legendy, przeprowadzono warsztaty
rękodzielnicze, grano w karty „Flirt z Markiem Hłasko”, wysłuchano również mini koncertu
uczennicy z ZS w Radzyniu Chełmińskim.
Festyn Dawców Szpiku w Grudziądzu (19.10.2019 r.) – pracownicy biblioteki aktywnie
włączyli się w w/w festyn – rozdawano kolorowanki, długopisy itp. gadżety reklamowe,
przeprowadzono warsztaty wykonywania bransoletek z koralików.
Akademia patriotyczna z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego – (9 listopada 2019 r.) - dla upamiętnienia 101
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
przygotowała akademię patriotyczną. Radosne święto w biało-czerwonych barwach
rozpoczęliśmy od występu poetycko-muzycznego w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego,
wysłuchaliśmy również pieśni patriotyczne w wykonaniu niezwykle utalentowanej wokalistki
Pauliny Dumy-Gajewskiej. Ponadto nasi goście mieli niepowtarzalna okazję obejrzeć
wystawę upamiętniająca nasze miasteczko dziesiątki lat temu oraz zwyczajnie porozmawiać.
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Spotkanie Mikołajkowe dla ponad 100 dzieci z Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego
(6 grudnia 2019 r.) wszystkie dzieci zaproszone zostały na przedstawienie „Elf Psotek
i jego czarodziejski młotek”. Dzieci odwiedził również Mikołaj, który wręczył słodkie
upominki oraz pozował do zdjęć.
Spotkanie autorskie
(8 maja 2019 r.), w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza oraz rozpoczęcia tygodnia bibliotek
do radzyńskiej książnicy przybyła Hanna Cygler niezwykle utalentowana polska
powieściopisarka.
Lekcje biblioteczne dla dzieci z przedszkola
W 2019 r. w bibliotece odbyło się 9 lekcji bibliotecznych z grupami przedszkolnymi. Podczas
spotkań dzieci słuchają głośnego czytania bajek, biorą udział w warsztatach przygotowanych
przez bibliotekarzy, uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych promujących czytelnictwo.
Mają również okazję do wysłuchania prelekcji na temat biblioteki oraz pracy bibliotekarza.
Spotkania dla seniorów
Biblioteka jest również organizatorem wielu ciekawych spotkań dla seniorów. W 2019r.
zorganizowano kilka spotkań integracyjnych: między innymi spotkanie Walentynkowe,
Andrzejkowe oraz wigilię. Przy bibliotece działa również zespół śpiewaczy Harmonia, którego
próby odbywają się raz w tygodniu. Biblioteka organizuje seniorom również wyjazdy
na przeglądy i biesiady.
Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych
W 2019 r przeprowadzono kilka warsztatów dla mieszkańców miasta i gminy. Były to:
warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, malowania motyli na drewnie, warsztaty
bożonarodzeniowe – lampiony. Warsztaty organizowane przez bibliotekę to nie tylko
zdobycie nowych umiejętności z zakresu rękodzieła, to również integracja
oraz propagowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Organizacja ćwiczeń rekreacyjno-sportowych 50+ dla mieszkańców gminy
Ćwiczenia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców naszej gminy odbywają się w sezonie
jesienno-zimowym. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością wśród pań, które chcą
poprawić swoją sprawność fizyczną oraz zdrowie. Prowadzone są przez wykwalifikowaną
instruktorkę fitness dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Radzyniu
Chełmińskim.
Z roku na rok przybywa uczestników i tak w 2019 były to 41 osób aktywnie uczestniczących
w ćwiczeniach.
Program dla bibliotek „Przerwa na wspólne czytanie” – W 2019 r. M-GBP wzięła udział
w kampanii skierowanej do bibliotek publicznych „Przerwa na wspólne czytanie”,
wygrywając dwie pufy do wspólnego czytania z dziećmi oraz książki o wartości 300 zł.
Projekt „Mała Książka –Wielki Człowiek”
W 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim wzięła po raz drugi
udział w projekcie „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma na celu zachęcić rodziców do
odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Rodzice, którzy przyszli
z dzieckiem do biblioteki otrzymali wyprawkę czytelniczą – broszurę o korzyściach płynących
z czytania książek oraz książkę z bajkami dla dzieci. Po 10 wizytach dzieci otrzymują dyplom
i nagrodę.

Strona 94

Raport o stanie gminy 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w 2019 r biblioteka pozyskała z programu
Biblioteki Narodowej kwotę w wysokości 5145 zł na zakup nowości wydawniczych – książek
do biblioteki.
Wystawy - w 2019 r. M-GBP przygotowała 15 wystaw o różnej tematyce. Były to między
innymi wystawy pt.: „Patroni Roku 2019”, „W 80 rocznicę Wybuchu II wojny światowej”,
„Powstanie Warszawskie”, „Radzyń na starej fotografii”, „1 maja – Święto Pracy”. Ponadto
przygotowano wystawy plastyczne oraz wystawy rękodzieła artystycznego.
Narodowe Czytanie Akcja czytelnicza Narodowe Czytanie odbyło się 9 września 2019r.
w bibliotece. Wspólnie pochyliliśmy się nad tekstem noweli „Dym” M. Konopnickiej”.
Do czytania zaprosiliśmy pedagogów oraz władze miasta.
Kółko teatralne
Przy bibliotece działa kółko teatralne, które zostało utworzone w ramach organizacji czasu
wolnego dzieci z Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego. Podczas warsztatów dzieci poznają
historię teatru, rekwizyty i sposób ich tworzenia, rodzaje teatrów, ich charakterystykę, typy
scen teatralnych, elementy scenografii oraz wiele innych ciekawostek związanych z teatrami
na całym świecie i w różnych kulturach. W 2019 r. przez dzieci przygotowane zostało
przedstawienie "Historia Demeter i Kory” oraz premiera tego przedstawienia, gościnny
występ w ZS w Radzyniu Chełmińskim oraz akademia patriotyczna. Dzieci wyjechały również
na wycieczkę do teatru w Grudziądzu.
Inne działania M-GBP w Radzyniu Chełmińskim - w 2019 r. biblioteka była również
organizatorem konkursów plastycznych oraz literackich skierowanych do dzieci
i młodzieży z Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w
wielu szkoleniach i kursach skierowanych do bibliotekarzy podnosząc swoje kwalifikacje
zawodowe. Ponadto biblioteka współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami z terenu
Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym
i edukacyjnym gminy, biorąc udział w organizacji różnych wydarzeń kulturalnych, promocji
czytelnictwa, pracach jury oraz innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym.
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