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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.

Strona 4



Raport 2021 -  Władze lokalne

Władze lokalne
Rada  Miejska  Radzynia  Chełmińskiego   liczy  15  radnych.  Przy   radzie  działają
następujące stałe komisje:

1. Komisja Rewizyjna – 6 osób
2. Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 6 osób
3. Komisja Budżetu i Rozwoju- 5 osób
4. 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.

Jednostki pomocnicze

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),
• Radzyń Wieś,
• Radzyń Wybudowanie 
• Rywałd,
• Stara Ruda,
• Szumiłowo,
• Zakrzewo,
• Zielnowo.

Strona 5



Raport 2021 -  Jednostki pomocnicze

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,  Rybaki,  Widokowa,
Chabrowa),

• 750-lecie (obejmuje ulicę Fijewo i miejscowość Fijewo). 

Realizacja uchwał Rady Miasta
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 2021r. w
sposób określony uchwałami. Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane
z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
        W 2021r. Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z
ramowym planem pracy rady przyjętym uchwałą Nr XXV/210/20 z dnia 30 grudnia 2020r.
Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego obradowała na 9 sesjach zwyczajnych i 4 sesjach
nadzwyczajnych na których podjęła łącznie 86 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 Kujawsko-Pomorski
i  Regionalna  Izba  Obrachunkowa   nie  wszczęły  żadnego  postępowania  nadzorczego
wobec uchwał podjętych przez Radę Miejską i nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały.
Nie  zaszła  również  potrzeba  wydawania  przez  organ  nadzoru  jakim  jest  Wojewoda
Kujawsko-Pomorski   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   35  uchwał stanowiących akty prawa miejscowego zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Program gospodarowania
zasobem mieszkaniowym

Zasób Mieszkaniowy Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg stanu na dzień
31.12. 2021 r. stanowi 43 lokale mieszkalne 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  znajduje  się  31  lokali,
położonych w 14 budynkach ,na terenie wiejskim znajduje się 12 lokali  mieszkalnych  ,

położonych w 6 budynkach z czego 5  budynków  stanowi współwłasność gminy i osób
fizycznych, jeden budynek stanowi własność gminy . Łączna powierzchnia użytkowa lokali
mieszkalnych  wynosi:  1665,75  m2  .   W roku  2021  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 .

4. Stawkę  czynszu  za  1  m2  powierzchni  użytkowej  lokali  mieszkalnych  ustala
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  w  formie  zarządzenia  w   wysokości  do  3% wartości
wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 budynków mieszkalnych w
stosunku  rocznym  ,  ogłaszanym  przez  Wojewodę  Kujawsko-Pomorskiego  oraz
przepisy   ustawy  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów   ,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity  Dz. U.
z 2O20 r. 1610 z późn. zm.) oraz  uchwały Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z  dnia  30  marca  2021  r.  Nr  XXVII  /228/21   w  sprawie  wieloletniego  programu
gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Miasto  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński   na  lata  2021  -2026  (Dz.U.  Woj.-Kuj.-Pom.  z  dnia  07.04.2021  r.
Poz.1890 ) .

5. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  ustalając  stawki  czynszu  uwzględnia  zróżnicowanie
standardu zasobu mieszkaniowego poprzez stosowanie zniżek od stawki bazowej
czynszu  lub  czynników  podwyższających   stawkę  bazową  w  zależności  od
wyposażenia lokali i stanu technicznego budynku .

Czynniki  obniżające  i  podwyższające  stawkę  bazową  czynszu  za  1m2  powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego:
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czynnik [%]

budynki z lokalizacją w mieście   +5

budynki mieszkalne do 4 lokali     +5

budynki mieszkalne o współczesnym standardzie powyżej 4 lokali  +5

lokale położone na I piętrze +5

lokal  wyposażony  w  ciepłą  wodę   w  łazience  lub  kuchni  uzyskaną  z  sieci
lokalnej, instalacji c. w. u. w budynku  

+5

lokal posiadający  ogrzewanie centralne  z kotłowni lokalnej  +5

lokal wyposażony w ogrzewanie etażowe- węglowe  +5

budynki  spełniające  normy  energetyczne   lub  po  przeprowadzonej
termomodernizacji, obejmującej co najmniej docieplenie ścian  

+5

budynek nadający się do eksploatacji  +5

brak łazienki   lub w c w lokalu   -10

położenie budynków poza miastem  -5

pozostałe budynki -5

lokal  położony na poddaszu  -5

lokal wyposażony w trzon kuchenny węglowy -5

lokal posiadający ogrzewanie piecowe lub elektryczne -5

budynek nie nadaje się  do dalszej eksploatacji  -5

brak pomieszczenia przynależnego do lokalu      -5

Wysokość  czynników obniżających  stawkę  czynszu   nie  może  przekroczyć  wysokości
30%.     

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 2021 stawki czynszu zostały zmienione  na podstawie Zarządzenia Burmistrza
Miasta
i  Gminy  Radzyń  Chełmiński  Nr  62/2021  z  dnia  22  lipca  2021  r.  i  kształtowały  się
następująco:

1. stawka bazowa czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Miasto  i  Gminy  Radzyń  Chełmiński  za  1m2  powierzchni  użytkowej  lokalu
mieszkalnego w wysokości 4,18 zł/m2

2. Stawka za 1m2 powierzchni użytkowej najmu lokalu socjalnego w wysokości 50%
najniższego czynszu obowiązującego w Gminnym zasobie mieszkaniowych to jest
1,72 zł./m2 
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Zmiana stawek opłat  wprowadzona została  dniem 1 listopada 2021 r. 

W  roku  2021  uzyskano  dochody  z  tytułu  czynszów  mieszkaniowych  w  wysokości
107.944,67 zł, natomiast zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy wg stanu na
31.12.2021 r. wyniosły  145.608.64 zł.  
Zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych , które stanowią współwłasność Gminy
i  osób  fizycznych  powierzono  zarządcy  nieruchomości  oraz  osoby  wybrane  przez
właścicieli lokali. 
Gmina  pokrywa  koszty  zarządu  nieruchomością  wspólną  .  Łącznie  w  25  budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych . Opłata za zarządzanie dla zarządcy nieruchomości wynosiła
średnio : 0,72 zł./m2  powierzchni użytkowej w nieruchomości wspólnej miesięcznie, plus
koszty  remontów  ,  opłaty  na  fundusz  remontowy  i  pozostałe  koszty  eksploatacyjne.
Zaliczki  miesięczne  przekazywane  są  na  konto  Wspólnot  Mieszkaniowych  wskazane
przez zarządców nieruchomości . 

Stan gruntów komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosił : 160.3870 ha w tym:
grunty  przekazane  na  rzecz  osób  fizycznych  i  prawnych  w  użytkowanie  wieczyste  o
łącznej pow. 5,6297 ha (będących poza zasobem ) .
Stan gruntów pozostających w zasobie gminnym na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 154.7580
ha.    

Sposób rozdysponowania gruntów pozostających w zasobie przedstawia się następująco :

grunty ,oddane w dzierżawę na podstawie
umów

13.7554 ha

grunty  o  pow.  13.7554 ha użytkowane przez  osoby fizyczne  i  prawne na  podstawie  zawartych  umów
dzierżawy  .  Na  dzień  31.12.2021  r.  zawartych  było  38  umów   w  tym  5  umów   dzierżawy  i  najmu
zabudowanych nieruchomości i części nieruchomości .

grunty oddane w trwały zarząd 1.4750 ha

grunty o pow.1.4750 ha oddane w trwały zarząd jednostkom oświatowym z przeznaczeniem na powadzenie
działalności oświatowej.

powierzchnia gruntów rozdysponowanych  15.2304 ha

grunty o pow. 0.8308 ha stanowiące działki 144/6 i 144/7 , położone w obrębie Kneblowo  ustanowione
prawo wieczystego użytkowania na rzecz Gminy.

Po  rozdysponowaniu  gruntów  w  sposób  przedstawiony  powyżej  Gmina  sprawuje
bezpośredni zarząd do gruntów o łącznej pow. 139.5280 ha, w skład którego wchodzą
grunty zabudowane niezabudowane , drogi i rowy tj. :

1. 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.   

2. 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
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asfaltowej  ,,ulepszonej  oraz  gruntowe  ,  ścieżki  rowerowe,  parkingi  położone  w
granicach administracyjnych gminy.   

W  skład  zasobu  gminnego  wchodzą  lokale  mieszkalne  znajdujące  się  w  budynkach
wielorodzinnych  i  1  lokal  w  budynku,  w  którym  znajduje  się  1  lokal  mieszkalny  .  W
dyspozycji  Gminy  znajdują  się  43  lokali  mieszkalne  w  budynkach  mieszkalnych  i
mieszkalno-  użytkowych stanowiących współwłasność gminy z  osobami  fizycznymi  ,  1
lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym stanowiącym własność gminy.

    
W roku 2021 dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:           
Gmina kontynuowała sprzedaż lokali  mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy na
rzecz najemców. Sprzedaży dokonano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu z
uwzględnieniem bonifikaty  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 ) ,  zmienionej uchwałą  Nr XIX/154/20 z dnia  29 czerwca
2020  (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z dnia 7 lipca 2020 r. poz. 3525), zmienionej  uchwałą  Nr
XXII/195/20  z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 8 grudnia 2020 r.
poz. 6246). 

Zbyte zostały 3 lokale mieszkalne na rzecz najemcy lokalu: 
1. Nr 5 o pow. 49,06 m2 położony w Szumiłowie 13 gm. Radzyń Chełmiński z pom.

przynależnym o pow. 8,32 m2  wraz z udziałem wynoszącym : 4062/79167 części
we własności  zabudowanej nieruchomości nr 76/4. 

2. Nr 5 o pow. 70,98 m2 położony w Rywałdzie 46 gm. Radzyń Chełmiński   z pom.
przynależnym o pow. 2,87 m2  wraz z udziałem wynoszącym: 7385/44633 części we
własności  zabudowanej nieruchomości nr 124/12. 

3. lokal  Nr 4 o pow. 39,50 m2  położony w budynku Rywałd 46  z pomieszczeniem
przynależnym o pow.  3,60 m2  wraz z udziałem wynoszącym 4310/44633 części
we własności nieruchomości Nr 124/12 .

W roku 2021 Gmina nabyła odpłatnie grunty od osoby fizycznych z przeznaczeniem pod
poszerzenie  drogi,  położone  w  Gołębiewie  gm.   Radzyń  Chełmińskim  o  numerach
ewidencyjnych: 232/3  o pow. 0,0154 ha oraz 243/2  o pow. 0,1396 ha;
nabyła nieodpłatnie  z mocy prawa działkę Nr 480/2 o pow.0,0 176 ha ,   położoną w
Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo  z przeznaczeniem pod drogę publiczną  gminną .

Na dzień 31.12.2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
uzyskano następujące dochody :

1. z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 3.176,52 zł.
2. opłaty z tytułu przekształcenie użytkowania wieczystego 1.755,38 zł.  
3. z opłat za dzierżawę gruntów 35.766,73 zł.
4. z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych  111.824,81 zł. 
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Rozliczenie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Grunty użytkowane na zasadzie umowy dzierżawnej 13.7554 ha

Grunty wg powyższego zestawienia:

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste      5.6297  ha

Drogi    99. 0209 ha

Gruntu rolne   24.1623 ha

Pozostałe grunty zabudowane        22.9173 ha

Nieużytki   i inne tereny 7.1818 ha 

Grunty oddane w trwały zarząd        1.4750 ha

Grunty pozostające w zasobie gminnym (razem): 154.7580 ha 

Grunty stanowiące mienie komunalne (razem): 160.3870 ha 

43 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej       1665,75 m2

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 2021  roku  na  terenie  Gminy  Radzyń  Chełmiński  nie  wystąpiły
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Sieć wodociągowa

Obszar miasta i gminy Radzyń Chełmiński jest zwodociągowany w 99,8%. Woda pitna
poprzez  rozdzielczą  sieć  wodociągową  dostarczana  jest  do  1074  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 oraz na zakupie wody z gminy Płużnica, powiat wąbrzeski, w ilości około
114000 m3/rok i z gminy Książki, powiat wąbrzeski w ilości około 1000 m3/rok.
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Tabela Stacje uzdatniania wody na terenie gminy Radzyń Chełmiński:

SUW Wydajność Q max/h Średnie roczne uzdatnianie

Radzyń Chełmiński 44 m3/h 110 000 m3

Rywałd 8,3 m3/h 7 000 m3

Mazanki 15 m3/h 21 000 m3

W  2021  roku  nie  dokonywano  wymiany  ani  rozbudowy  gminnej  sieci  wodociągowej.
Ponadto w 2021 roku usunięto około 55 awarii na sieci wodociągowej oraz na przyłączach
wodociągowych. 

Grunty związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków: 

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 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Radzyń Chełmiński (obręb Kneblowo)

dz. nr 147/6 3,4000 ha 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
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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

Sieć kanalizacyjna

Ścieki są odprowadzane za pomocą 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 512 gospodarstw domowych
oraz innych podmiotów gospodarczych. 

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  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  2021  roku  usunięto  około  56  awarii  na  sieci
kanalizacyjnej.
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Usuwanie odpadów z folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W 2020 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński podpisała umowę z Narodowym
Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.  „Usuwanie odpadów z folii  rolniczych, siatki i  sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. 

W  ramach  zrealizowanych  prac  zostały  odebrane,  przetransportowane  i  poddane
procesowi odzysku lub unieszkodliwienia odpady typu: folia rolnicza, siatka, sznurek do
owijania  balotów,  opakowania  po  nawozach  i  typu  BIG  BAG,  pochodzące  z
magazynowania i zabezpieczania pasz i nawozów z gospodarstw rolnych z terenu miasta i
gminy Radzyń Chełmiński. Wykonawcą w/w usługi, z którą Gmina Miasto i Gmina Radzyń
Chełmiński  dnia  01.07.2020r.  podpisała  umowę było  Przedsiębiorstwo  Usług Miejskich
"PUM" Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz. W/w odpady zostały dostarczone
przez rolników do gminnego punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów znajdującego się  na
terenie gminy Radzyń Chełmiński w trzech etapach, z którego zostały odebrane przez w/w
Przedsiębiorstwo.  W  ramach  zadania  zostały  odebrane,  przetransportowane  oraz
poddane  procesowi  odzysku  lub  unieszkodliwienia  następujące  ilości  poszczególnych
rodzajów odpadów: - folia rolnicza - 12,72 Mg, - siatka do owijania balotów - 1,8 Mg, -
sznurek do owijania balotów - 0,42 Mg, - worki typu BIG BAG - 8,0 Mg RAZEM: 22,94 Mg.
Zadaniem  objęto  56  gospodarstw  położonych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński.

Całkowity  koszt  zadania  wyniósł  7  308,68  zł.   W związku  ze  zwiększeniem się  ilości
faktycznie  odebranych  odpadów  oraz  zwiększeniem  kosztów  zadania  Gmina  Miasto
i  Gmina  Radzyń  Chełmiński  podpisała  aneks  nr  1/1122  z  dnia  30.11.2020r.  na
przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do dnia 28.02.2021r. oraz złożyła wniosek
do  NFOŚiGW  o  zwiększenie  osiągniętego  efektu  ekologicznego  i  całkowitego  kosztu
realizacji przedsięwzięcia. 

W/w zadanie zostało zapłacone oraz  rozliczone pod względem rzeczowym i ekologicznym
w  2021  roku.  W/w  zadanie  sfinansowane  zostało  w  100%  ze  środków  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest 

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
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Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 marca 2015r. i uchwałą Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia 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 2021 roku zdemontowano, odebrano i zutylizowano łącznie 238,702 Mg
(29,518  Mg –  demontaż,  transport  i  unieszkodliwienie  oraz  209,184  Mg  –  transport  i
unieszkodliwienie) wyrobów zawierających azbest.

W  2021  roku  Gmina  Miasto  i  Gmina  Radzyń  Chełmiński  podpisała  umowę
z  wyspecjalizowaną  firmą  na  demontaż,  transport  i  utylizację  wyrobów  zawierających
azbest. Zadaniem objęto 18 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński. Łącznie odebrano i zutylizowano 23,31 Mg. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 8 849,18 zł.  Zadanie zostało w 40% sfinansowane ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz w 60% z wpłat Wnioskodawców.

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
realizowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z siedzibą
w Grudziądzu. 

W 2021 roku na koszt Gminy zapewniono opiekę ogółem 19 bezpańskim psom, w tym 8
psom przyjętym do schroniska od stycznia do grudnia 2021r. 

Całkowity koszt umowy wyniósł 34 774,65 zł

Opieka nad kotami wolno żyjącymi
Zadaniem własnym Gminy  jest  również  opieka  nad kotami  wolno żyjącymi  na  terenie
gminy.  Umowę  na  leczenie  oraz  wykonywanie  zabiegów  sterylizacji  i  kastracji  kotów
z  terenu  miasta  i  gminy  Radzyń  Chełmiński  realizowała  Firma  Usługowo  Handlowa
Albanowski  Piotr  ul.  Podgrodzie  14,  87-220  Radzyń  Chełmiński.  Zarejestrowano  7
opiekunów społecznych z terenu miasta i 3 z obszarów wiejskich.

W 2021 roku na koszt Gminy wykonano 3 zabiegi kastracji  i  8 zabiegów sterylizacji  za
kwotę  1881,36zł.  Dokonano  zakupu  karmy  za  kwotę  996,59  zł  oraz  objęto  opieką
lekarsko-weterynaryjną 3 koty za kwotę 386,80 zł. Opieką objęte było 13 kotów z terenu
miasta i 6 kotów z terenów wiejskich.

Całkowity  koszt  zadania  polegającego  na  opiece  nad  kotami  wolnożyjącymi  wyniósł
3264,75zł.
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Utrzymanie zieleni

W  2021  roku  Gmina  Miasto  i  Gmina  Radzyń  Chełmiński  zakupiła  z  Gospodarstwa
Ogrodniczego Tepper 100 sztuk drzew do wysadzenia na terenie Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński. 

Koszt zakupu sadzonek drzew poniesiony przez Gminę w roku 2021 wyniósł 2000,00 zł. 

Konkurs ekologiczny „Piękna zagroda 2021”
 na poziomie gminnym

W  2021  roku  Gmina  Miasto  i  Gmina  Radzyń  Chełmiński  przeprowadziła  konkurs
ekologiczny „Piękna zagroda 2021” 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  2021  roku  w/w  konkurs  został  przeprowadzony  w  dwóch  kategoriach  „najbardziej
zadbana działka siedliskowa” i „najbardziej zadbana zagroda wiejska”. W konkursie udział
wzięło siedem działek siedliskowych i  cztery 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  pikniku  w  amfiteatrze
w Radzyniu Chełmińskim w dniu 29 sierpnia 2021r. 

Całkowity koszt zakupu nagród w 2021 roku wyniósł 5000,00 zł, który w całości pokryto
z budżetu Gminy. 
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Dotacje
Zestawienie dotacji:

Strona porozumienia Kwota dotacji
Wykorzystani

e dotacji

Komenda Miejska Policji w Grudziądzu 3960,00 zł 100%

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 12000 zł 81,89%

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście
i Gminie Radzyń Chełmiński

4000 zł 100%

Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do 
„Garage”

1998,75 zł 69,28 %

Stowarzyszenie  Ludowy  Gminny  Klub  Sportowy
„Radzynianka”

112000,00 zł 100%

Parafia  Rzymsko –  Katolicka  pw.  Św.  Anny w Radzyniu
Chełmińskim

25000 zł 100%

Gmina Miasto Grudziądz 5000 zł 100%

Województwo Kujawsko-Pomorskim 231,35 zł 100%

Miejsko-Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Radzyniu
Chełmińskim

320000 zł 95,60 %

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2020r.
poz. 2320 z późn. zm.) w dniu 12 maja 2021r. zawarto porozumienie z Komendą Miejską
Policji w Grudziądzu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 3.960,00
zł dla  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Grudziądzu  z  przeznaczeniem  na  rekompensatę
pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
W ramach zadania były pełnione dodatkowe służby na terenie miasta i  gminy Radzyń
Chełmiński.
Dnia 15 listopada 2021r. Komendant Miejski Policji w Grudziądzu złożył sprawozdanie ze
służb  ponadnormatywnych  za  2021r.  natomiast  w  dniu  07  grudnia  2021r.  zostało
przedłożone sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. 
Dotację wykorzystano w 100 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2021r.
poz. 1005 z późn. zm.) w dniu 04 października 2021r. zawarto porozumienie z Komendą
Wojewódzką  Policji  w  Bydgoszczy  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych
w wysokości 12.000,00 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu z przeznaczeniem
na  dofinansowanie  zakupu  3  laptopów oraz  urządzenia  wielofunkcyjnego  na  potrzeby
Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu – Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim.
Dnia 15 grudnia 2021r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy złożył
sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych z otrzymanej dotacji. 
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Dotację wykorzystano  w  81,8975  %,  zgodnie  z  celem  na  jaki  została  przekazana.
Niewykorzystaną  kwotę  dotacji  zwrócono  na  konto  Gminy  Miasto  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński w dniu 14.12.2021r.

Na  podstawie  art.  19a  w  związku  z  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.
zm.), oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej
w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
pn.  Rewitalizacja  kontaktów społecznych z  Zielnowie  i  Czeczewie,  zawarto  w dniu  29
października 2021r. z w/w Stowarzyszeniem umowę Nr KD.525.1.2021.AS o powierzenie
realizacji zadania publicznego i przekazanie dotacji w wysokości 4.000,00 zł. 
W dniu 28 stycznia 2022r. Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji
zadania publicznego.
Dotację wykorzystano w 100 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana.

Na  podstawie  art.  19a  w  związku  z  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.),
oraz w związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do
„Garage” uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. Turniej Karate w Nowym
nad  Wisłą,  zawarto  w  dniu  16  grudnia  2021r.  z  w/w  Stowarzyszeniem  umowę  Nr
KD.525.2.2021.AS o powierzenie realizacji  zadania publicznego i przekazanie dotacji  w
wysokości 1.998,75 zł. 
W dniu 30 grudnia 2021r. Stowarzyszenie złożyło uproszczone sprawozdanie z realizacji
zadania publicznego.
Dotację wykorzystano  w  69,2858  %,  zgodnie  z  celem  na  jaki  została  przekazana.
Niewykorzystaną  kwotę  dotacji  zwrócono  na  konto  Gminy  Miasto  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński w dniu 28.12.2021r

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w dniu 22 lutego 2021r. na podstawie art. 30
ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020r. poz. 713 ze zm),  art. 11 ust. 2, art. 13   w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.
poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały nr XXII/194/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z
dnia  30  listopada  2020r.  w  sprawie  Rocznego  programu  współpracy  Miasta  i  Gminy
Radzyń  Chełmiński  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie   na 2021 rok ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie
zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
mając  na  celu  wsparcie  w  2021r.  i  przyznanie  dotacji  na  realizację  zadania  p/n:
„Organizacja  zajęć  sportowych  dla  dzieci,  młodzieży  i  osób  dorosłych  z  zakresu  piłki
nożnej i tenisa stołowego”.
Do  realizacji  w/w  zadania zgłosiło  się w  otwartym  konkursie  Stowarzyszenie  Ludowy
Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”. Stowarzyszenie to spełniało wymogi konkursu.
Dnia  31  marca  2021r.  zawarto  ze  Stowarzyszeniem  Ludowy  Gminny  Klub  Sportowy
„Radzynianka” umowę Nr KD.524.1.2021.AS na realizacje zadania i przekazanie dotacji w
wysokości 112.000,00 zł. Realizacja zadania polegała na organizowaniu zajęć sportowych
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa. Celem zadania  był
wzrost zamiłowania do uprawiania sportu a tym samym do większej aktywności fizycznej
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oraz  ruchowej  zwłaszcza  wśród  dzieci  i  młodzieży  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński poprzez współzawodnictwo z innymi drużynami oraz integracja uczestników
biorących udział w zadaniu.
Stowarzyszenie  w  ramach  swojego  działania  przeprowadzało  regularnie  po  2  treningi
tygodniowo dla juniorów, orlików i żaków oraz po 4 treningi tygodniowo dla seniorów po
1,5 godziny każdy..  
W dniu 19 listopada 2021r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy o powierzenie zadania w
związku ze zmianami w kalkulacji przewidywanych kosztów na 2021r.
Dnia 12 stycznia 2022r. Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” w Radzyniu Chełmińskim
złożyło  sprawozdanie  końcowe  (merytoryczne  i  finansowe)  z  realizacji  zadania
publicznego. 
Dotację wykorzystano w 100 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana. 

Na podstawie art.  81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i  opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr
XXXIV/262/21  Rady  Miejskiej  Radzynia  Chełmińskiego  z  dnia  25  października  2021.,
zgodnie  z  Uchwałą  Nr  VIII/67/15  Rady  Miejskiej  Radzynia  Chełmińskiego  z  dnia  29
czerwca 2015r., zawarto w dniu 26 października 2021r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą
Radzyń  Chełmiński  a  Parafią  Rzymsko  –  Katolicką  p.  w.  Św.  Anny  w  Radzyniu
Chełmińskim umowę nr Fn.4125.1.2021 na przekazanie w/w Parafii dotacji w wysokości
25.000,00  zł  na  prace  konserwatorskie  i  restauratorskie  polegające  na  konserwacji
fragmentu elewacji kościoła p.w. Św. Anny w Radzyniu Chełmińskim. 
Dnia 10 grudnia 2021r. Parafia złożyła sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe)
z realizacji zadania. Dotację  wykorzystano w 100,00%, zgodnie  z celem na jaki została
przekazana. 

Na  podstawie  art.  10  ust.  2  i  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 216 ust 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz.
305 z późn.  zm.)  i  Uchwały Nr  XXXIII/259/21 Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego
z dnia 24 września 2021r., zawarto w dniu 01 października 2021r. pomiędzy Gminą Miasto
i Gminą Radzyń Chełmiński a Gminą Miasto Grudziądz umowę nr Fn.3033.7.2021  na
udzielenie  dotacji  celowej  w  wysokości  5.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  częściowe
pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
W  dniu  14  grudnia  2021r.  Prezydent  Grudziądza  przedłożył  dokumenty  stanowiące
potwierdzenie rozliczenia dotacji. Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na
jaki została przekazana.

Na  podstawie  porozumienia  nr  SE-I-R.041.6.2020  z  dnia  18  lutego  2020r.  zawartego
pomiędzy  Gminą  Miasto  i  Gminą  Radzyń  Chełmiński  a  Województwem  Kujawsko  –
Pomorskim w dniu 30.06.2020r. oraz aneksu nr 1 do w/w porozumienia zawartego dnia
03.02.2021r.  przekazane  zostały  środki  z  budżetu  Gminy  w  wysokości  231,35  zł na
dofinansowanie zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie”. 
W dniu 25 stycznia 2022r. Województwo złożyło sprawozdanie z wykonania zadania za
rok  2021.  W ramach  zadania  prowadzono  telefoniczne  pogotowie  dla  ofiar  przemocy
w rodzinie, terapie psychologiczne oraz działalność szkoleniowo-edukacyjną.
Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana.
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Na utrzymanie  Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Radzyniu  Chełmińskim w roku
2021 przekazano dotację podmiotową w wysokości 320.000,00zł. 
Otrzymaną dotację Biblioteka wykorzystała na prowadzenie podstawowej działalności. 
Dnia  31  stycznia  2022r.  Miejsko-Gminna  Biblioteka  Publiczna  złożyła  rozliczenie
wykorzystanej dotacji. 
Dotację wykorzystano w 95,60 %, zgodnie z celem na jaki została przekazana. 
Zwrotu  niewykorzystanej  kwoty  dotacji  dokonano  dnia  31  grudnia  2021r  na  rachunek
bankowy Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński. 

Dnia  10  marca  2022r.  Gmina  Grudziądz  złożyła  sprawozdanie  z  realizacji  zadania
w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  na  obszarze  Miasta  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński. 
Dotację wykorzystano w 100,00%, zgodnie z celem na jaki została przekazana. 

Ewidencja ludności
Liczba  stałych  mieszkańców Gminy  Miasto  i  Gmina  Radzyń  Chełmiński  na  podstawie
rejestru mieszkańców przedstawia się następująco:

Stan na dzień Liczba ludności

31.12.2021r. 4525

Liczba mieszkańców Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński z podziałem na Miasto i
Gminę:

Stan na dzień: Miasto Gmina razem

31.12.2021r. 1691 2834 4525

Wpływ na stałą liczbę ludności w gminie mają urodzenia, zgony, małżeństwa oraz migracja
mieszkańców. 

Urodzenia w Gminie Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński:

Stan na dzień chłopcy dziewczynki razem

31.12.2021r. 15 25 40
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Nadawane imiona w roku 2021:

Rok 2021 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Męskie Tymoteusz,
Dominik,
Krystian,
Wojciech, 
Alan

Borys,
Aleksander,
Wiktor, 
Antoni, 
Dominik,
Tymoteusz

Oskar, 
Dominik

Mikołaj

Żeńskie Nikoletta, 
Julia, 
Alicja, 
Kornelia,
Aleksandra

Alina, 
Gabriela, 
Oliwia, 
Alicja, 
Pola, 
Zofia, 
Lena

Klara,
Aleksandra,
Zuzanna,
Wiktoria,
Martyna,
Hanna,
Antonina,
Oliwia

Lilianna,
Zuzanna, Ariana,
Inga

Zgony w Gminie Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński:

Stan na dzień Mężczyźni kobiety razem

31.12.2021r. 36 24 60

Małżeństwa zawarte w Gminie Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński:

Stan na dzień: Ilość małżeństw

31.12.2021r. 24

Strona 21



Raport 2021 -  Ewidencja ludności

Liczba  mieszkańców  w  poszczególnych  sołectwach  Gminy  Miasto  i  Gminy  Radzyń
Chełmiński:

Sołectwo
Liczba mieszkańców 
na dzień 31.12.2021r.

Gołębiewo 204

Dębieniec 307

Fijewo 20

Czeczewo 281

Gawłowice 101

Gziki 17

Kneblowo 63

Mazanki 133

Nowy Dwór 130

Radzyń Wieś 148

Radzyń Wybudowanie 137

Rozental 33

Rywałd 353

Stara Ruda 87

Szumiłowo 147

Wymysłowo 101

Zakrzewo 300

Zielnowo 272

Radzyń Chełmiński 1691

ogółem 4525

Na terenie naszej Gminy zamieszkują pary,  które w roku 2021 obchodziły następujące
jubileusze 69, 64, 63,62 i 60 lat małżeństwa.

Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński wg stanu na 31.12.2021r. działały
dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 
• OSP Radzyń Chełmiński,
• OSP Rywałd.
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Obie  jednostki  zrzeszone  są  w  Oddziale  Gminnego  Związku  Ochotniczych  Straży
Pożarnych.  Ochotnicze  Straże  Pożarne  skupiają  w  swoich  szeregach  60  członków
zwyczajnych,    22 wspierających i  26 honorowych.

OSP Radzyń Chełmiński OSP Rywałd

Członkowie zwyczajni 38 22

Członkowie wspierający 18 4

Członkowie honorowi 12 14

razem 68 40

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 2021 strażacy brali  udział  w 173 wyjazdach,  w tym 26 do pożarów i  133 do
likwidacji miejscowych zagrożeń.

OSP Radzyń Chełmiński OSP Rywałd

Pożary 18 8

Miejscowe zagrożenia 104 29

Alarmy fałszywe 1 2

Wyjazdy gospodarcze 0 11

Jednostki  Ochotniczych  Straży  pożarnych  funkcjonują  w  oparciu  o  środki  finansowe
pochodzące z budżetu Gminy oraz dotacje. W 2021 roku z budżetu Gminy na bieżącą
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działalność  i  utrzymanie  istniejących  jednostek  OSP  zaplanowano  środki  finansowe
w wysokości 146.100,00 zł a zrealizowano w wysokości 111.029,42 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  późniejszych  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 20zł/h,
a za szkolenie pożarnicze 5 zł/h. 
Wydatki  gminy poniesione na ekwiwalent  pieniężny dla  członków Ochotniczych Straży
Pożarniczych w 2021r. to kwota 22.885,00zł.

Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według
stanu na dzień 31.12.2021 r.  ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ,  które
mają  główne  miejsce  prowadzenia  działalności  na  terenie  miasta  i  gminy  Radzyń
Chełmiński obejmowała 207 pozycje, z czego status „aktywne” posiadały 157 podmioty,
status  „zawieszony”  posiadały  43  podmioty,  a  liczba  podmiotów  do  prowadzenia
działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 7 pozycji.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport drogowy
towarów i sprzedaż detaliczną i hurtową.

Zatrudnienie
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021r.:

Ilość pracowników Ilość etatów

Stanowiska urzędnicze 24 23,5

Stanowiska pomocnicze i obsługi 30 30

W  tym  w  ramach  robót  publicznych  i
zobowiązań

15 15
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Infrastruktura społeczna
 i sportowo-rekreacyjna

Świetlice Wiejskie
Na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński znajduje się 9 świetlic wiejskich i 1 świetlica
miejska. Na dzień 31.12.2021 r. świetlice wiejskie znajdują się w sołectwach:

1. Rywałd
2. Czeczewo
3. Radzyń Wieś
4. Gawłowice
5. Zielnowo
6. Dębieniec
7. Nowy Dwór
8. Szumiłowo
9. Zakrzewo
10. Radzyń Chełmiński – świetlica miejska.

Miejsca rekreacji i sportu
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński posiada także infrastrukturę sportowo – rekreacyjną.
Na dzień 31.12.2021 r. funkcjonowało 12 placów zabaw, 10 siłowni zewnętrznych (fitness),
10 boisk sportowych.

Lp. Miejscowość
Plac zabawa

nr działki
Siłownia zewnętrzna

nr działki

1. Rywałd 124/14 124/14

2. Czeczewo
38/39, 38/37, 38/27,

38/29
38/39, 38/37, 38/27,

38/29

3. Zielnowo 47/4, 47/3 47/3

4. Dębieniec 19/9 19/9

5. Gawłowice 284/7 -------------

6. Nowy Dwór 68 68

7. Szumiłowo 76/5 76/5

8. Zakrzewo 90/23 90/23

9. Mazanki 85, 87/1 ------------
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10. Gołębiewo ------------ 170/1

11.
Radzyń Chełmiński – 
Fijewo

493/14 493/14

12. Radzyń Chełmiński – park 277 278

13.
Radzyń Chełmiński – przy 
Orliku 

505/1 -------------

Boiska 

Lp. Miejscowość Nr działki Rodzaj oraz nawierzchnia 

1. Rywałd 124/14
Boisko piłkarskie o nawierzchni

trawiastej

2. Gołębiewo 170/1
Boisko piłkarskie o nawierzchni

trawiastej

3. Czeczewo 38/29, 38/27, 38/37
Boisko piłkarskie o nawierzchni

trawiastej

4. Zielnowo 47/8, 47/7
Boisko piłkarskie o nawierzchni

trawiastej

5. Dębieniec 19/2
Boisko piłkarskie o nawierzchni

trawiastej

6. Szumiłowo 76/5
Boisko piłkarskie o nawierzchni

trawiastej

7. Zakrzewo 96/23
 Boisko do tenisa o nawierzchni

sztucznej

8. Kneblowo 30/7
Boisko do siatkówki o

nawierzchni piaszczystej

9.
Radzyń Chełmiński – 
boisko 
pełnowymiarowe 

280, 281/2, 297,
283, 328, 292, 291,

290, 289, 268

Boisko piłkarskie o nawierzchni
trawiastej

10.
Radzyń Chełmiński – 
Orlik 

505/1
Boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni sztucznej 
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Inwestycje z zakresu infrastruktury
społecznej i sportowo -rekreacyjnej

Rozbudowa placów zabaw na terenie 
miasta Radzyń Chełmiński

Łączna kwota na zadanie 120 000,00 zł 

W ramach  zadania  inwestycyjnego  zakupiono i  zamontowano  elementy  zabawowe na
terenie  miasta  i  gminy  Radzyń  Chełmiński.  W/w  zadanie  miało  na  celu  poprawę
bezpieczeństwa  użytkowników  -   zastępując  zużyte  elementy  nowymi.  Dodatkowo
wzrosła atrakcyjność posiadanych placów zabawa poprzez zamontowanie nowoczesnych
elementów i urządzeń zabawowych. 
W ramach zadania zakupiono: 
BUGLO PLAY sp. z o.o. sp. k. 
ul. BoWiD 4 
75-209 Koszalin 
FV FS-36/07/2021
Łączna kwota: 15 348,56 zł  - zapytanie ofertowe
(sołectwo Kneblowo) 
BUGLO PLAY sp. z o.o. sp. k. 
ul. BoWiD 4 
75-209 Koszalin 
FS-118/10/2021
Łączna kwota: 72 182,80 zł – zapytanie ofertowe 
(sołectwo Szumiłowo, sołectwo Gawłowice, miasto Radzyń Chełmiński) 
BUGLO PLAY sp. z o.o. sp. k. 
ul. BoWiD 4 
75-209 Koszalin 
FS-65/12/2021

Łączna kwota: 31 666,35 zł  - zapytanie ofertowe 
(miasto Radzyń Chełmiński) 
RAZEM : 119 197,71
W ramach dwóch umów zakupiono elementy zabawowe do:
1. SOŁECTWO KNEBLOWO 
Bujak sprężynowy „KOŃ” wymiary 88 x 30 cm, 
Bujak sprężynowy „DELFIN” wymiary 85 x 30 cm, 
Huśtawka poczwórna (2 x łańcuch z deseczką + 2 x siedzisko kubełkowe), 
wymiary 185 x 735 cm,
Huśtawka wagowa, wymiary 291 x 37 cm.

SOŁECTWO GAWŁOWICE
Huśtawka podwójna (łańcuch z deseczką + gniazdo), wymiary 185 x 497 cm, 
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Huśtawka wagowa, wymiary 291 x 37 cm.

SOŁECTWO SZUMIŁOWO
Karuzela, wymiary 150 x 150 cm.

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 
Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wymiary 445 x 256 cm,
Bujak sprężynowy „UFO”, wymiary 77 x 181 cm,
Huśtawka podwójna (2 x siedzisko kubełkowe), wymiary 185 x 385 cm,
Element zabawowy (zjeżdżalnia mała „Łabędź”), wymiary 100 x 213 cm,
Zjeżdżalnia, wymiary 72 x 204 cm.

Zakup ładowacza czołowego z osprzętem 
i montażem do ciągnika komunalnego.

Łączna kwota na zadanie 20 000,00 zł 

Wykonanie w/w zadania inwestycyjnego miało na celu usprawnienie prac wykonywanych
przez pracowników Referatu Usług komunalnych -  głównie przy naprawach bieżących
dróg  gminnych  (załadunek  i  rozwożenie  kamienia  drogowego).  Ponadto  zakup
dodatkowego osprzętu takiego jak pług do odśnieżania pozwoli  na bieżące utrzymanie
czystości chodników i dróg miejskich w okresie zimowym.  
Zakupiono  Ładowacz  czołowy  TUR  2B  C-360  JOY  wraz  z  systemem  sterowania  i
dodatkowym osprzętem ( Łyżkę do materiałów sypkich, widły do palet, pług do śniegu) 
AGRO-MIL Grzegorz Ochocki 
Rogóźno 130
86-318 Rogóźno 
FV nr 1284/2021
Łączna kwota : 13 550,00 zł – zapytanie ofertowe 
Wykonano usługę montażu w/w ładowacza
Firma KURDYN Wiesława Kurdyn 
Radzyń Wybudowanie 12
87-220 Radzyń Chełmiński 
Łączna kwota: 3 690,00 zł  - zapytanie ofertowe 
RAZEM: 17 240,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
oświetlenia ulicznego w Radzyniu Chełmińskim.

Łączna kwota na zadanie 5 000,00 zł 

Wykonanie w/w zadania inwestycyjnego – opracowania dokumentacji technicznej miało na
celu  przygotować  koncepcję  i  dokumenty  niezbędne  do  zgłoszenia  w  Starostwie
Powiatowym w Grudziądzu wymiany latarni parkowych na terenie parku przy ulicy Plac
Towarzystwa  Jaszczurczego  w  Radzyniu  Chełmińskim.  W  ramach  dokumentacji
technicznej przygotowano również przedmiar robót i kosztorys. 
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Umowa nr UK.272.1.17.2022 
OHM Projekt 
Arkadiusz Janicki
Mały Rudnik 28B 
86-302 Grudziądz  
Łączna kwota: 4 000,00 zł  - zapytanie ofertowe 

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę
infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie

Kneblowo 
Łączna kwota na zadanie 5 000,00 zł 

Wykonanie w/w zadania inwestycyjnego – opracowania dokumentacji technicznej miało na
celo  przygotować  koncepcję  i  dokumenty  niezbędne  do  zgłoszenia  w  Starostwie
Powiatowym w Grudziądzu rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie
Kneblowo  poprzez  wykonanie  ciągu  komunikacyjnego,  strefy  ogniskowej  i  grillowej,
montaż elementów małej architektury i mini placu zabaw. Ponadto montaż lampy solarnej
i altany ogrodowej. W ramach dokumentacji technicznej przygotowano również przedmiar
robót i kosztorys który został złożony jako załącznik w ramach wniosku o dofinansowanie
ze środków LGD Vistula Terra Culmensis. 
Umowa nr UK.272.1.2.2021 
PSBUD
Piotr Świrzyński 
Wałdowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziądz 
Łączna kwota: 3 075,00 zł  - zapytanie ofertowe 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń
Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji i

aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom
Łączna kwota na zadanie 249 542,82 zł 

Wykonanie w/w zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności kompleksu
parku  Rekreacji  Sportu  i  Wypoczynku  w  Radzyniu  Chełmińskim  poprzez  montaż
elementów siłowni  zewnętrznej  dla osób starszych i  dzieci,  boiska do gry w bule oraz
montażu w hali łukowej mobilnego miasteczka rowerowego wraz z wyposażeniem. 
W ramach w/w zadania opracowano dokumentację techniczną(projekt architektoniczno-
budowalny wraz z kosztorysem i przedmiarem robót), oraz zatrudniono inspektora nadzoru
na okres wykonywania budowy. 
Do w/w zadania złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie. W dniu 22 lipca 2021 roku
podpisano  umowę  na  dofinansowane  nr  00074.64170-UM0220036/21  z  Urzędem
Marszałkowski  w  ramach  działania  „Podstawowe  usługi  i  odnowa  wsi  na  obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
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Projekt architektoniczno-budowlany 
Umowa nr UK.272.1.1.2021 
PSBUD
Piotr Świrzyński 
Wałdowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziądz 
Łączna kwota: 8 610,00 zł  -  zapytanie ofertowe 

Nadzór budowlany 
Umowa nr UK.272.1.12.2021 
PSBUD
Piotr Świrzyński 
Wałdowo Szlacheckie 87G
86-302 Grudziądz 
Łączna kwota: 3 690,00 zł  - zapytanie ofertowe 
Wykonanie inwestycji
Umowa nr 272.6.2021
GRAS Ogrody spółka cywilna 
Paweł Grubecki, Mateusz Grubecki 
ul. M Grubeckiego 3 Nowa Chełmża 
87-140 Chełmża 

Łączna  kwota:  232 962,00  zł   -  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego  w  trybie  podstawowym  -   art.  275  pkt.  1  Ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. 
RAZEM: 245 262,00 zł 

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim 
Łączna kwota na zadanie 5 000,00 zł 

Zadanie zostanie zrealizowane w I  kwartale  2022 roku.  W ramach zadania wykonana
dokumentacja budowlano-architektoniczna wraz z kosztorysem wstępnym i przedmiarem
robót.  Dokumentacja  projektowa  stanowić  będzie  integralną  cześć  wniosku  o
dofinansowanie w ramach konkursu który ogłosi LGD Vistula Terra Culmensis w I kwartale
2022 roku. W ramach projektu planuje się wykonać utwardzenie terenu i montaż elementu
do  jazdy  na  rolkach,  deskorolkach  itp.  tzw.  MINI  RAMPA  oraz  elementów  małej
architektury (lampa solarna, stojak na rowery). Powodem przeniesienia wydatku na rok
2022 jest zmiana terminu ogłoszenia konkursu przez LGD. 

Zakup pomieszczenia magazynowego 
wraz z przystosowaniem terenu

Łączna kwota na zadanie 15 000,00 zł 
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Wykonanie w/w zadania inwestycyjnego miało na zwiększenie możliwości magazynowych
do przechowywania  elementów dmuchanego placu zabaw oraz  mobilnego  miasteczka
rowerowego. Pomieszczenie magazynowe zostało ustawione przy hali łukowej w Parku
Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński na podłożu wykonanym z kostki
betonowej z możliwością bezpośredniego wjazdu na halę.
Zakup i montaż pomieszczenia magazynowego  
P.P.H.U KONSTAL 
Andrzej Kurnik 
Krasne Lasocie 102
34-620 Jadłownik 
Łączna kwota: 10 430,00 zł  - zapytanie ofertowe 

Zakup betonu z usługą transportową 
MIR BET s.c.
ul. Parkowa 52
86-300 Grudziądz
Łączna kwota: 738,00 zł 
Zakup kostki betonowej z obrzeżami i elementami odwodnienia 

PPU EKOBUD sp. z o.o.
Nad Torem 11
86-300 Grudziądz   
Łączna kwota:  3 351,77 zł 

RAZEM 14 519,77 zł
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  z  terenu  miasta  i  gminy  Radzyń
Chełmiński,  zgodnie  z  zawartą  umową realizowane  jest  przez  Przedsiębiorstwo  Usług
Miejskich „PUM” Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4, termin realizacji  od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne zbierane są do odpowiednich
pojemników z podziałem na następujące frakcje:
• papier i tektura,
• odpady ulegające biodegradacji,
• szkło,
• plastik, metale i opakowania wielomateriałowe,
• odpady zmieszane. 

Nieruchomości  zamieszkałe  zostały  wyposażone  w  pojemniki  służące  do  prawidłowej
segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: 
• pojemnik niebieski - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i

odpady opakowaniowe z tektury;
• pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem

bioodpadów (odpady kuchenne oraz odpady z ogrodu);
• pojemnik zielony - szkło opakowaniowe, szklane butelki, słoiki;
• pojemnik żółty – tworzywa sztuczne, folie i metale, opakowania wielomateriałowe;
• pojemnik czarny/zielony – pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych. 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, na dzień 31.12.2021 r. systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi objęto 1050 nieruchomości (334 na terenie miasta, 716 na terenie
gminy), w tym: 57 stanowią budynki wielolokalowe na terenie miasta i gminy (wspólnoty,
spółdzielnie). 

Według  złożonych  deklaracji  435  nieruchomości  nie  było  wyposażone  w  pojemnik  na
odpady ulegające biodegradacji, ponieważ posiadają własny kompostownik. 

Odbiór  odpadów  odbywał  się  zgodnie  z  wyznaczonym  harmonogramem  dla
poszczególnych miejscowości:  
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Z dniem 01.01.2021 r. zmianie uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński  (Uchwała Nr  XXII/181/20 Rady Miejskiej  Radzynia
Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości  i  porządku  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Radzyń  Chełmiński),  który  określa
wymagania  
w zakresie: selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; przydomowych
kompostowników;  uprzątania  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  części
nieruchomości  służących  do  użytku  publicznego;  mycia  i  naprawy  pojazdów  poza
myjniami  i  warsztatami;  rodzaju  i  minimalnej  pojemności  pojemników;  utrzymania  w
odpowiednim  stanie  sanitarnym  i  porządkowym  miejsc  gromadzenia  odpadów;
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych; obowiązków osób
utrzymujących  zwierzęta  domowe;  wymagań  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na
terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej;  wyznaczania  obszarów  podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 

Od  dnia  01.01.2021  r.  zmianie  uległa  metoda  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  oraz  stawka  opłaty  (Uchwała  Nr  XXII/184/20  Rady  Miejskiej
Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  opłaty).  W
związku  
z  powyższym na terenie  gminy  obowiązywała  jedna stawka,  która  wynosiła   23,00  zł
miesięcznie od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku
nie  wypełnienia  obowiązku  selektywnej  zbiórki  odpadów,  naliczona  mogła  być  opłata
podwyższona w wysokości 46,00 zł miesięcznie od osoby. 

W  przypadku  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi,  którzy  zadeklarowali  kompostowanie  bioodpadów  w  przydomowym
kompostowniku,  miesięczna stawka opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
wynosiła  21,00 zł od osoby. Jednocześnie właściciele takich nieruchomości nie otrzymali
pojemnika  na  bioodpady.  Zadeklarowane  posiadanie  przydomowego  kompostownika
zgodnie z ustawą podlega kontroli. 

Zmianie uległ również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Uchwała Nr XXII/185/20 Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego z dnia  
30  listopada  2020  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości
zamieszkałej).W  związku  ze  zmianą  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  wszyscy  właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie
naszej gminy, zobowiązani byli  do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, również zobowiązani byli do złożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 stycznia 2021 r.  Wysokość
opłaty dla takich nieruchomości stanowi ryczałtową stawkę i wynosiła 181,00 zł rocznie
w  przypadku  zbierania  i  odbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny.
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Natomiast w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów naliczona
mogła być opłata podwyższona w wysokości 362,00 zł rocznie.

Na terenie Gminy Radzyń Chełmiński istnieje jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,  (tzw.  PSZOK),  urządzony  i  wyposażony  przez  Przedsiębiorstwo  Usług
Miejskich „ PUM” Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
z trenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.  PSZOK mieści się na terenie oczyszczalni
ścieków w Radzyniu Chełmińskim. Mieszkańcy gminy mogą do w/w punktu bezpłatnie, od
poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515 oddawać, m.in papier i tekturę, tworzywa
sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające
biodegradacji,  odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,
drewno,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  papier  i  metale,  zużyte  baterie  i  akumulatory,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.

W ramach zawartej umowy z firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym, odbyła się
dodatkowo zbiórka tzw. objazdowa, polegająca na odbiorze odpadów wielkogabarytowych 
i elektrośmieci z wyznaczonych na terenie miasta i gminy miejsc. 

Drogi gminne
W wyniku zapytania ofertowego na dostawy kamienia wapiennego dla  Gminy Miasta i
Gminy  Radzyń  Chełmiński  w  dniu  15.03.2021  r.  została  zawarta  umowa  nr
UK.272.1.3/2021  na  dostawę  900  ton  kamienia  wapiennego  na  drogi  gminne.  Czas
realizacji umowy od 15.03.2021 r. do 30.11.2021 r.. Dnia 26.10.2021 r. został podpisany
aneks nr 1 do ww. umowy, który zwiększa ilość dostawy kamienia wapiennego z 900 ton
do 1100 ton. 

Wykonawca:  Produkcja-Handel-Usługi  MAR-POL  Jacek  Marcinkowski,  ul.  Koniuchy
21A/43, 87-100 Toruń.

Wartość umowy: 81.180,00 złotych brutto

Umowa zawarta na dostawę kamienia drogowego – rozbiórkowego - UK.272.1.7/2021
Zgodnie z umową dostarczono 1200 ton kamienia drogowego,  wartość dostarczonego
kruszywa  wynosiła  44.400,00  zł  (brutto).  Wykonawca:  Inżynieria  Drogowa  Wojciech
Burchardt,  
ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno. 
Dostarczony  kamień  drogowy  przeznaczony  został  na  drogi  gminne  w  sołectwach:
Rywałd,  Stara  Ruda,  Czeczewo,  Zielnowo,  Zakrzewo,  Radzyń  Wybudowanie,  Radzyń
Chełmiński. 

Dodatkowo zakupiono kruszywo betonowe przeznaczone do utwardzenia:
• drogi  gruntowej  w  miejscowości  Radzyń  Chełmiński,  ilość:  23,48  tony;  

wartość: 1.155,22 zł;
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• drogi gruntowej dz. Nr 331/15 w miejscowości Radzyń Chełmiński, ilość: 22,00 tony;
wartość: 1.082,40 zł. 

Wykonawca: - F.H.U. ORZEŁ, Pokrzywno 38, 86-330 Mełno. 

Odśnieżanie dróg gminnych
W wyniku zapytania ofertowego z dnia 02.12.2020 r.  na usługi  w zakresie:  :  „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński” w wyznaczonym
czasie wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:
Część I:  Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś,
Radzyń Wybudowanie, Nowy Dwór, Kneblowo, Zielnowo, Dębieniec, Mazanki, Gawłowice,
Gziki.
Część II:  Odśnieżanie  dróg gminnych w sołectwach:  Gołębiewo,  Rywałd,  Stara  Ruda,
Czeczewo,  Wymysłowo,  Szumiłowo,  Zakrzewo  oraz  ścieżek  rowerowych  na  terenie
miasta i gminy Radzyń Chełmiński. 
Część III: Usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych. 

Wyłonieni wykonawcy: AGRO USŁUGI Kazimierz Kurzyński, Gołębiewo 8, 87-220 Radzyń
Chełmiński oraz Firma KURDYN Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12, 
87-220 Radzyń Chełmiński,  dnia 30.12.2020 r.  podpisali  umowy obowiązujące od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
Wykonawcy realizowali usługę przy użyciu odpowiedniego sprzętu, zgodnie ze złożonymi
ofertami:
AGRO  USŁUGI  Kazimierz  Kurzyński  -  Część  II:  Odśnieżanie  dróg  gminnych  w
sołectwach:  Gołębiewo,  Rywałd,  Stara  Ruda,  Czeczewo,  Wymysłowo,  Szumiłowo,
Zakrzewo oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. 
Firma KURDYN Wiesława Kurdyn - Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach:
Radzyń  Chełmiński,  Radzyń  Wieś,  Radzyń  Wybudowanie,  Nowy  Dwór,  Kneblowo,
Zielnowo, Dębieniec,
Mazanki, Gawłowice, Gziki; Część III: Usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach
gminnych.

AGRO USŁUGI Kazimierz Kurzyński, Gołębiewo 8 - umowa nr UK.272.1.36.2020

Odśnieżanie dróg gminnych 

Lp. Miejscowość ilość godzin 

1. Czeczewo 28,5

2. Gołębiewo 27,5

3. Rywałd 28,5

4. Stara Ruda 25

5. Szumiłowo 21

6. Zakrzewo 25,5
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7. ścieżka rowerowa 25

RAZEM: 181

Firma "KURDYN" Wiesława Kurdyn, Radzyń Wybudowanie 12 - umowa nr 
UK.272.1.35.2020

Odśnieżanie dróg gminnych

Lp. Miejscowość ilość godzin 

1. Dębieniec 13

2. Gawłowice 13

3. Kneblowo 23

4. Mazanki 53

5. Nowy Dwór 9

6. Radzyń Chełmiński 21,5

7. Radzyń Wieś 20

8. Radzyń Wybudowanie 20,5

9. Wymysłowo 5,5

10. Zielnowo 22

RAZEM: 200,5

Zwalczanie skutków gołoledzi 

Lp. Miejscowość ilość godzin 

1. Dębieniec 3

2. Kneblowo 12

3. Mazanki 24

4. Nowy Dwór 3

5. Radzyń Chełmiński 95,5

6. Wymysłowo 13

7. Zakrzewo 3

RAZEM: 153,5

Łączna wartość usług: 85.012,20 zł brutto.
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W  związku  z  zapytaniem  ofertowym  z  dnia  03.12.2021  r.  oraz  złożonymi  do  dnia
13.12.2021 r. ofertami, usługi w zakresie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
miasta  i  gminy  Radzyń  Chełmiński”   realizować  będą  wyżej  wymienieni  wykonawcy.
Umowy zostały zawarte na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

Kotłownie 
W roku 2021 z sieci ciepłowniczej kotłowni przy ul. Fijewo ogrzewane były następujące
budynki:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Fijewo – bloki nr 18, 19, 20, 21CD;
2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fijewo 21;
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fijewo 17;
4. Wspólnota Mieszkaniowa „JEDYNA” ul. Fijewo 22. 

Z sieci ciepłowniczej kotłowni przy ul. Sady ogrzewane były następujące budynki:
1. Zespół Szkół ul. Sady 14;
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Sady – bloki nr 22, 24, 28;
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sady 32;
4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sady 20;
5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sady 26;
6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gumowskiego 3. 

Pozostałe kotłownie na terenie miasta i gminy:
1. kotłownia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – ogrzewanie budynku

urzędu oraz Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 8;
2. kotłownia  w świetlicy  miejskiej  –  ogrzewanie  świetlicy  oraz  pomieszczeń  OSP i

Podstacji Zespołu Ratownictwa Medycznego;
3. kotłownia w świetlicy wiejskiej w sołectwie Zielnowo – ogrzewanie świetlicy; 
4. kotłownia w świetlicy wiejskiej w sołectwie Rywałd – ogrzewanie świetlicy;
5. kotłownia w świetlicy wiejskiej w sołectwie Szumiłowo – ogrzewanie świetlicy oraz

mieszkania komunalnego w budynku nr 13 lok. 3. 

Dnia  29.10.2020  r.  ogłoszono  postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na dostawy pn: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału dla Gminy
Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.9.2020/. 

Termin składania ofert 06.11.2020 r. godz. 09:00.

W terminie wpłynęły 3 oferty:
1. WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6,
60-648 Poznań /woj. wielkopolskie/

2. Firma  Handlowa  „Węglopol”  Zofia  Mucha  –  Wiesław  Mucha  Spółka  Jawna
ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń /woj. kujawsko- pomorskie/

3. BDG GROUP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gajowa 99/40, 
85-717 Bydgoszcz /woj. kujawsko-pomorskie/
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Firma Handlowa  „Węglopol”  Zofia Mucha – Wiesław Mucha Spółka Jawna, ul. Olsztyńska
89, 
87-100 Toruń /woj. kujawsko- pomorskie/ spełniała warunki udziału w postępowaniu, oferta
wykonawcy była zgodna z SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium
oceny ofert, razem uzyskując 100 pkt.  Dnia 25.11.2020 r. została zawarta umowa z w/w
firmą na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Stan opału w kotłowniach w roku 2021 przedstawiał się następująco:

Kotłownia
Stan na dzień
01.01.2021 r.

Przychód Rozchód
Stan na dzień
31.12.2021 r. 

Sady 51,111 t 339,420 t 319,160 t 71,371 t

Fijewo 187,580 t 123,185 t 295,220 t 15,545 t

Urząd Miasta i Gminy 17,540 t 24,730 t 39,040 t 3,230 t

Świetlica miejska 4,760 t 22,000 t 23,110 t 3,650 t

Zielnowo 1,000 t 9,210 t 6,750 t 3,460 t

Rywałd 0,933 t 9,850 t 7,370 t 3,413 t

Szumiłowo 1,560 t 11,020 t 10,350 t 2,230 t

Publiczny transport zbiorowy
Dnia  27.07.2021  r.  ogłoszone  zostało  zapytanie  ofertowe  na  „Świadczenie  usług
publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej”, oferty należało
składać do dnia 29.07.2021 r. do godz. 1500.
Złożone zostały 3 oferty:

1. MARTUR Biuro Przewozów Autokarowych, ul. Polna 24 87-200 Wąbrzeźno 
2. Firma Transportowo-Usługowa TRANS-TUR 

Jarosław Grzankowski Orzechowo 31 87-213 Ryńsk
3. Transport Osobowy Jarosław Kruca Gruta 262  86-330 Mełno

Najkorzystniejszą ofertę złożył: Transport osobowy Jarosław Kruca. Złożona oferta spełniła
wszystkie  wymogi  formalne  oraz  Oferent  zaproponował  najniższą  cenę.  W związku  z
powyższym z ww. Oferentem została zawarta dnia 30.07.2021 r. umowa na świadczenie
usług  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  o  charakterze  użyteczności
publicznej w tym dowóz dzieci uczęszczającej do Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.  

W ramach zawartej umowy na terenie gminy funkcjonują III trasy:

TRASA I Czeczewo / Stara Ruda/ Rywałd
TRASA II Zielnowo / Dębieniec
TRASA III Zakrzewo / Kitnowo / Szumiłowo
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Zgodnie  z  zawartym  porozumieniem międzygminnym dotyczącym powierzenia  Gminie
Grudziądz  zadania  publicznego  w  zakresie  publicznego  transportu  zbiorowego  oraz
umową  
nr UK.7243.2.2021 z dnia 18.02.2021 r. zawartą z Gminą Grudziądz, od dnia 01.01.2021 r.
na terenie gminy Radzyń Chełmiński funkcjonowały międzygminne przewozy pasażerskie
na linii  nr G2 – Zielnowo-Turznice. 
W ramach zawartej umowy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zobowiązało się do dopłaty
do  usług  komunikacji  międzygminnej  organizowanej  i  realizowanej  przez  Gminę
Grudziądz. Kwota dopłaty budżetowej na 2021 r. (I-XII 2021) wyniosła: 30.812,24 zł. 

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.

Drogi wojewódzkie
Do  dróg  wojewódzkich  zalicza  się  drogi  stanowiące  połączenia  między  miastami  lub
mające znaczenie dla województwa.
Drogi wojewódzkie przebiegające przez gminę Radzyń Chełmiński:

Lp.
Nr

drogi
Przebieg

Długość
całkowita  

[km]

Długość
na terenie gminy

 [km]

1. 534
Grudziądz – Wąbrzeźno –

Golub Dobrzyń - Rypin
 75,529 10,457

2. 538
Radzyń Chełmiński - Łasin -
Nowe Miasto Lubawskie -

Uzdowo - Rozdroże
27,203 3,824

3. 543
Paparzyn – Radzyń Chełmiński

- Jabłonowo Pomorskie –
Grzybno -Szabda

57,814 16,467

RAZEM: - 30,748
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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

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
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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

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
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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: 82,000

 
Przez  teren  miasta   Radzyń  Chełmiński  przebiegają  następujące  drogi  o łącznych
długościach przedstawionych w tabeli poniżej:

Lp. Wykaz ulic Nawierzchnia

1 Plac Towarzystwa Jaszczurczego bitumiczna

2 Plac Wojciecha Kętrzyńskiego bitumiczna

3 Byczak betonowa

4 Chabrowa gruntowa

5 Dąbrowskich bitumiczna

6 Jana Długosza kostka

7 Fijewo bitumiczna

8 prof. Mariana Gumowskiego bitumiczna

9 Jana Pawła II bitumiczna

10 Kazimierza Jagiellończyka bitumiczna

11 ks. Mańkowskiego bitumiczna

12 Albina Nowickiego kostka, tłoczeń

13 Ogniowa bitumiczna, kostka

14 Mieczysława Orłowicza bitumiczna

15 Józefa Piłsudskiego bitumiczna

16 Podgrodzie kostka

17 Przykop kostka

18 Rybaki kostka

19 Sady bitumiczna

20 Trynka beton

Strona 44



Raport 2021 -  Infrastruktura drogowa

21 Tysiąclecia bitumiczna,tłuczeń

22 Ludwika Waryńskiego bitumiczna

23 Widokowa tłuczeń

24 Wygon tłuczeń, bitumiczna

25 Zielona Góra tłuczeń
 

Długość poszczególnych dróg przebiegających przez gminę Radzyń Chełmiński:

Rodzaj drogi Długość

drogi wojewódzkie 30,748 km

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

długość dróg , w tym: 4,6 km

bitumiczna 1,2 km

betonowa -

kostka 2,1 km

brukowa -

tłuczniowa 1,3 km

 
Długość dróg gminnych i działek drogowych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński  wg 
rodzaju nawierzchni:

Rodzaj nawierzchni Długość  [km]

długość dróg, w tym: 77,4

bitumiczna 40,10

betonowa -

kostka 0,2

brukowa 1,1

tłuczniowa 17,2
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wzmocniona żwirem, żużlem itp. 7,6

naturalna (z gruntu rodzimego) 11,2

Ścieżki rowerowe
Na  terenie  gminy   oddanych  jest  do  użytku  5,02  km  ścieżek  rowerowych.  Długość
poszczególnych odcinków ścieżek przebiegających przez gminę Radzyń Chełmiński:

Lp. Nr drogi Odcinek drogi Długość[km] Szerokość Nawierzchnia

1 543 Radzyń  Chełm. - Czeczewo 1,949 2,0 kostka betonowa

2 543 Czeczewo - Gołębiewo 1,027 2,0 kostka betonowa

3 543 Gołębiewo - Gołębiewo 01,326 2,0 kostka betonowa

4 041614C Radzyń Chełm-Wymysłowo 0,720 2,5 kostka betonowa

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

Inwestycje drogowe

1. „Przebudowa  dróg  ciągu  komunikacyjnego  wraz  z  parkingiem  łączącym  ulice
Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniowa – nr drogi
041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km
0+000  do  km  0+072  w  Radzyniu  Chełmińskim”.  Wykonano  przebudowę  ulic
Piłsudskiego na odcinku długości 203,0 m, Ogniowej na długości 84,0 m i  Jana
Pawła II  na długości 72,0 m z wykończeniem warstwą ścieralna z asfaltobetonu
AC8S.

2. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości Zielnowo
dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją
i grysami”. Przebudowę drogi wykonano na odcinku długości 795,00 mb.

3. „Opracowanie dokumentacji  technicznej i  przebudowa drogi gminnej nr 041609C
w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania)”. Przebudowę drogi wykonano na
odcinku 230,00 m.

4. „Opracowanie dokumentacji  technicznej i  przebudowa drogi gminnej nr 041613C
w miejscowości Mazanki”. Przebudowę drogi wykonano na odcinku 616,0 m.

5. „Opracowanie  dokumentacji  technicznej  i  przebudowa  drogi  gminnej
w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór”. Przebudowę
drogi wykonano na odcinku 321,0 m. Przebudowę w/w dróg gminnych wykonało
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski z siedzibą
Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo, wyłoniona w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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Decyzje dotyczące infrastruktury drogowej: wydano 36 decyzji na zajęcie pasa drogowego
w  celu  uzgodnienia  lokalizacji  infrastruktury,  prowadzenia  robót,  umieszczenia
infrastruktury w drogach oraz uzgodnienia lokalizacji zjazdów z dróg gminnych na terenie
Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński. 

Zagospodarowanie przestrzenne
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz.  559)  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 (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 503) 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 31.12.2021 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  w  zakresie  energetyki
odnawialnej (głównie  wiatrowej)  na  terenie  gminy.  W  dniu  28  kwietnia  2008  r.  Rada
Miejska Radzynia Chełmińskiego podjęła uchwałę 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.
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Powierzchnie  terenów  rozwoju  zabudowy  na  obszarze  gminy  Radzyń  Chełmiński  na
podstawie  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Radzyń Chełmiński

Strefa funkcjonalna
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%

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

8527 ha
 93,6%

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.

L.p.
Nazwa
uchwały

Nr uchwały Nazwa planu (główna funkcja terenów)

1 XVII/111/08 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 XLIX/334/10 10 listopad 2010 r.

mpzp w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo
w  gminie  Radzyń  Chełmiński  (tereny  rolnicze  i
elektrownie wiatrowe)
(Dz.  Urz.  Woj.  Kuj-Pom Nr  212,  poz.  2958  z  dnia
28.12.2010 r.)

3 V/28/11 1 marca 2011 r.

mpzp "Południe-Zachód" w Radzyniu Chełmińskim
(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
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L.p.
Nazwa
uchwały

Nr uchwały Nazwa planu (główna funkcja terenów)

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

10 XIII/99/11 20 grudnia 2011 r mpzp "Zielnowo II" w gminie Radzyń Chełmiński
(tereny rolnicze i elektrownie wiatrowe)
(Dz.  Urz. Woj.  Kuj-Pom 2012.43 z dnia 16 styczna
2012r.)

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.)

12 XVII/153/12 14 sierpnia 2012 r. mpzp terenu położonego w obrębie Janowo w gminie
Radzyń  Chełmiński  (tereny  rolnicze  i  elektrownie
wiatrowe) 
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L.p.
Nazwa
uchwały

Nr uchwały Nazwa planu (główna funkcja terenów)

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 2012.1725 z dnia 29 sierpnia
2012r.)

13 XVII/154/12 14 sierpnia 2012 r. mpzp  terenu  położonego  w  rejonie  miejscowości
Radzyń
Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński  (tereny
rolnicze i  elektrownie wiatrowe) (Dz.  Urz. Woj.  Kuj-
Pom 2012.1726 z dnia 29 sierpnia 2012r.)

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

17 XIII/127/16 6 lutego 2016 r zmiana  mpzp  terenu  położonego  w  rejonie
miejscowości  Gołębiewo  w  gminie  Radzyń
Chełmiński  (tereny  zabudowy  produkcyjnej  –
instalację fotowoltaiczną)
(Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 829 z dnia 9 marca 2016
r.)

18 XIII/126/16 26 lutego 2016 r. w sprawie mpzp w części miejscowości Dębieniec.
(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
2019r.)

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
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L.p.
Nazwa
uchwały

Nr uchwały Nazwa planu (główna funkcja terenów)

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
2019r.)

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
2019r.)

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
2019r.)

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
2019r.)

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. Kuj-Pom poz. 1558 z dnia 14 marca
2019r.)

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
2019r.)

28 VI/64/19 28 lutego 2019 r mpzp  dla  terenu  położonego  w  północnej  części
obrębu  Zakrzewo,  Gmina  Radzyń  Chełmiński
(zabudowa mieszkaniowa)
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L.p.
Nazwa
uchwały

Nr uchwały Nazwa planu (główna funkcja terenów)

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 1553 z dnia 14 marca
2019r.)

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
2019r.)

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
2019r.)

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.)

32 XXXV/270/21 18 listopada 2021
r.

mpzp dla terenu położonego we wschodniej  części
obrębu Czeczewo, Gmina Radzyń Chełmiński 
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 5829 z dnia 29 listopada
2021 r.)

33 XXXV/271/21 18 listopada 2021
r.

mpzp  dla  terenu  położonego  w  północnej  części
obrębu Czeczewo, Gmina Radzyń Chełmiński 
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 5830 z dnia 29 listopada
2021 r.)

34 XXXV/272/21 18 listopada 2021
r.

mpzp  dla  terenu  położonego  w  centralnej  części
obrębu  Radzyń  Chełmiński,  Miasto  Radzyń
Chełmiński 
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 5831 z dnia 29 listopada
2021 r.)

35 XXXV/273/21 18 listopada 2021
r.

mpzp dla terenów położonych w południowej części
obrębu Radzyń Chełmiński  i  Radzyń Wybudowanie
oraz we wschodniej części obrębu Janowo, Miasto i
Gmina Radzyń Chełmiński 
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 5832 z dnia 29 listopada
2021 r.)

36 XXXV/274/21 18 listopada 2021
r.

mpzp  dla  terenu  położonego  w  części  obrębu
Czeczewo
i Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński 

Strona 52



Raport 2021 -  Zagospodarowanie przestrzenne

L.p.
Nazwa
uchwały

Nr uchwały Nazwa planu (główna funkcja terenów)

(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 5833 z dnia 29 listopada
2021 r.)

37 XXXVI/
287/21

29 listopada 2021
r.

mpzp dla  terenu  położonego  w południowej  części
obrębu  Radzyń  Chełmiński,  Miasto  Radzyń
Chełmiński
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom poz. 6295 z dnia 6 grudnia
2021r.)

W 2021 podjęto jedną uchwałę intencyjną w sprawie opracowania miejscowych planów
zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Radzyń  Chełmiński:
uchwała nr XXVI/216/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 stycznia 2021r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Radzyń Chełmiński,
Miasto Radzyń Chełmiński.

Zgodnie  z  uzasadnieniem  do  w/w  uchwały  opracowanie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego ma umożliwić wprowadzenie na niniejszym obszarze
zabudowy wraz z ustaleniem między innymi zasad zabudowy i zagospodarowania terenu,
podziału na działki budowlane oraz zmianę układu komunikacyjnego. 
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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

Gawłowice, 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6 0,0 2,3 0,6 0,0

Strona 54



Raport 2021 -  Zagospodarowanie przestrzenne

Nazwa planu
Powierzchnie wg przeznaczenia terenów

[ha]

MN MN/U MW U P/U R RM EW K P/E

(uchwała nr
XVII/155/12)

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

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 nr VI/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 nr VI/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 nr VI/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
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Nazwa planu
Powierzchnie wg przeznaczenia terenów

[ha]

MN MN/U MW U P/U R RM EW K P/E

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 II/97/19) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

Czeczewo wschód
(uchwała nr

XXXV/270/21)
0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0

Czeczewo północ
(uchwała nr

XXXV/271/21)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0

Radzyń Chełmiński
centrum

(uchwała nr
XXXV/272/21)

8,4 2,9 3,5 6,7 0,0 0,8 0,0 0,0 2,3 0,0

Radzyń Chełmiński,
Radzyń Wybudowanie,

Janowo
(uchwała nr

XXXV/273/21)

0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,1 0,0

Czeczewo, Radzyń
Wybudowanie

(uchwała nr
XXXV/274/21)

0,4 1,3 0,0 0,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0

południowa część
Radzyń Chełmiński

(uchwała nr
XXXVI/287/21)

15,7 2,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0

34,20 49,21
9,7
5

10,7
7

2,1
0

2771,3
1

168,8
2

69,90
112,8

4
1,07

Spośród  wszystkich  funkcji  zagospodarowania  terenów  wskazanych  w  miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w 2021 roku najwięcej,  bo
85,80 %, stanowią grunty przeznaczone pod tereny rolne. Pod zabudowę zagrodową 5,23
%,  tereny  komunikacji  przeznacza  się  3,49  % terenów,  elektrownie  wiatrowe 2,16  %,
zabudowę mieszkaniowo-usługową 1,52 %, zaś pod pozostałe funkcje poniżej 3,96 %.
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Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego i decyzje celu publicznego

W  2021  roku  zostało  wydanych  26  decyzji  o  warunkach  zabudowy  oraz  0  decyzji  o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Liczba  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania   terenu  oraz  decyzji
ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego wydanych na podstawie ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz decyzje ustalające lokalizację inwestycji 

celu publicznego

Liczba decyzji w 2021
roku

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 0

Decyzje o warunkach zabudowy pozytywne 23

Decyzje negatywne (odmowne) 3

Decyzje o warunkach zabudowy z podziałem na funkcje terenu

mieszkaniowej  wielorodzinnej 0

mieszkaniowej jednorodzinnej 6

zabudowa zagrodowa 12

usługowej 1

produkcyjno-usługowa 6

inna 0

W  2021  przeprowadzono  4  postępowania  administracyjne  dotyczące  rozgraniczenia
nieruchomości oraz  9 postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.
Ponadto  sporządzono 5  wypisów i  wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego  obowiązujących  na  terenie  gminy  oraz  wydano  113  zaświadczeń  o
przeznaczeniu  działki  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  w obszarze
zdegradowanym i rewitalizacji.  

W 2021 roku wydano cztery decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
dla  inwestycji  polegającej  odzysku  odpadów  styropianowych  na  potrzeby  produkcyjne
zakładu, sprostowanie decyzji oraz dwie decyzje przenoszące decyzje na rzecz innego
podmiotu.
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Zabytki
Miasto  i  Gmina  Radzyń  Chełmiński  jest  w  trakcie  opracowywania  Gminnej  Ewidencji
Zabytków.  W  2020  roku  GEZ  została  zatwierdzona  przez  Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Toruniu,  trwają  prace  związane  z
przystąpieniem  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 2021 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 VIII".  Po przygotowaniu dokumentacji i
uzyskaniu pozwolenia od Kujawsko-Pomorskiego 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 160.000,00 zł.
Wykonawcą robót konserwatorskich wyłonionym w przetargu nieograniczonym była firma
ALTA sp. z o.o. z siedzibą ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław. W ramach zadania
wykonano zabezpieczenie i konserwację zagrożonych elementów murów zamku.

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.
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Dochody i wydatki w roku 2021

wyszczególnienie
Plan  (zł)

31.12.2021
Wykonanie (zł)

31.12.2021
% wykonania

DOCHODY OGÓŁEM 32 641 294,67 33 873 664,78 103,78

w tym:

Dochody bieżące 30 320 255,72 31 485 988,61 103,84

Dochody majątkowe 2 321 038,95 2 387 676,17 102,87

WYDATKI OGÓŁEM 33 241 294,67 31 365 528,53 94,36

w tym:

Wydatki bieżące 29 654 597,08 28 044 342,03 94,57

Wydatki majątkowe 3 586 697,59 3 321 186,50 92,60

NADWYŻKA/DEFICYT
BUDŻETU

-600 000,00 +2 508 136,25 -

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 2021 rok otrzymano:
1. dotacje  celowe  na  realizację  zadań  zleconych  gminie  z  zakresu  administracji

rządowej w wysokości 8 987 454,87zł, na plan   9 047 956,36zł, tj. 99,33%;
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych w wysokości  1 161 183,53zł na plan

1 207 828,00zł, tj. 96,14%; 
3. dotacje  celowe  i  środki  pozyskane  do  realizacji  w  ramach  umów,  porozumień

wyniosły 522 718,50zł na plan 531 781,88zł, tj. 98,30%;
4. dotacje  celowe  i  środki  na  zadania  realizowane  ze  środków  pochodzących  z

budżetu Unii Europejskiej wyniosły 940 831,12zł na plan 972 187,75zł, tj. 96,77%;
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł,  w

tym: RFIL  wyniosły 360 000,00zł na plan 360 000,00zł, tj. 100,00%;
6. środki  na  dofinansowanie  zadań  własnych  gminy  pozyskane  z  innych  źródeł  –

COVID-19 wyniosły 156 796,00zł na plan 163 168,00zł, tj. 96,09%;
7. subwencje, które wpłynęły w wysokości 7 479 469,00zł na plan 7 479 469,00zł,  tj.

100,00%;

Dochody wykonane zostały w wysokości 33 873 664,78zł, na plan 32 641 294,67zł,   tj.  
• plan dochodów własnych  12 948 029,68 zł
• realizacja dochodów własnych 14 331 867,31 zł

co stanowi 110,69%.

Natomiast realizacja dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała
się następująco:

• - plan dochodów bieżących     30 320 255,72 zł
• - realizacja dochodów bieżących  31 485 988,61 zł

co stanowi  103,84%
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- plan dochodów majątkowych 2 321 038,95 zł
- realizacja dochodów majątkowych  2 387 676,17 zł
co stanowi 102,87%

w tym:                                                                        
PLAN WYKONANIE %

1.dochody ze sprzedaży majątku 7 000,00zł        7 340,01zł   104,86

2.dochody z tyt. przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności

1 000,00zł         1 735,28zł  
173,53

3.dotacje i środki otrzymane na 
inwestycje

1 812
612,00zł       

1 807 932,72zł    99,74

4.wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych                                       

0,00zł        16 761,98zł        -

5.dotacje celowe w ramach 
programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich          

500 426,95zł       553 906,18zł   110,69

Realizacja dochodów własnych wyniosła  110,69%, gdzie w porównaniu z analogicznym
okresem roku poprzedniego wyniosła 109,72.

Analiza dochodów gminy w latach 2017-2021.
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Analiza dochodów bieżących i majątkowych gminy w latach 2017-2021.
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Realizacja  wydatków  w  podziale  na  wydatki  bieżące  i  majątkowe  przedstawiała  się
następująco:

• plan wydatków bieżących  29 654 597,08 zł
• realizacja wydatków bieżących  28 044 342,03 zł

co stanowi  94,57%

• plan wydatków majątkowych  3 586 697,59 zł
• realizacja wydatków majątkowych 3 321 186,50 zł

co stanowi  92,60%
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Realizacja budżetu w roku 2021 na bieżąco była wzbogacana o zadania zgłaszane przez
mieszkańców,  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.

Porównanie dochodów i wydatków Gminy Radzyń Chełmiński w latach 2017 – 2021.
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Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem:

lata wydatki wydatki majątkowe
udział wydatków
inwestycyjnych w

wydatkach ogółem (%)

2017 30 911 902,82 5 789 341,21 18,73

2018 31 107 541,31 5 972 581,81 19,20

Strona 62



Raport 2021 -  Finanse gminy

2019 30 176 923,56 4 375 083,26 14,50

2020 31 604 133,80 4 391 480,99 13,90

2021 31 365 528,53 3 321 186,50 10,59

co, przedstawia wykres:

Przychody i rozchody

Uchwalony w budżecie plan przychodów na 2021 rok w wysokości 2 557 944,00zł w ciągu
roku uległ obniżeniu do kwoty 1 407 944,00zł, na który złożyły się:

• wolne  środki,  o  których  mowa  w  art.  217  ust.  2  pkt  6  ustawy  w  wysokości
1 009 647,63zł z  przeznaczeniem  na  spłaty  rat  kredytów  oraz  pokrycie
planowanego deficytu budżetu;

• przychody  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  wynikających  z  rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 378 296,37zł;

• przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 20 000,00zł;

Uchwalony w budżecie plan rozchodów na 2021 rok w wysokości  807 944,00zł w ciągu
roku nie zmienił się i został przeznaczony na:

• spłaty rat kredytów w wysokości 787 944,00zł 
• udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń wysokości 20 000,00zł.
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  Analiza zaległości podatkowych i z usług komunalnych 
na 31.12.2021r.

Zaległości  podatkowe na koniec  2021 roku wyniosły  447 242,20zł i  zmniejszyły  się  o
kwotę 49 756,18zł w stosunku do roku 2020 i tak:

Wyszczególnienie 2021 rok 2020 rok
Wielkość

( +  - )
podatek leśny od osób 
fizycznych

117,00zł  151,00zł
   -34,00zł

podatek rolny od osób 
fizycznych

52 875,42zł   93 266,48zł -40 391,06zł

podatek od środków 
transportowych od osób 
fizycznych

1 536,04zł 3 382,00zł -1 845,96zł

podatek rolny od osób prawnych 0,00zł     3 666,00zł -3 666,00zł

podatek od nieruchomości od 
osób prawnych

60 272,00zł 63 612,00zł  -3 340,00zł

podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych

164 945,34zł    177 821,61zł  -12 876,27zł

dochody z najmu dzierżawy  
składników majątkowych 
(czynsze dzierżawne)

4 338,04zł   1 399,16zł +2 936,88zł   

opłata za gospodarowanie   
odpadami komunalnymi

163 158,36zł 153 700,13zł +9 458,23zł

   RAZEM: 447 242,20zł    496 998,38zł   -49 756,18zł

Na zaległe należności podatkowe wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 151
upomnień i 30 tytułów egzekucyjnych na kwotę 150 418,00zł.

Na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 218  upomnień
i 45 tytułów egzekucyjnych na kwotę 21 789,70zł.

W 2021 roku dokonano umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych w wysokości
561,00zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 14 448,00zł oraz
odsetki  od podatku od nieruchomości  osoby fizyczne w wysokości 558,00zł.   Ogółem
umorzeń  dokonano  na  kwotę  15 567,00zł. Umorzenia  stanowią  0,11% dochodów
własnych gminy.
Umorzeń dokonano na podstawie art.  67a § 1 pkt  3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r
Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r, poz. 1540).

W roku  sprawozdawczym skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatku  od  nieruchomości
wyniosły ogółem 163 085,55zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 106 643,40 zł
2. podatek od nieruchomości od osób prawnych 56 442,15 zł
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Skutki  udzielonych ulg  i  zwolnień  w podatku  od nieruchomości  w 2021 roku wyniosły
ogółem 99 367,30zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 88 004,46 zł
2. podatek od nieruchomości od osób prawnych      11 362,84 zł

Dokonano również odpisu podatku rolnego w wysokości 131 449,00zł z tytułu udzielonych
ulg ustawowych, w tym:

 ulgi i zwolnienia z tytułu nabycia gruntów  47 662,00 zł
 ulgi inwestycyjne   82 910,00 zł
 ulgi inne   877,00 zł

Zaległości z usług komunalnych na koniec 2021 roku wynosiły 286 661,90zł  i zwiększyły
się o kwotę 725,85zł w stosunku do zaległości w 2020 roku.

2021 rok 2020 rok
wielkość 

( +  - )
za  czynsze  mieszkaniowe  i  lokale
użytkowe

156 644,98zł 145 608,64zł +11 036,34zł

za ciepło 0,00zł 10 332,28zł -10 332,28zł
za wodę 94 813,11zł 96 773,89zł   -1 960,78zł
za ścieki   34 841,43zł   32 816,24zł  +2 025,19zł
za beczkę 362,38zł    405,00zł    -42,62zł
RAZEM: 286 661,90zł    285 936,05zł    +725,85zł

Na  zaległe  należności  za  czynsze  mieszkaniowe  oraz  wodę  i  ścieki  wysłane  zostały
wezwania do zapłaty. Na ww. należności wszczęta została egzekucja komornicza. W 2021
roku  w  celu  wyegzekwowania  zaległości  za  wodę,  ścieki  oraz  czynsze  wystawiono  i
wysłano 412 wezwań do zapłaty. 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku prowadzono wobec 139 osób sprawy sądowe i komornicze
na ogólną kwotę 295 093,56zł.
W okresie sprawozdawczym zadłużenie w całości spłaciło 21 osób na kwotę 19 803,36zł.
W 2021 roku umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności
egzekucji  wobec 60 osób na ogólną wartość 131 785,52zł.  Dalsze sprawy na wartość
243 741,28zł  pozostały w egzekucji.  Częściowo 43 osoby spłaciły zaległość  na ogólną
wartość 31 548,92zł. W 2021 roku wszczęto 19 nowych spraw sądowych i komorniczych
na kwotę 23 501,15zł.

W  roku  2021  dokonano  umorzeń  niepodatkowych  należności  budżetowych  mających
charakter  publiczno–prawny  w  wysokości  569,75zł  co  stanowi  0,004%  dochodów
własnych gminy w następujących tytułach:

• rekompensata za koszty odzyskiwania należności za wodę w wysokości 363,75 zł
• wieczyste użytkowanie gruntów wraz z odsetkami w wysokości  206,00 zł

W  związku  z  panującymi  obostrzeniami  dot.  COVID-19  oraz  zakazem  prowadzenia
działalności rozrywkowej  dokonano również obniżenia czynszu dzierżawnego za lokal za
okres od stycznia do czerwca 2021r o kwotę 6 499,16zł.
Umorzeń dokonano na podstawie § 3, pkt. 1, ppkt. 1 Uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej
Radzynia  Chełmińskiego  z  dnia  29  czerwca  2015r  oraz  na  podstawie  uchwały  nr
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XXXVI/278/21 z dnia 29 listopada 2021r  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.
 
Ponadto na dzień sprawozdawczy zawarto 8 porozumień na spłatę zaległości,  w tym:

• należności z tyt. czynszu mieszkaniowego  18 019,95 zł
• należności z tyt. opłat za wodę i ścieki    7 757,12 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości podatkowe i należności z usług komunalnych
wynosiły 2 918 601,38zł, w tym wymagalne 1 703 639,89zł.

Analiza zaległości podatkowych i z usług komunalnych w latach 2017-2021
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Analiza zadłużenia gminy
Zobowiązania z tyt.  zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31.12.2021r wyniosły
7 351 776,00zł i  stanowiły  zobowiązania niewymagalne.  Gmina w latach 2012 – 2018
zaciągnęła 3 kredyty długoterminowe z ostatecznym terminem spłaty ostatniego na dzień
31.12.2037 roku.

Analiza zadłużenia w latach 2017-2021
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Lata

Wynik finansowy
Na koniec  roku  po  dokonanych  zmianach  po  stronie  dochodów i  wydatków –  budżet
zamknięto  nadwyżką  budżetową  w  wysokości  2 508  136,25zł,  wobec  planowanego
deficytu budżetowego w wysokości  600 000,00zł,  gdzie na dzień 31 grudnia 2019 roku
budżet zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości  1 302 608,09zł.

Tak  dobry  wynik  finansowy  w  stosunku  do  założeń  jest  skutkiem współpracy  z  Radą
Miejską  i  wielkim  zaangażowaniem  pracowników  gminy  i  pracowników  jednostek
organizacyjnych.  W  okresie  pandemii  spowodowanej  COVID-19  udało  się  wykonać
zadania terminowo pomimo spowolnienia funkcjonowania różnych instytucji i firm. Nie bez
znaczenia było też bezwzględne przestrzeganie zasady oszczędności i  racjonalności w
trakcie realizacji wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych. Należy także podziękować
tym wszystkim, literalnie nie wymienionym za pomoc w realizacji  budżetu, których lista
rozciąga się od instytucji samorządowych, państwowych, stowarzyszeń do indywidualnych
osób fizycznych.

Udziały członkowskie.
Gmina posiada  3 udziały członkowskie, każdy po 1 300,00zł  w Banku Spółdzielczym
w Brodnicy. Ogólna wartość udziałów na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 3 900,00zł.

Realizacja projektów w ramach środków unijnych
W 2021 roku Gmina realizowała w ramach środków unijnych następujące projekty:

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
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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)

Planowane  nakłady  finansowe  w  2021  roku  wyniosły  61 809,98zł wykonane  zostały
w wysokości 4 393,91zł,  tj. 7,11%  planu i  pokryte  zostały  dochodami  własnymi  gminy
w wysokości 659,09zł 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 3 734,82zł.

Projekt  „Infostrada Kujaw i  Pomorza 2.0”  jest  kontynuacją projektu „Infostrada Kujaw i
Pomorza”  realizowanego w poprzednich  latach.  W swoim zakresie  realizowany  jest  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. 
W 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 4 393,91 zł i wdrożono system dziedzinowy
Geointegrator,  zawierający moduły do projektowania, obsługi planistycznej i  wydawania
decyzji.

Kraina radości. Dostosowanie istniejących miejsc
wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami
W  ramach  działalności  Przedszkola  Samorządowego  realizowano  projekt  pn.” Kraina
radości. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z  niepełnosprawnościami”  o  numerze  RPKP.10.02.01-04-0006/20 współfinansowanego
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej  10.  Innowacyjna
edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.
Celem projektu  było  dostosowanie  istniejących miejsc  wychowania  przedszkolnego do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia dla nauczycieli.
Projekt  był  realizowany  w  Przedszkolu  Samorządowym  w  Radzyniu  Chełmińskim   w
okresie 01.10.2020r. - 31.10.2021r. Czas realizacji projektu został wydłużony z uwagi na
przerwy spowodowane pandemią Covid-19.
Grupę docelową stanowiły dzieci niepełnosprawne, wymagające wsparcia wskazanego w
diagnozie,  którą  stanowią:  orzeczenia  i  opinie,  karty  obserwacji  oraz  Indywidualne
Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. 
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W  ramach  projektu  dostosowano  bazę  lokalową  do  niepełnosprawnych  dzieci,
rozszerzono ofertę o dodatkowe zajęcia, działania te obejmowały następujące kategorie
wydatków  (zgodnie  z  diagnozą  i  stopniem  niedostosowania)  oraz  doskonalenie
nauczycieli, którzy nabyli kompetencje i uzyskali kwalifikacje w programie:

1. Dostosowanie sali przedszkolnej do potrzeb dziecka autystycznego.
2. Stworzenie gabinetu terapeutycznego. W ramach zadania w 2021r zrealizowano

101  godzin  zajęć  socjoterapeutycznych.  Wsparciem  w  bieżącym  okresie
sprawozdawczym  zostało  objętych  6  dzieci  (2K,  4M).  Koszty  wynagrodzeń
nauczycieli stanowiły finansowy wkład własny. Wsparciem zostały objęte wszystkie
dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Stworzenie sali integracji sensorycznej. W ramach zadania w 2021r zrealizowano
180  godzin  zajęć  integracji  sensorycznej.  Wsparciem  w  bieżącym  okresie
sprawozdawczym  zostało  objętych  6  dzieci  (2K,  4M).  Koszty  wynagrodzeń
nauczycieli stanowiły finansowy wkład własny. Wsparciem zostały objęte wszystkie
dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Stworzenie zewnętrznego ogrodu zmysłów.
5. Stworzenie strefy ciszy.
6. Doskonalenie nauczycieli.
7. Indywidualne zajęcia terapeutyczne. W ramach zadania w drugim półroczu 2021r

zrealizowano  156,5  godziny  zajęć;  79,5  godziny  z  zakresu  małej  motoryki  i  77
godzin z zakresu dużej motoryki. Wsparciem w bieżącym okresie sprawozdawczym
zostało  objętych  6  dzieci  (2K,  4M).  Koszty  wynagrodzeń  nauczycieli  stanowiły
finansowy wkład własny.  Wsparciem zostały objęte wszystkie dzieci  posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wartość dofinansowania  wyniosła 361 467,96zł, natomiast całkowita wartość projektu to
kwota 425 256,43zł. z tego:
Środki unijne 361 467,96 zł. Krajowe środki publiczne to kwota 63 788,47zł w tym: budżet
jst 63 788,47zł.

W okresie 01.01.2021-31.10.2021r wydatkowano środki w wysokości 194 274,67zł na plan
194 274,67zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia  85 319,83 zł
• zakup materiałów i wyposażenia    21 994,72 zł

(zakup  materiałów  do  Ogrodu  zmysłów  dla  dzieci  niepełnosprawnych:  beczka  na
deszczówkę,  konewki,  donice,  zioła  wieloletnie,  kwiaty,  krzewy  owocowe,  sadzonki
pomidorów,  sadzonki  truskawek  i  poziomek,  iglaki,   ziemia,  kamień  ozdobny,  grys
granitowy,  kora,  agrowłóknina,   rośliny  iglaste,  drzewa  owocowe,  pergola  drewniana,
krążki  drewniane  na  ścieżkę,  farby  do  drewna,  materiały  biurowe,  niszczarka  –koszty
zarządu w ramach projektu na kwotę 1 787,29zł, zakup klimatyzatora do sali integracji
sensorycznej w ramach projektu -wkład własny)

• zakup środków dydaktycznych i książek  80 525,07 zł
• zakup usług remontowych   (naprawa pufy, wymiana i montaż drzwi wyciszających) 

5 482,23 zł
• zakup usług pozostałych (montaż klimatyzatora- wkład własny) 762,60 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   190,22 zł
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Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego 
ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych

Planowane  nakłady  finansowe  w  2021  roku  wyniosły  103 133,96zł,  wykonane  zostały
w wysokości 103 133,96zł, tj. 100,00% planu.
Celem  zadania  było  stymulowanie  i  poprawa  rozwoju  sensomotorycznego  dzieci
z niepełnosprawnościami.
W  dniu  17.03.2021r.  zaproszono  do  składania  ofert  na  niniejsze  zadanie  drogą
elektroniczną cztery firmy oraz umieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Zespołu
Szkół.  Otrzymano  5  ofert  zwrotnych,  gdzie  wybrano  do  realizacji  zadania  ofertę  z
najniższą  ceną  tj.  firmy  Argon  z  Przemyśla.  Podpisano  umowę  nr  8/2021  z  dnia
12.04.2021r na kwotę 70 627,22zł. Umowa obejmuje zakres: 

1. Matę  gumową na podłoże  -  100m2 wraz  z  montażem i  przygotowaniem terenu
(korytowanie  maszynowe,  transport  materiałów  sypkich,  obrzeże  betonowe,
podbudowa  mineralna  trzywarstwowa,  roboty  maszynowe,  kontener  na  odpady,
nawierzchnia z płyt gumowych, płyty gumowe, transport gabarytowy)

2. Ławeczki- 2szt
3. Równoważnia wisząca- 1szt
4. Bajkowy tor przeszkód- 1szt
5. Huśtawka 2szt plus gniazdo 1szt
6. Przeplotnia plus skaut - 1sz.

W  ramach  zadania  do  31.12.2021  poniesiono  wydatki  na  ww.  zadanie  w  kwocie
103 133,96zł z tego:

• usługi geodezyjne       600,00zł
• projekt Ogrodu zmysłów          369,00zł
• prace ziemne         2 706,00zł
• materiały na wykonanie ogrodzenia     5 022,68zł
• kruszywo                  1 838,85zł
• utwardzenie terenu umowa nr 13/2021 z 09.06.2021r Fuh Świecie Nad Osą; 

14 000,00zł
• umowa z firmą Argon elementy wraz z montażem;     70 627,22zł
• wykonanie  ogrodzenia  placu  umowa  nr  14/2021  z  dnia  02.08.2021r  Centrum

Ogrodnicze Klematys  z Grudziądza  4 000,00zł
• gablota zewnętrzna                   1 392,00zł
• kosz na nieczystości        619,00zł
• kamera zewnętrzna           1 045,50zł
• lampa ledowa zewnętrzna         913,71zł

Czas na aktywność w Czeczewie
W  ramach  projektu,  pt:  „Czas  na  aktywność  w  Czeczewie”   zawarto  umowę  z  LGD
„Vistula-Terra Culmensis” Nr 39/G z dnia 27.05.2021r. Projekt był współfinansowany ze
środków UE z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej
11,  Działania:  11.1  Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR  –  środki
Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.:
wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społecznej osób zagrożonych
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR na lata 2016-2023 dla
obszaru  Lokalnej  Grupy  Działania  „Vistula-Terra  Culmensis-Rozwój  przez  Tradycję”.
Projekt trwał od czerwca do września 2021r. W projekcie udział wzięło 15 uczestników (w
tym  5  dzieci)  oraz  kilkadziesiąt  osób  z  otoczenia.  W  ramach  aktywizacji  społecznej
mieszkańców Czeczewa  i  okolic,  zatrudniono  animatora  na  ½ etatu,  który  codziennie
przez ok. 4 godziny aktywizował lokalną społeczność, prowadził zajęcia rozwijające dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Czeczewa i okolic.

Ww. działania realizowane były również podczas wdrażanych w ramach projektu działań
merytorycznych, takich jak: przygotowanie i  realizacja wydarzenia otwartego, warsztaty
aktywizujące  czy  wyjazd  studyjny,  podczas  którego  animator  –  znający  bezpośrednio
potrzeby i możliwości uczestników – aktywizował  i motywował ich do aktywnej pracy czy
integracji. 
W ramach realizacji  zadania zakupiono i  przekazano na własność każdego uczestnika
projektu materiały do indywidualnego rozwijania własnych zainteresowań, które uczestnicy
wykorzystywali podczas codziennych zajęć w świetlicy z animatorem. 
Dodatkowo zorganizowano:

1. warsztaty  z  zakresu  aktywizacji  i  animacji  społecznej,  tj.:  kulinarny,  florystyczny
(tworzenia  lasu  w  słojach,),  warsztat  rękodzielniczy  (biżuteria  ozdobna  i
makramowa),  dwudniowy  kurs  Carvingu  (przeprowadzony  z  pochodzącą  z  tej
miejscowości mistrzynią świata w tej dziedzinie). Podczas warsztatów uczestnicy
otrzymali  na  własność  materiały  i  narzędzia  niezbędne  do  wykonania  zadań,
dwudaniowy obiad, kanapki, bufet kawowy, wodę, itp. Czas trwania każdego dnia
warsztatu: 8 godzin.

2. Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, wg wyboru grupy: Zumba/fitness, zorganizowano
w świetlicy, na placu przy świetlicy wiejskiej w Czeczewie przez wykwalifikowanego
instruktora  fitness,  w  dniach  i  godzinach  dostosowanych  do  możliwości
uczestników.

3. dwa  wydarzenia  otwarte  –  festyny  rodzinne,  w  miejscowości:  Czeczewo  dla
uczestników projektu oraz kilkudziesięciu/kilkuset osób z lokalnej społeczności. W
tym:  liczne  animacje  dla  dzieci  i  dorosłych,  wodzirej/Dj,  wspólna  integracyjna
zabawa/  biesiada,  fotobudka,  bufet  kawowy,  2  ciepłe  posiłki  z  grilla,  słodycze,
konkurs  kulinarny,  pokaz  i  konkursy  siłowe,  gimnastyczne,  taneczne  w  tym
publiczny  pokaz  uczestników  projektu  –  wyuczony  podczas  zajęć  pn.  ZUMBA.
Impreza przygotowana wspólnie z uczestnikami projektu, KGW Czeczewo, Radą
sołecką - zaktywizowała całą lokalną społeczność.

4. spotkania motywujące z psychologiem
5. jednodniową  wycieczkę  -  wyjazd  integrująco  -  motywacyjny  połączony  z

warsztatami  zielarskimi,  graficznymi  oraz  wizytą  w  parku  linowym  w  okolicach
Górzna.

Wartość całego projektu wynosiła  52 700,00zł. W tym wartość dofinansowania z LGD
„Vistula-Terra  Culmensis  w  wysokości  50  000,00zł. Wkład  własny  Gminy  wyniósł
2 700,00zł w  ramach  którego  Gmina  zakupiła  na  potrzeby  lokalnej  społeczności  w
Czeczewie  w  świetlicy  wielofunkcyjny  stół  do  zabaw  i  gier  grupowych  oraz
szerokogabarytowy monitor LCD.
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Czas na aktywność w Zielnowie
W ramach projektu, pt: „Czas na aktywność w Zielnowie” zawarto umowę z LGD „Vistula-
Terra Culmensis” Nr 40/G z dnia 27.05.2021r. Projekt współfinansowany był ze środków
UE  z  EFS  w  ramach  RPO  WK-P na  lata  2014-202  w  ramach  Osi  Priorytetowej  11,
Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego
Funduszu Społecznego. Osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie
kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem  społecznym  z  obszaru  wdrażania  LSR  na  lata  2016-2023  dla  obszaru
Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Projekt trwał od czerwca do września 2021r. W projekcie udział wzięło 15 uczestników (w
tym 2 dzieci) oraz kilkadziesiąt osób z otoczenia. 
W ramach aktywizacji społecznej mieszkańców Zielnowa i okolic, zatrudniono animatora
na  ½  etatu,  który  codziennie  przez  ok.  4  godziny  aktywizował  lokalną  społeczność,
prowadził zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Zielnowa
i okolic. 
Ww. działania realizowane były również podczas wdrażanych w ramach projektu działań
merytorycznych, takich jak: przygotowanie i  realizacja wydarzenia otwartego, warsztaty
aktywizujące  czy  wyjazd  studyjny,  podczas  którego  animator  –  znający  bezpośrednio
potrzeby i możliwości uczestników – aktywizował  i motywował ich do aktywnej pracy czy
integracji.
W ramach realizacji  zadania zakupiono i  przekazano na własność każdego uczestnika
projektu materiały do indywidualnego rozwijania własnych zainteresowań, które uczestnicy
wykorzystywali podczas codziennych zajęć w świetlicy z animatorem. 
Dodatkowo zorganizowano:

1. warsztaty z zakresu aktywizacji  i  animacji  społecznej,  tj.:  florystyczny (tworzenia
lasu w słojach,), 2 warsztaty rękodzielnicze (makramowe kwietniki, aksamitne róże,
decoupage),  dwudniowy kurs Carvingu (przeprowadzony z pochodzącą z terenu
Gminy mistrzynią świata w tej dziedzinie). Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali
na własność materiały i  narzędzia niezbędne do wykonania zadań, dwudaniowy
obiad,  kanapki,  bufet  kawowy,  wodę,  itp.  Czas  trwania  każdego dnia  warsztatu
wynosił 8 godzin.

2. Zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, wg wyboru grupy: Zumba/fitness, zorganizowano
w świetlicy/ na placu przy świetlicy wiejskiej w Zielnowie przez wykwalifikowanego
instruktora  fitness,  w  dniach  i  godzinach  dostosowanych  do  możliwości
uczestników.

3. dwa  wydarzenia  otwarte  –  festyny  rodzinne,  w  miejscowości:  Zielnowo  dla
uczestników projektu oraz kilkudziesięciu/kilkuset osób z lokalnej społeczności. W
tym:  liczne  animacje  dla  dzieci  i  dorosłych,  wodzirej/Dj,  wspólna  integracyjna
zabawa/  biesiada,  fotobudka,  bufet  kawowy,  2  ciepłe  posiłki  z  grilla,  słodycze,
konkurs  kulinarny,  pokaz  i  konkursy  siłowe,  gimnastyczne,  taneczne  w  tym
publiczny  pokaz  uczestników  projektu  –  wyuczony  podczas  zajęć  pn.  ZUMBA.
Impreza przygotowana wspólnie  z  uczestnikami  projektu,  Radną i  Sołtysem wsi
Zielnowo - zaktywizowała całą lokalną społeczność.

4. spotkania motywujące z psychologiem,
5. jednodniową  wycieczkę  -  wyjazd  integrująco  -  motywacyjny  połączony  z

warsztatami wyrobu mydła górniczego oraz zwiedzaniem kopalni, a także biesiady
śląsko-borowiackiej w „wiosce górniczej” w Pile-Młyn.
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Wartość całego projektu wyniosła  52 700,00zł.  W tym wartość dofinansowania z LGD
„Vistula-Terra Culmensis wyniosła  50 000,00zł. Wkład własny Gminy wyniósł  2 700,00zł
w  ramach  którego  Gmina  zakupiła  na  potrzeby  lokalnej  społeczności  w  Zielnowie  w
świetlicy wielofunkcyjny stół do zabaw i gier grupowych oraz szerokogabarytowy monitor
LCD.

Progress
W ramach projektu, pt: ”PROGRES” zawarto umowę z LGD „Vistula-Terra Culmensis” Nr
52/G z dnia 22.07.2021r. Projekt współfinansowany był ze środków UE z EFS w ramach
RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie
społeczne na obszarach objętych LSR – środki  Europejskiego Funduszu Społecznego,
osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie kapitału społecznego oraz
wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 12 dorosłych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Radzyń Chełmiński.

Główne  zadania  w  ramach  projektu,  to:  indywidualne  spotkania  motywujące
z psychologiem przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu oraz
doradcą  zawodowym  i  określenie  indywidualnej  ścieżki  rozwoju  dla  każdego  z
zakwalifikowanych bezrobotnych uczestników projektu. Na tej  podstawie rozpoczęła się
aktywizacja zawodowa, w tym: indywidualnie dobrane kursy kwalifikacyjne (np. palacza,
konserwatora  terenów  zielonych,  operatora  kos  spalinowych,  obsługi  kas  fiskalnych,
stylisty paznokci, opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym). Wszystkie osoby ukończyły
kursy  kwalifikacyjne  i  nabyły  nowe  kwalifikacje  zawodowe.  Pięć  z  najbardziej
zdeterminowanych osób ukończyło  2-miesięczny staż zawodowy, z opinią bardzo dobrą.
Celem zniwelowania bariery komunikacyjnej  wszyscy uczestnicy otrzymali  nowoczesne
smartfony  do  aktywnego  poszukiwania  pracy,  a  pięć  osób  dodatkowo  ukończyło  kurs
prawa jazdy kat. B.
Uczestnicy  przeszli  dobrowolny  warsztat  z  kreowania  dobrego  wizerunku,  w  tym:
konsultację  i  usługę:  fryzjera,  kosmetyczki,  otrzymali  eleganckie  białe  koszule  oraz
profesjonalne  zdjęcia  do  dokumentów aplikacyjnych,  które  sporządzili  na  otrzymanych
nośnikach cyfrowych na zajęciach z doradcą zawodowym.
W ramach integracji i aktywizacji zawodowej, uczestnicy uczestniczyli w zorganizowanym
wyjeździe do kręgielni,  miejsc kultury i  kina w Grudziądzu z pełnym wyżywieniem, jak
również w zadaniu otwartym z udziałem kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy.
Projekt był realizowany w okresie 01.09.2021r - 31.12.2021 r.
Wartość  projektu  wyniosła  88 900,24zł. Wartość  dofinansowania  z  LGD  „Vistula-Terra
Culmensis” wyniosła  84 400,24zł. Wkład własny Gminy wyniósł  4 500,00zł    w ramach
którego  zorganizowano  otwarte  spotkanie  integracyjne,  w  tym  z  przedstawicielami
lokalnego rynku pracy oraz w ramach kosztów administracyjnych wydatkowano środki na
wynagrodzenia pracownika wraz  z pochodnymi.

Aktywnie pozytywnie
W ramach projektu, pt: „AKTYWNIE POZYTYWNIE” zawarto umowę z LGD „Vistula-Terra
Culmensis” Nr 56/G z dnia 27.08.2021r. Projekt był współfinansowany ze środków UE z
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EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020   w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania:
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR/środki EFS - osiągnięto wszystkie
założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji
społecznej  20  osób   (w  tym  10  dzieci),  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem
społecznym z obszaru Gminy Radzyń Chełmiński.

Wsparciem  objęto  kilka  rodzin  wymagających  korekcji  postaw  i  umiejętności
wychowawczych  oraz  udzielenie  pomocy  dzieciom  najbardziej  tego  potrzebującym.
Pomoc  była  kierunkowa  i  kompleksowa.  Główne  zadania  w  ramach  projektu,  to:
indywidualne spotkania motywujące z psychologiem oraz terapeutą rodzinnym,  zajęcia
sportowo-rehabilitacyjne,  w  tym  wybrana  przez  dzieci  joga  połączona   z  realizacją
programu profilaktycznego,  pn.”Apteczka pierwszej  pomocy emocjonalnej”;  spotkaniami
terapeutyczno- motywującymi z terapeutą ds. uzależnień, terapia rodzinna oraz zadania
integrujące  całą  lokalną  społeczność,  poprzez  otwarcie  „świetlicy  środowiskowej”  i
stworzony  cykl  zajęć  aktywizujących  i  rozwijających  indywidualne  zainteresowania  z
animatorem, codziennie po 8 godzin, w tym: pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, gry i
zabawy  stolikowe,  tańce  integracyjne,  zajęcia  manualne  i  plastyczne,  wspólne
przygotowywanie  zdrowych  posiłków,  bezpieczne  formy  spędzania  czasu  wolnego  w
pomieszczeniach i na zewnątrz, pobudzanie do kreatywności i motywowanie do integracji
oraz wiele innych; rękodzielnicze warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej, w
tym: ręcznie robione świąteczne skrzaty, malowane na desce motyle, makramowe aniołki,
ekologiczne stroiki świąteczne, drewniane sowy i inne. 

W ramach podsumowania zajęć projektowych  wszyscy uczestnicy zorganizowali wspólne
wydarzenie - spotkanie wigilijne oraz mieli możliwość wyboru kierunku i atrakcji podczas
przewidzianego w projekcie jednodniowego wyjazdu integracyjnego. Wybrano wyjazd do
kina oraz kręgielni w Grudziądzu, połączone z wizytą w restauracji McDonald, spacerem
po mieście, wizytą na wieży Klimek  i pizzerii Rad. 
Dzięki  udziałowi  w  projekcie  więzi  rodzinne  zostały  zacieśnione,  kontakt
międzypokoleniowy  ułatwiony,  a  satysfakcja  z  aktywnie,  wspólnie  spędzonego  czasu
wolnego  nieoceniona. Poprawiło się zachowanie dzieci oraz kontakty rówieśnicze. Dzieci
nauczyły się spędzać radośnie czas poza siecią, a rodzice poprawili swoje umiejętności
wychowawcze.  Wskaźniki  samooceny,  samodzielności  oraz  integracji   i  aktywizacji
społecznej znacząco wzrosły.
Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2021r do 31.12.2021 r.
Wartość  projektu  wyniosła  56 700,00zł.  Wartość  dofinansowania  z  LGD  „Vistula-Terra
Culmensis  wyniosła  50  000,00zł, natomiast  wkład  własny  gminy  wyniósł  6 700,00zł.
W ramach wkładu własnego Gmina pokryła koszty spotkań terapeutyczno-motywujących
z terapeutą uzależnień i wynagrodzenia realizatora programu profilaktycznego oraz terapii
rodzinnej.

Gmina Radzyń Chełmiński wspiera pracujących rodziców
poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w

Klubie Dziecięcym (zadanie bieżące)
Na działalność Klubu Dziecięcego Gmina pozyskała dotację w ramach środków unijnych
na  realizację  Projektu  pn.  ”Gmina  Radzyń  Chełmiński  wspiera  pracujących  rodziców
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poprzez utworzenie  miejsc  opieki  nad dziećmi  do  lat  3  w Klubie  Dziecięcym”.  Projekt
realizowany  jest  w  oparciu  o  umowę  nr  UM_WR.433.1.271.2019  z  dnia  29.10.2019r.
Projekt  jest  współfinansowany  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi
priorytetowej  8.  Aktywni  na  rynku  pracy,  Działanie  8.4  Godzenie  Życia  zawodowego i
rodzinnego  Poddziałanie  8.4.2  Rozwój  usług  opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 -2020. 
Okres realizacji projektu: 01.03.2020r. – 31.05.2022r.
Wartość projektu: 511 774,00 zł, w tym dofinansowanie 435 007,90 zł., tj. 85,00%. 
Projekt zakładał  wyposażenie (w tym inwestycyjne) nowopowstałej  placówki  opieki  nad
dziećmi do lat 3 oraz doposażenie placu zabaw, jak również współfinansowanie kosztów
bieżących  jednostki,  takich  jak:  wynagrodzenie  3  opiekunek  w  tym kierownika,  zakup
środków czystości i pielęgnacyjnych oraz opłaty za media.  
Projekt  był  komplementarny  z   Resortowym  programem  rozwoju  instytucji  opieki  nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, tj. stanowił finansowy wkład własny do tejże dotacji.
Celem  projektu było  utworzenie pierwszej placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, a tym samym  dostępność 16 miejsc opieki na terenie
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co umożliwi aktywizację zawodową 16 rodziców dzieci
do lat 3, jak również stworzenie 3 nowych miejsc pracy.
W 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego została utworzona nowa
jednostka  organizacyjna,  tj.  Klub  Dziecięcy  w  Radzyniu  Chełmińskim,  której  obsługę
finansowo-organizacyjną zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. 
Od października 2020r Klub Dziecięcy stał się realizatorem projektu pn.: „Gmina Radzyń
Chełmiński wspiera pracujących rodziców poprzez utworzenie miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 w Klubie Dziecięcym”. Do klubu zapisanych może być do 16 dzieci w wieku od
roku do trzech lat (w tym troje wymagających szczególnej opieki). Wyżywienie zapewnia
kuchnia Zespołu Szkół.
Zakończenie  projektu  przewidziane  jest  na  maj  2022r.  Trwałość  projektu,  tj.
dyspozycyjność do świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – w okresie dwóch lat od
zakończenia                                i rozliczenia projektu.
W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 190 039,28zł na plan
271 931,90zł, tj. 69,88% planu, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                           154 815,74zł
- zakup materiałów i wyposażenia                                                                 3 877,83zł
  (zakup środków czystości i płynu dezynfekującego) 
- zakup energii                                                                                              11 841,90zł
  (energia, woda, c.o.)
- zakup usług pozostałych                                                                             19 503,81zł
  (ścieki, wywóz nieczystości, koszty pośrednie, 
   zakup usługi dożywiania dzieci)

Strona 75



Raport 2021 -  Finanse gminy

Przebudowa, nadbudowa  i rozbudowa istniejącego
budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu

użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową -
etap I

Planowane  nakłady  finansowe  w  2021  roku  wyniosły  520  116,00zł  wykonane  zostały
w wysokości 515 300,50zł, tj. 99,07% planu.
Inwestycję  w  wyniku  rozstrzygnięcia  przetargu  w  trybie  podstawowym  na  roboty
budowlane  wykonywał  Zakład  Remontowo-Budowlany  REM-BUD  Sp.  j.  na  podstawie
umowy z dnia 16.01.2020 roku za kwotę 1 298 880,00zł. Zadanie realizowane było na
przełomie lat 2020-2021. W roku 2021 dokonano zapłaty na kwotę 498 880,00zł.
Realizacja  inwestycji  była  współfinansowana  ze  środków  UE  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- rozbudowę parteru o klatkę schodową z dźwigiem osobowym oraz podjazdem dla osób
niepełnosprawnych  od  frontu  budynku,  pomieszczenie  świetlicy,  pomieszczenie
gospodarcze, taras i miejsce postojowe;
- rozbudowę piętra o klatkę schodową i małą salę;
- roboty budowlane w części istniejącej na piętrze budynku.
W I  kwartale 2021 roku wykonano tablicę informacyjną informującą  o dofinansowaniu
w Zakładzie Wielobranżowym „Reklamy” s. c. na podstawie zlecenia za kwotę 184,50zł. 
Obowiązki inspektora nadzoru wykonywała firma KN+ Projektowanie i nadzór budowlany
z Pokrzywna na podstawie umowy nr 6.2020 za kwotę 16 236,00zł. 
Inwestycja została zrealizowana i odebrana od Wykonawcy protokołem z dnia 26.02.2021
roku.

Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń
Chełmiński poprzez stworzenie strefy rekreacji 

i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej seniorom

Planowane nakłady finansowe w 2021 roku wyniosły   249 542,82zł wykonane zostały
w  wysokości  245 262,00zł,  tj.  98,28% planu,  z  czego  środki  własne  gminy  to  kwota
97 029,00zł oraz środki unijne  to kwota 148 233,00zł.

Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego miało na celu poprawę atrakcyjności kompleksu
parku  Rekreacji  Sportu  i  Wypoczynku  w  Radzyniu  Chełmińskim  poprzez  montaż
elementów siłowni zewnętrznej dla osób starszych i dzieci, boiska do gry       w bule oraz
montażu w hali łukowej mobilnego miasteczka rowerowego wraz z wyposażeniem. 
W ramach ww. zadania opracowano dokumentację techniczną (projekt architektoniczno-
budowalny wraz z kosztorysem i przedmiarem robót) oraz zatrudniono inspektora nadzoru
na okres wykonywania budowy. 
Do ww. zadania złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie. W dniu 22 lipca 2021 roku
podpisano  umowę  na  dofinansowane  nr  00074.64170-UM0220036/21  z  Urzędem
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Marszałkowski  w  ramach  działania  „Podstawowe  usługi  i  odnowa  wsi  na  obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt  architektoniczno-budowlany  na  podstawie  zawartej  umowy  nr  UK.272.1.1.2021
wykonała firma PSBUD z Wałdowa Szlacheckiego za kwotę 8 610,00zł.
Nadzór  budowlany  nad  realizacją  zadania  na  podstawie  zawartej  umowy  nr
UK.272.1.12.2021 również pełniła firma PSBUD za kwotę 3 690,00zł.
Inwestycję  na  podstawie  umowy nr  272.6.2021 w ramach przetargu nieograniczonego
wykonała firma GRAS Ogrody spółka cywilna z Nowej Chełmży za kwotę 232 962,00zł.

Wykorzystanie środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych za 2021 rok 

W 2021 roku Gmina Radzyń Chełmiński przyjęła po stronie przychodów niewydatkowane
środki z 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych w wysokości
226 994,26zł.
W 2021 roku gmina otrzymała również środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości 360 000,00zł.

Z ww. środków w 2021 roku sfinansowano następujące inwestycje gminne:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i  przebudowa drogi gminnej  nr 041613C
w miejscowości Mazanki w wysokości 49 500,00zł;

2. Zakup  wraz  z  montażem  ładowacza  czołowego  i  osprzętem  do  ciągnika
komunalnego w wysokości 16 735,80zł;

3. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  budowę  oświetlenia  ulicznego  w
Radzyniu Chełmińskim w wysokości 4 000,00zł;

4. Przebudowa,  nadbudowa  i  rozbudowa  istniejącego  budynku  remizy  strażackiej
wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową -
etap II w wysokości 132 494,26zł;

5. Zakup  pomieszczenia  magazynowego  wraz  z  przystosowaniem  terenu   w
wysokości 14 519,77zł.

Środki niewykorzystane w wysokości 412 014,33zł (w tym środki z 2020 roku w wysokości
52 014,33zł) oraz kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości
136,38zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji  w 2022 roku.

Wykorzystanie środków z funduszu przeciwdziałania
COVID-19 na 2021 rok

 
W 2021 roku na wydatki  bieżące gmina otrzymała środki  z  funduszu przeciwdziałania
COVID-19  w wysokości 35 596,00zł.

Strona 77



Raport 2021 -  Finanse gminy

Z ww. środków w 2021 roku sfinansowano następujące zadania:

• organizacja  telefonicznego  punktu  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  i  infolinii  o
szczepieniach w wysokości  25 596,00zł na plan 25 596,00zł,  tj. 100,00%  planu
które przeznaczono na:

• wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  koordynatora  ds.  organizacji  transportu  na
szczepienie, kierowcy i osób realizujących zadanie 22 596,00zł

• zakup materiałów i wyposażenia    2 815,50zł
• (zakup telefonu komórkowego, tonera)
• abonament telefoniczny  184,50zł           

W ramach środków własnych gminy wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
koordynatora ds.  organizacji  transportu  na szczepienie,  kierowcy  i  osób realizujących
zadanie  w  wysokości  53,85zł oraz  zakupiono  częściowo  telefon  komórkowy  oraz
poniesiono koszty dowozu w wysokości 135,29zł

Dwie mieszkanki naszej Gminy , które miały trudności z samodzielnym dotarciu do punktu
szczepień skorzystały z możliwości transportu – dowozu zarówno na pierwszą jak i drugą
dawkę  szczepionki  do  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w
Radzyniu Chełmińskim.
W okresie działania infolinii dużo osób skorzystało z informacji o możliwości zaszczepienia
się, o terminach, o miejscach i rodzaju szczepionki.
-   działania  promocyjne  na  zwiększenie  liczby  mieszkańców  szczepionych  przeciwko
SARS-COV-2  w  wysokości  10 000,00zł  na  plan 10 000,00zł,  tj. 100,00%  planu   z
przeznaczeniem na organizację pikniku dla mieszkańców miasta i gminy.

W ramach tych środków zostały zakupione materiały reklamowe takie jak ulotki, plakaty,
banery,  balony,  parasolki  i  kubki,  kredki  i  długopisy  z  nadrukiem szczepimy się,  które
zostały  przekazane do Zespołu  Szkół  w Radzyniu  Chełmińskim dla  dzieci  szkolnych i
przedszkolnych  a  także  do  świetlic  wiejskich  i  świetlicy  środowiskowej  w  Radzyniu
Chełmińskim.

W  ramach  akcji  promocyjnej  zorganizowany  został  w  dniu  29  sierpnia  2021r  festyn
rodzinny  na  którym  można  było  się  bez  wcześniejszej  rejestracji  zaszczepić
jednodawkowym  preparatem  JOHNSON  &  JOHNSON  lub  dwudawkową  szczepionką
PFIZER. Z tej możliwości skorzystało 71 osób.

W ramach wydatków majątkowych ze środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19
Gmina otrzymała środki  w wysokości 121 200,00zł.
Środki  były  przeznaczone  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  ”Laboratorium
Przyszłości  -  utworzenie  pracowni  technicznej  w  Szkole  Podstawowej  w  Radzyniu
Chełmińskim”.

Zadanie  nie  zostało  zrealizowane,  gdyż  żadna  z  ofert  nie  spełniała  wymagań
zamawiającego, ujętych w zapytaniu ofertowym. Z uwagi  na brak możliwości  realizacji
inwestycji w 2021 roku realizacja zadania została przeniesiona na rok 2022.
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Ochrona zdrowia
Na  terenie  miasta  i  gminy  Radzyń  Chełmiński  funkcjonuje  1  podmiot  leczniczy,
nadzorowany przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, tj. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.
Liczba pacjentek  i  pacjentów  wg stanu na dzień na 30.12.2021r.,  korzystających  z
usług  podmiotu wynosiła  3281,  w tym 90 z poza terenu gminy. W ramach zakupów
inwestycyjnych w 2021r. zakupiono nowe szafy garderobiane do pomieszczeń socjalnych,
regały do przechowywania materiałów medycznych oraz ławki na poczekalni. Całkowity
koszt zakupu wymienionych sprzętów to kwota  ok. 16 000,00zł
Na terenie gminy funkcjonują dwie apteki. 
W 2021r.  złożono  do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Radzyń  Chełmiński  –  pięć  wniosków o
ubezpieczenie   finansowane  ze  środków publicznych  –  wszystkie  zostały  rozpatrzone
pozytywnie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i  Gminie Radzyń
Chełmiński  działała  na  podstawie  uchwalonego  przez  Radę  Miejską  Radzynia
Chełmińskiego „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz innych uzależnień na rok 2021”. 
Budżet  GKRPA w  2021r.  uzyskany  z  rocznych  opłat  za  korzystanie  z  zezwoleń  na
sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł 111 663,26 zł., z którego wykorzystano w ramach
przeciwdziałania  narkomanii  4 750,00  zł  oraz  93 971,22  zł.  celem  przeciwdziałania
problemom alkoholowym w mieście i gminie Radzyń Chełmiński.
Według stanu na dzień 31.12.2021r. na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działało
13 punktów sprzedaży alkoholu  do spożycia  poza miejscem sprzedaży oraz  3  punkty
sprzedaży alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży.
Łącznie udzielono 250  porad w punkcie konsultacyjno – informacyjnym, dla 22 osób z
problemem alkoholowym, a dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym
( w tym współuzależnionym i  DDA) udzielono łącznie 38 porad,  8 osobom. Udzielono
również 4 porady, 4 osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz 15 porad, 4 osobom
stosujących przemoc w rodzinie.  
Ponadto  gminna  komisja  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  względem  7  osób
podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia od alkoholu. Względem
6  osób  gminna  komisja  rozwiązywania  problemów alkoholowych  wystąpiła  do  sądu  z
wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.
Główne zadania wykonane przez GKRPA w Radzyniu Chełmińskim w 2021r. to m.in.:

 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 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
307 porad,
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 Realizacja  programów  z  obszaru  profilaktyki  uniwersalnej  kierowanej  do  dzieci
i  młodzieży,  rodziców  oraz  osób  pracujących  z  dziećmi  i  młodzieżą  (m.in.
jednorazowe prelekcje, pogadanki),

 Finansowanie  szkoleń  dla  7  osób,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych,

 Finansowanie warsztatów/szkoleń dla rodziców z zakresu profilaktyki problemowej,
łączna liczba uczestników to 1212 osób,

 Współfinansowanie  nagród  podczas  konkursów  plastycznych  i  innych
propagujących zdrowy tryb życia,

 Organizacja i finansowanie 10-dniowych kolonii letnich z programem profilaktycznym dla
35 dzieci w ośrodku wypoczynkowym w Tleniu,

 W  ramach  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych, w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie działa telefon zaufania, niebieska linia.

Oświata
W 2021r.  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

Szkoła Podstawowa: 21 oddziałów od klasy pierwszej do ósmej, w tym pięć oddziałów
integracyjnych; 409 uczniów. Przedszkole: 6 oddziałów; 139 dzieci. Razem: 27 oddziałów;
548  uczniów  i  dzieci.  Jedno  dziecko  realizowało  obowiązek  szkolny  w  formie
indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

1. Obwodem szkolnym Zespołu Szkół jest teren Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
2. Zarządzanie placówkami

Kadra zarządzająca: Dyrektor Zespołu Szkół: Paulina Wantoch-Rekowska
Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej: Iwona Węcławska
Wicedyrektor ds. Przedszkola: Zofia Kowalska

3. Baza do działalności oświatowej
Bazę dydaktyczną szkoły  i  przedszkola stanowiły  obiekty  Zespołu Szkół.  Obiekt
składa  się  z dwóch  budynków  dydaktycznych,  budynku  administracyjno  –
dydaktycznego z kuchnią  i  stołówką,  sali  gimnastycznej  oraz  łącznika,  całość  o
powierzchni 8083 m2. W budynku ZS znajduje się Klub Dziecięcy dla dzieci od lat 1
do lat 3. Uzupełnieniem jest boisko sportowe Orlik 2012, kryte lodowisko - zimą
oraz dmuchane zjeżdżalnie wiosna/lato,  pełnowymiarowe boisko do piłki  nożnej,
trzy place zabaw dla dzieci, plac zabaw dla dzieci młodszych znajdujący się przy
przedszkolu,  gminny  teren  rekreacyjno-sportowy  oraz  zestaw  do  ćwiczeń  na
zewnątrz. Przedszkole Samorządowe dysponowało salami na wydzielonym piętrze
oraz salą na 1. piętrze dla dzieci sześcioletnich. Szkoła Podstawowa dysponowała
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salami  lekcyjnymi,  pracowniami  komputerowymi,  salą  gimnastyczną,  salą  do
ćwiczeń  polisensorycznych,  biblioteką,  gabinetami  pedagogów,  logopedy,
terapeutycznym, stomatologicznym, higieny szkolnej, stołówką i  świetlicą. W tym
roku  w  ramach  projektu  „Kraina  radości.  Dostosowanie  miejsc  wychowania
przedszkolnego do  potrzeb  dzieci  z  niepełno sprawnościami”  stworzona  została
sala integracji sensorycznej, sala ciszy, sala terapeutyczna oraz zewnętrzny ogród
zmysłów.  Szkoła przygotowała system mLegitymacji dla wszystkich uczniów oraz
skatalogowano książki w systemie ebiblio.

4. Wydatki roku szkolnego IX/2020 – VIII/2021:
1. Zakup  pomocy  dydaktycznych  dla  uczniów  szkoły  podstawowej  22.850,43zł

(lektury,  pomoce  sensoryczne,  pomoce  sportowe,  socjoterapeutyczne  dla
uczniów z orzeczeniami, laptopy do nauki zdalnej 7 szt.);

2. Dofinansowanie  zakupu  podręczników  i  materiałów  edukacyjnych
i ćwiczeniowych z dotacji celowej 55.137,19 zł;

3. Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola 4.787,34 zł w tym pomoce dla
uczniów z orzeczeniami, gry;

4. Materiały do remontów i usługi remontowe: malowanie holu, korytarzy, remont
sekretariatu  w szkole,  remont  komina,  remont  podłóg  w  4  klasach  w  tym
1 w Przedszkolu, naprawa pieca w kuchni – 53.456,96 zł;

5. Zakup wyposażenia: monitor sekretariat, 3 niszczarki do dokumentów, mównica,
gabloty 4 szt., tablica biała 1 szt., meble do klasy, drukarka, naczynia do kuchni,
regały do kuchni – 20.208,75 zł.

5. Zadania inwestycyjne:
1. Zakup kotła warzelnego 13.890,14 zł.  Wyposażenie kuchni w kocioł warzelny

pozwoliło  na  przygotowywanie  pełnowartościowych,  zbilansowanych  posiłków
dla dzieci z klubu dziecięcego, dzieci przedszkolnych i uczniów Zespołu Szkół.

2. Zakup  nowych  urządzeń  elektrycznych  do  kuchni  szkolnej  20.678,58  zł.
W ramach zadania zakupiono 2 zestawy do obróbki grzewczej. I zestaw składa
się z kuchenki elektrycznej 6 palnikowej z piekarnikiem oraz patelni elektrycznej
uchylnej za cenę 10.455,99 zł; II zestaw składa się z kuchenki elektrycznej 4
palnikowej z piekarnikiem oraz patelni elektrycznej uchylnej za kwotę 10.222,59
zł.

3. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  i  przebudowa  pomieszczeń  na  salę
lekcyjną  dostosowaną  do  potrzeb  uczniów  niepełnosprawnych  w  Szkole
Podstawowej  w  Radzyniu  Chełmińskim  53.070  zł.  Stworzona  została
pełnowymiarowa  sala  lekcyjna  o  powierzchni  60  m2  z  trzech  mniejszych
pomieszczeń dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.

4. Informacja  dotyczące  projektu  „Kraina  radości.  Dostosowanie  istniejących
miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”
o numerze  RPKP.10.02.01-04-0006/20 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja,
Działania  10.2  Kształcenie  ogólne  i zawodowe,  Poddziałania  10.2.1
Wychowanie  przedszkolne.  Cel  projektu:  Dostosowanie  istniejących  miejsc
wychowania  przedszkolnego  do  potrzeb  dzieci  z  niepełnosprawnościami,  W
ramach projektu:
1. Dostosowano salę przedszkolną do potrzeb dziecka autystycznego.
2. Stworzono gabinet terapeutyczny. 
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3. Stworzono salę integracji sensorycznej. 
4. Stworzono zewnętrzny ogrodu zmysłów.
5. Stworzono strefę ciszy.
6. Doskonalono nauczycieli.
7. Prowadzono indywidualne zajęcia terapeutyczne. 
Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie na kwotę , w tym, m.in.:
1. regał na pomoce,
2. panele  akustyczne  50  x  50  cm  o  różnych  kolorach  wykonane  z  pianki

basotect  648  szt.  w  celu  wyciszenia  pomieszczenia,  pianki  mają
zamontowane magnesy dzięki czemu dzieci mogą tworzyć na ścianie różne
mozaiki, pianki zakupiono do sali autystyka, do sali terapeutycznej, do sali
strefa ciszy i do sali integracji sensorycznej,

3. pufy relaksacyjne 8 szt.,
4. tablica motywacyjna dla autystyka,
5. 2 programy dydaktyczne do sali terapeutycznej wraz z laptopem,
6. modułowe siedziska dla dzieci do strefy ciszy i sali integracji sensorycznej,
7. zestaw dla dziecka do sali terapeutycznej: ścianka wyciszająca + siedzisko +

stolik,
8. monitor interaktywny do sali terapeutycznej 65 cali,
9. pomoce do sali integracji sensorycznej: podwiesie wolnostojące (w tym hak

obrotowy  x2,  punkty  zawieszenia  x3,  karabińczyk  x4),  Huśtawka
Terapeutyczna ze stabilizatorem, Deskorolka duża 40x60 cm z uchwytem na
linę,  Równoważnia  Kołyska  duża,  Deska  rotacyjna,  Huśtawka  Helikopter
gruby,  miękki  z  regulacją  długości  lin,  Huśtawka  Platforma  50x100  cm,
Huśtawka Trapez, Piłka bez kolców 55 cm, Trampolina 102cm, Mata Jeżyk,
Huśtawka  T  z  przedłużką  regulowaną,  Hamak  Terapeutyczny  (lniany),
Huśtawka  żaba  (z przedłużką  bungee),  Huśtawka  Konik  kwadratowy  z
regulacją  długości  lin,  Maglownica  mała,  Huśtawka  Drabinka  Trójkątna,
Beczka terapeutyczna, Zjeżdżalnia rolkowa 6 wałków, Piłeczki  do masażu
zestaw 4 szt. (6,5 cm, Piłka do skakania 45 cm, Ruchoma Kładka 4 elementy
wymiar jednego 120x9 cm, Basen suchy 150 cm x 150 cm oraz 500 piłek
plastikowych  śr.  7,  Kamizelka  obciążeniowa  mała  (specjalistyczna),
Huśtawka kokon,

10. maty piankowe edukacyjne wyciszające na podłogę w różnych kolorach i
o różnych wzorach do 4 sal,

11. pomoce  dydaktyczne:  książeczki,  gry  wielkoformatowe,  słuchawki
wyciszające,

12. zakup materiałów do Ogrodu zmysłów dla dzieci niepełnosprawnych: beczka
na deszczówkę, konewki 6 szt., donice 2 szt., zioła wieloletnie 20 szt.; kwiaty
(róże bezkońcowe 2 szt., fuksja 2 szt., hortensja 2 szt., rododendron 2 szt.,
bratki  20  szt.,  surfinie  20  szt.,  konwalie  20  szt.,  lilak  10  szt.);  krzewy
owocowe (agrest, porzeczka, malina) 10 szt.; sadzonki pomidorów 10 szt.;
sadzonki truskawek i poziomek 30 szt.; iglaki 10 szt.; ziemia 48 m³; kamień
ozdobny grys granitowy 1 tona;  kora 80 l (worek) x 300 szt.; agrowłóknina
10 m x 10 szt.

W ramach pozyskanych środków zamontowano drzwi wyciszające w 5 salach
przedszkolnych,  rolety  wyciszające  w  strefie  ciszy  oraz  klimatyzator  w  sali
integracji sensorycznej. Razem 19.177,85 zł.
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5. Zadanie inwestycyjne pn. Zakup wraz z montażem  elementów zewnętrznego
Ogrodu  zmysłów  dla  dzieci  niepełnosprawnych.  Planowany  koszt  zadania
103.133,96 zł. W ramach zadania zrealizowano wydatki na kwotę 101.174,75 zł:
1. geodeta 600 zł;
2. projekt Ogrodu zmysłów 369 zł;
3. prace ziemne 2.706 zł;
4. materiały na wykonanie ogrodzenia wraz z montażem 9.022,68 zł;
5. kruszywo 1.838,85 zł;
6. utwardzenie terenu 14.000 zł
7. elementy wraz z montażem na kwotę 70.627,22 zł:

Mata gumowa na podłoże – 100 m2 wraz z montażem i  przygotowaniem
terenu  (korytowanie  maszynowe,  transport  materiałów  sypkich,  obrzeże
betonowe,  podbudowa  mineralna  trzywarstwowa,  roboty  maszynowe,
kontener na odpady, nawierzchnia z płyt gumowych, płyty gumowe, transport
gabarytowy).
1. Ławeczki – 2 szt.
2. Równoważnia wisząca – 1 szt.
3. Bajkowy tor przeszkód – 1szt.
4. Huśtawka – 2 szt. plus gniazdo – 1 szt.
5. Przeplotnia plus skaut – 1 szt.

8. gablota zewnętrzna 1.392 zł;
9. kosz na odpady 619 zł;

6. Specjalne  potrzeby  edukacyjne  i  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna:  W
roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej  uczęszczało 32 uczniów i
dzieci  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
1. słabowidzących: 4,
2. słabosłyszących: 2,
3. z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim: 13,
4. z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 1,
5. z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim: 1,
6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją: 4,
7. z autyzmem w tym z zespołem Aspergera: 0,
8. 3 uczniów niepełnosprawnych posiada niepełnosprawność sprzężoną.

7. Specjalne  potrzeby  edukacyjne  i  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna.  W
roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola uczęszczało 5 dzieci z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
1. słabowidzących: 1,
2. z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim: 3,
3. z autyzmem w tym z zespołem Aspergera: 1.

62  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  opiniami  oraz  tych,  u  których
zauważono  potrzebę  pomocy   prowadzone  były  formy  pomocy
psychologiczno  –  pedagogicznej;  rewalidacja  indywidualna,  Integracja
Sensoryczna  w  przedszkolu,  Terapia  Pedagogiczna  –  motoryka  mała  w
Przedszkolu, Terapia Pedagogiczna – motoryka duża w Przedszkolu, zajęcia
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logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze,
terapeutyczne biofeedback oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Kadra Pedagogiczna 

Kadra nauczycielska liczyła, w roku szkolnym 2020/2021, 49 nauczycieli  zatrudnionych
w wymiarze całego etatu i 2 nauczycieli zatrudnionych na część etatu. 60,78% nauczycieli
posiadało  stopień  nauczyciela  dyplomowanego,  25,49%  stopień  nauczyciela
mianowanego,  11,76%  stopień  nauczyciela  kontraktowego  oraz  jeden  nauczyciel
zatrudniony  na  zasadach  nauczyciela  stażysty.  Średni  staż  pracy  nauczycieli  wynosił
24,27 lat. W 2021 roku wypłacono dodatek uzupełniający (JDU) dwóm nauczycielom, na
łączną kwotę 4819,93 zł (art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela).

Poziom nauczania
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

W  dniach  od  25  do  27  maja  2021r.  odbył  się  egzamin  ósmoklasisty,  który
obejmował  język  polski,  matematykę  i  język  obcy  nowożytny.  43  uczniów
przystąpiło  do  egzaminu  i  tyle  samo  rozwiązywało  arkusz  standardowy,  w  tym
dwoje  uczniów  pisało  egzamin  w  dostosowanych  warunkach.  Wynik  z  języka
polskiego to 44,16%, jest to drugi stanin w dziewięciostopniowej skali staninowej.
Wynik szkoły z matematyki to 35% co plasuje szkołę w trzecim staninie. Wynik  
z  języka  angielskiego  uplasował  się  na  poziomie  czwartego  stanina
w dziewięciostopniowej skali staninowej. 
Z uwagi na niskie wyniki z języka polskiego i matematyki, szkoła realizuje program
poprawy efektywności kształcenia. Wdrożono szczegółowy harmonogram działań,
który  zawiera  działania  wymagające  poprawy.  Program  i  harmonogram  został
omówiony  z  konsultantami  i  metodykami  z  Kujawsko-Pomorskiego  Centrum
Edukacji Nauczycieli oraz z Wizytatorem KO.

2. Konkursy przedmiotowe i zawody sportowe w szkole podstawowej:
W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie brali udział w różnych konkursach, w tym
przedmiotowych  organizowanych  przez  Kuratora  Oświaty  oraz  w  zawodach
sportowych. 

3. Poza  konkursami  przedmiotowymi  młodzież  startowała  także  w  konkursach
organizowanych przez inne instytucje, uczniowie brali udział w:
1. XX Jubileuszowym Festiwalu Piosenki Krajów Unii Europejskiej
2. Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zapobiegamy pożarom”
3. Regionalnym konkursie ortograficznym „Mistrz ortografii”
4. Konkursie geograficznym dla klas V-VIII – „Mistrz geografii Z głową przez świat”
5. Międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny” i „Kangurek”
6. Konkursie Liga Zadaniowa 
7. Konkursie PCK „Olimpiada promocji zdrowia i udzielania pierwszej pomocy
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Pomoc materialna i dożywianie

145 uczniów i dzieci przedszkolnych otrzymało refundowane posiłki. Wszyscy uczniowie
otrzymali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. 
Stołówka  wydawała  posiłki  dzieciom  przedszkolnym,  dzieciom  z  Klubu  Dziecięcego
i uczniom SP; średnio 707 posiłków dziennie. 260 uczniów klas I-V szkoły podstawowej
korzystało z programu pn. „Program dla szkół”.

Posiłki wydawane przez stołówkę szkolną
Placówka ilość posiłków pełnopłatnych refundowanych
SP Radzyń 
klasy I-VIII

309 202 107

Przedszkole
139 obiadów
139 śniadań
56 podwieczorków

101 obiadów
101 śniadań
45 podwieczorków

38 obiadów
38 śniadań
11 podwieczorków

Razem posiłków
448 obiadów
139 śniadań
56 podwieczorków

303 obiadów,
101 śniadań
45 podwieczorków

145 obiadów
38 śniadań
11 podwieczorków

Ponadto pracownicy Zespołu Szkół przygotowywali posiłki dla Klubu Dziecięcego, w ilości
16 porcji dziennie: śniadań, drugich śniadań, obiadów, podwieczorków.

Dowóz

Dowóz  uczniów  prowadzony  był  przez  Zespół  Szkół.  W  roku  szkolnym  2020/2021
dowożonych było średnio 220 uczniów oraz 30 dzieci przedszkolnych dziennie. W tym
celu Zespół Szkół dysponował dwoma autobusami i dwoma busami. Ponadto na potrzeby
dzieci niepełnosprawnych przeznaczony został 9-osobowy bus, udostępniony przez UMiG.
Zatrudnionych  było  dwóch  kierowców  i  dwie  opiekunki  dowozu,  oraz  jeden  kierowca
i  opiekunka  oddelegowani  z UMiG.  Średnia  dzienna  długość  trasy  dowozu  i  odwozu
wynosi ok. 450 km.

Inne działania Zespołu Szkół w roku szkolnym 2020/21
1. Działalność harcerska
2. Treningi karate dla dzieci i młodzieży
3. Współpraca  ze  Szkołą  Sanatoryjną  z  Internatem  w  Winnikach:  wspólne  lekcje

online
4. 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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Promocja
Honorowy  patronat  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Radzyń  Chełmiński  nad  wydarzeniami
w 2021r:

1. Konkurs plastyczny „Barwy Historii – Zamek w Radzyniu Chełmińskim”,
2. XX Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej,
3. Dzień Sybiraka,
4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne i powiatowe,
5. Konkurs Plastyczny „Młodzież zapobiega Pożarom”,
6. Gminno-Parafialne Dożynki w Radzyniu Chełmińskim,
7. Dożynki sołectwa Rywałd i Stara Ruda

Projekty unijne
1. „Czas na aktywność w Czeczewie”

W ramach projektu, pt:  „Czas na aktywność w Czeczewie”  (nr zawartej umowy z
LGD  „Vistula-Terra  Culmensis”:  39/G  z  dnia  27.05.2021r.  współfinansowany  ze
środków  UE  z  EFS  w  ramach  RPO  WK-P  na  lata  2014-202  w  ramach  Osi
Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
–  środki  Europejskiego  Funduszu  Społecznego),  osiągnięto  wszystkie  założone
cele  projektowe,  tj.:  wzmocnienie  kapitału  społecznego  oraz  wzrost  aktywizacji
społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru
wdrażania LSR  na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-
Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.
Projekt  trwał  do  czerwca  do  września  2021r.  W  projekcie  udział   wzięło  15
uczestników (w tym 5 dzieci) oraz kilkadziesiąt osób z otoczenia. 
W  ramach  aktywizacji  społecznej  mieszkańców  Czeczewa  i  okolic,  zatrudniono
animatora na ½ etatu, który codziennie przez ok. 4 godziny aktywizował lokalną
społeczność, prowadził  zajęcia rozwijające dla dzieci  i  młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Czeczewa i okolic. 
W/w działania realizowane były również podczas wdrażanych w ramach projektu
działań  merytorycznych,  takich  jak:  przygotowanie  i  realizacja  wydarzenia
otwartego, warsztaty aktywizujące czy wyjazd studyjny, podczas którego animator –
znający  bezpośrednio   potrzeby  i  możliwości  uczestników  –  aktywizował
i motywował ich do aktywnej pracy czy integracji.\
W  ramach  realizacji  zadania  zakupiono  i  przekazano  na  własność  każdego
uczestnika  projektu   materiały  do  indywidualnego  rozwijania  własnych
zainteresowań,  które  uczestnicy  wykorzystywali   podczas  codziennych  zajęć
w świetlicy z animatorem. 
Dodatkowo zorganizowano:
1. warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej, tj.: kulinarny, florystyczny

(tworzenia  lasu  w  słojach,),   warsztat  rękodzielniczy  (biżuteria  ozdobna
i makramowa), dwudniowy kurs Carvingu (przeprowadzony z pochodzącą z tej
miejscowości  mistrzynią  świata  w  tej  dziedzinie).  Podczas  warsztatów
uczestnicy  otrzymali  na  własność  materiały  i  narzędzia   niezbędne  do
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wykonania zadań, dwudaniowy obiad, kanapki, bufet kawowy, wodę, itp.  Czas
trwania każdego dnia warsztatu: 8 godzin.

2. Zajęcia  sportowo-rehabilitacyjne,  wg  wyboru  grupy:  Zumba/fitness,
zorganizowano w świetlicy/ na placu przy świetlicy wiejskiej w Czeczewie przez
wykwalifikowanego instruktora fitness, w dniach i  godzinach dostosowanych do
możliwości uczestników.

3. 2  wydarzenia  otwarte  –  festyny  rodzinne,  w  miejscowości:  Czeczewo  dla
uczestników projektu oraz kilkudziesięciu/kilkuset osób z lokalnej społeczności.
W tym: liczne animacje dla dzieci i dorosłych, wodzirej/Dj, wspólna integracyjna
zabawa/ biesiada, fotobudka,  bufet kawowy, 2 ciepłe posiłki z grilla, słodycze,
konkurs  kulinarny,  pokaz  i  konkursy  siłowe,  gimnastyczne,  taneczne  w  tym
publiczny pokaz uczestników projektu - wyuczony podczas zajęć pn. ZUMBA.
Impreza  przygotowana  wspólnie  z  uczestnikami  projektu,  KGW  Czeczewo,
Radą sołecką  - zaktywizowała całą lokalną społeczność.

4. spotkania motywujące z psychologiem
5. jednodniową  wycieczkę/  wyjazd  integrująco  -  motywacyjny  połączony

z warsztatami zielarskimi, graficznymi oraz wizytą w parku linowym w okolicach
Górzna.

Wartość  całego  projektu:  52.700,00  zł.,  w  tym  wartość  dofinansowania  z  LGD
„Vistula-Terra Culmensis: 50.000,00 zł. 
Wkład własny Gminy: 2 700 zł.,  w ramach którego Gmina zakupiła na potrzeby lokalnej
społeczności w Czeczewie w świetlicy: wielofunkcyjny stół do zabaw i gier grupowych oraz
szerokogabarytowy monitor LCD.

2. Czas na aktywność w Zielnowie”
W  ramach  projektu,  pt:  „Czas  na  aktywność  w  Zielnowie”  (nr  zawartej  umowy
z LGD „Vistula-Terra Culmensis”: 40/G, współfinansowany ze środków UE z EFS w
ramach RPO WK-P na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania:
11.1  Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR  –  środki  Europejskiego
Funduszu  Społecznego),  osiągnięto  wszystkie  założone  cele  projektowe,  tj.:
wzmocnienie  kapitału  społecznego  oraz  wzrost  aktywizacji  społecznej  osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru wdrażania LSR
na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-
Rozwój przez Tradycję”. Projekt trwał do czerwca do września 2021r. W projekcie
udział  wzięło 15 uczestników (w tym 2 dzieci) oraz kilkadziesiąt osób z otoczenia.
W  ramach  aktywizacji  społecznej  mieszkańców  Zielnowa  i  okolic,  zatrudniono
animatora na ½ etatu, który codziennie przez ok. 4 godziny aktywizował lokalną
społeczność, prowadził  zajęcia rozwijające dla dzieci  i  młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Zielnowa i okolic. 
W/w działania realizowane były również podczas wdrażanych w ramach projektu
działań  merytorycznych,  takich  jak:  przygotowanie  i  realizacja  wydarzenia
otwartego, warsztaty aktywizujące czy wyjazd studyjny, podczas którego animator –
znający  bezpośrednio  potrzeby  i  możliwości  uczestników  –  aktywizował
i motywował ich do aktywnej pracy czy integracji.
W  ramach  realizacji  zadania  zakupiono  i  przekazano  na  własność  każdego
uczestnika  projektu   materiały  do  indywidualnego  rozwijania  własnych
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zainteresowań,  które  uczestnicy  wykorzystywali   podczas  codziennych  zajęć  w
świetlicy z animatorem. 
Dodatkowo zorganizowano:
1. warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej, tj.: florystyczny (tworzenia

lasu w słojach,), 2  warsztaty rękodzielniczy (makramowe kwietniki, aksamitne
róże, decoupage), dwudniowy kurs Carvingu (przeprowadzony z pochodzącą z
terenu   Gminy   mistrzynią  świata  w  tej  dziedzinie).  Podczas  warsztatów
uczestnicy  otrzymali  na  własność  materiały  i  narzędzia   niezbędne  do
wykonania zadań, dwudaniowy obiad, kanapki, bufet kawowy, wodę, itp.  Czas
trwania każdego dnia warsztatu: 8 godzin.

2. Zajęcia  sportowo-rehabilitacyjne,  wg  wyboru  grupy:  Zumba/fitness,
zorganizowano w świetlicy/ na placu przy świetlicy wiejskiej w Zielnowie przez
wykwalifikowanego instruktora fitness, w dniach i  godzinach dostosowanych do
możliwości uczestników.

3. Dwa wydarzenia  otwarte  –  festyny  rodzinne,  w miejscowości:  Zielnowo  dla
uczestników projektu oraz kilkudziesięciu/kilkuset osób z lokalnej społeczności.
W tym: liczne  animacje dla dzieci i dorosłych, wodzirej/Dj, wspólna integracyjna
zabawa/ biesiada, fotobudka,  bufet kawowy, 2 ciepłe posiłki z grilla, słodycze,
konkurs  kulinarny,  pokaz  i  konkursy  siłowe,  gimnastyczne,  taneczne  w  tym
publiczny pokaz uczestników projektu – wyuczony podczas zajęć pn. ZUMBA.
Impreza przygotowana wspólnie z uczestnikami projektu, Radną i Sołtysem wsi
Zielnowo  - zaktywizowała całą lokalną społeczność.

4. spotkania motywujące z psychologiem,
5. jednodniową  wycieczkę/  wyjazd  integrująco  -  motywacyjny  połączony

z warsztatami  wyrobu mydła górniczego oraz zwiedzaniem kopalni  ,  a także
biesiady śląsko-borowiackiej  w „wiosce górniczej” w Pile-Młyn. Wartość całego
projektu:  52.700,00  zł.  W tym wartość  dofinansowania  z  LGD „Vistula-Terra
Culmensis: 50.000,00 zł.  Wkład własny Gminy: 2 700 zł.   w ramach którego
Gmina  zakupiła  na  potrzeby  lokalnej  społeczności  w  Zielnowie  w  świetlicy:
wielofunkcyjny stół do zabaw i gier grupowych oraz szerokogabarytowy monitor
LCD.

3. ”PROGRES”
W ramach projektu, pt: ”PROGRES” współfinansowanego ze środków UE z EFS w
ramach RPO WK-P na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania:
11.1  Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych  LSR  –  środki  Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  osiągnięto  wszystkie  założone  cele  projektowe,  tj.:
wzmocnienie kapitału  społecznego oraz wzrost  aktywizacji  społeczno-zawodowej
12  dorosłych   osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym
z  obszaru  Gminy  Radzyń  Chełmiński,  nr  zawartej  umowy  z  LGD „Vistula-Terra
Culmensis”:  52/G z dnia 22.07.2021r.
Główne  zadania  w  ramach  projektu,  to:  indywidualne  spotkania  motywujące
z  psychologiem  przedstawicielem  Ośrodka  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w
Toruniu oraz doradcą zawodowym i określenie indywidualnej ścieżki  rozwoju dla
każdego z zakwalifikowanych bezrobotnych uczestników projektu.  Na tej podstawie
rozpoczęła  się  aktywizacja  zawodowa,  w  tym:  indywidualnie  dobrane  kursy
kwalifikacyjne  (np.  palacza,  konserwatora  terenów  zielonych,  operatora  kos
spalinowych, obsługi kas fiskalnych, stylisty paznokci, opiekuna w żłobku lub klubie
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dziecięcym).  Wszystkie  osoby  ukończyły  kursy  kwalifikacyjne  i  nabyły  nowe
kwalifikacje  zawodowe. Pięć z najbardziej  zdeterminowanych osób ukończyło 2-
miesięczny staż  zawodowy,  z  opinią  bardzo dobrą.  Celem zniwelowania bariery
komunikacyjnej  –  wszyscy  uczestnicy   otrzymali  nowoczesne  smartfony  do
aktywnego poszukiwania  pracy  -  a  pięć  osób dodatkowo ukończyło  kurs  prawa
jazdy kat. B.
Uczestnicy przeszli dobrowolny warsztat z kreowania dobrego wizerunku, w tym:
konsultację i usługę: fryzjera, kosmetyczki, otrzymali eleganckie białe koszule oraz
profesjonalne  zdjęcia  do  dokumentów  aplikacyjnych,  które  sporządzili  na
otrzymanych nośnikach cyfrowych na zajęciach z doradcą zawodowym.
W  ramach  integracji  i  aktywizacji  zawodowej,  uczestnicy  uczestniczyli
w  zorganizowanym  wyjeździe  do  kręgielni,  miejsc  kultury  i  kina  w  Grudziądzu
z pełnym wyżywieniem, jak również w zadaniu otwartym z udziałem kilkudziesięciu
mieszkańców naszej gminy.
W ramach wkładu własnego gminy w wysokości 4 500,00 zł – 4 000,00 zł wydano
na  organizację  otwartego  spotkania  integracyjnego,  w  tym  z  przedstawicielami
lokalnego rynku pracy oraz 500 zł w ramach kosztów administracyjnych.
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 88 900,24 zł. 
Wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis”: 84 400,24 zł. 

4. „AKTYWNIE POZYTYWNIE”
W  ramach  projektu,  pt:  „AKTYWNIE  POZYTYWNIE”  współfinansowanego  ze
środków  UE  z  EFS  w  ramach  RPO  WK-P  na  lata  2014-202  w  ramach  Osi
Priorytetowej  11,  Działania:  11.1,   Włączenie  społeczne  na  obszarach  objętych
LSR/środki EFS - osiągnięto wszystkie założone cele projektowe, tj.: wzmocnienie
kapitału społecznego oraz wzrost aktywizacji społecznej 20 osób (w tym 10 dzieci),
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszaru Gminy Radzyń
Chełmiński,  nr  zawartej  umowy  z  LGD  „Vistula-Terra  Culmensis”:  56/G  z  dnia
27.08.2021r. 
Wsparciem  objęto  kilka  rodzin  wymagających  korekcji  postaw  i  umiejętności
wychowawczych oraz udzielenie pomocy dzieciom najbardziej tego potrzebującym.
Pomoc była kierunkowa i  kompleksowa. Główne zadania w ramach projektu, to:
indywidualne  spotkania  motywujące  z  psychologiem  oraz  terapeutą  rodzinnym,
zajęcia  sportowo-rehabilitacyjne,  w  tym  wybrana  przez  dzieci  joga  połączona
realizacją  programu  profilaktycznego,  pn.”Apteczka  pierwszej  pomocy
emocjonalnej”; spotkaniami terapeutyczno- motywujące z terapeutą ds. uzależnień,
terapia  rodzinna  oraz  zadania  integrujące  całą  lokalną  społeczność,  poprzez
otwarcie  „świetlicy  środowiskowej”  i   stworzony  cykl  zajęć  aktywizujących  i
rozwijających indywidualne zainteresowania z animatorem (codziennie po 8 godzin,
w  tym:  pomoc  dzieciom  w  odrabianiu  lekcji,  gry  i  zabawy  stolikowe,  tańce
integracyjne, zajęcia manualne i plastyczne, wspólne przygotowywanie zdrowych
posiłków, bezpieczne formy spędzania czasu wolnego – w pomieszczeniach i na
zewnątrz,   pobudzanie  do  kreatywności  i  motywowanie  do  integracji  oraz  wiele
innych);   rękodzielnicze warsztaty z zakresu aktywizacji  i  animacji  społecznej, w
tym: ręcznie robione świąteczne skrzaty, malowane na desce motyle, makramowe
aniołki, ekologiczne stroiki świąteczne, drewniane sowy i inne); 
W ramach podsumowania zajęć projektowych  - wszyscy uczestnicy zorganizowali
wspólne  wydarzenie:  spotkanie  wigilijne  oraz  mieli  możliwość  wyboru  kierunku
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i  atrakcji  podczas  przewidzianego  w  projekcie  jednodniowego  wyjazdu
integracyjnego. Wybrano wyjazd do kina oraz kręgielni w Grudziądzu, połączone z
wizytą  w  restauracji  McDonald,  spacerem  po  mieście,  wizytą  na  wieży  Klimek
i pizzerii Rad. 
Dzięki  udziałowi  w  projekcie:  więzi  rodzinne  zostały  zacieśnione,  kontakt
międzypokoleniowy  ułatwiony,  a  satysfakcja  z  aktywnie,  wspólnie   spędzonego
czasu  wolnego  –  nieoceniona.  Poprawiło  się  zachowanie  dzieci  oraz  kontakty
rówieśnicze.  Dzieci  nauczyły  się  spędzać  radośnie  czas  poza  siecią,  a  rodzice
poprawili swoje umiejętności wychowawcze. Wskaźniki samooceny, samodzielności
oraz integracji i aktywizacji społecznej znacząco wzrosły.
W  ramach  wkładu  własnego  Gmina  pokryła  koszt  spotkań  terapeutyczno-
motywujących  z  terapeutą  uzależnień,  wynagrodzenia  realizatora  programu
profilaktycznego oraz  terapii rodzinnej.
Łączna wartość: 6 700,00 zł.
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 56 700,00 zł. 
Wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis: 50 000,00 zł. 
Ilość uczestników: 20

5. „Gmina  Radzyń  Chełmiński  wspiera  pracujących  rodziców  poprzez  utworzenie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”
Projekt  pn.:  „Gmina  Radzyń  Chełmiński  wspiera  pracujących  rodziców  poprzez
utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”
Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,  Działanie  RPKP.08.04.00  Godzenie  życia  zawodowego
i  rodzinnego,  Poddziałanie  RPKP.08.04.02  Rozwój  usług  opieki  nad  dziećmi  w
wieku  do  lat  3,  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2020 r.  do 31 maja 2022 r.  – tj.
obecnie w trakcie realizacji.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności  miejsc świadczenia usług
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje
opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 - poprzez utworzenie 16 miejsc opieki w klubie
dziecięcym w Radzyniu Chełmińskim. W roku 2020 utworzono Klub Dziecięcy w
Radzyniu Chełmińskim, natomiast w 2021r. ze środków projektowych zapewniono
jego  bieżące  funkcjonowanie,  tj.  wynagrodzenia  dla  3-osobowej  kadry  Klubu
Dziecięcego,  koszty  mediów  i  środków czystości.  Wkładem własnym ze  strony
Gminy jest opłata z tyt. pobytu dziecka w Klubie w wysokości 150 zł/miesięcznie
oraz opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 7 zł/dzień.
Grupę docelową stanowi 16 osób sprawujących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do
lat 3: 
1. 3 osoby bezrobotne (3K),
2. 13 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (13K).
Realizacja projektu zakończy się 31 maja 2022r.
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Mienie komunalne
w oparciu o art.43 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2022 r., poz.559 z późn.
zmianami)
i art. 267 ust.1 pkt  3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.
zmianami).

Wartość  mienia  komunalnego  została  określona  wg  wartości  księgowej  uwzględniając
zmiany jakie zaszły w roku 2021. Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia  2021
roku  wynosi:   67.949.616,84 zł.

1. Zagospodarowanie mienia komunalnego przedstawia się w następujący sposób :
1. Mienie  komunalne  oświaty  oddano  w   zarząd   Dyrektorowi  Zespołu  Szkół

w  Radzyniu  Chełmińskim   na  ogólną   wartość:   8.046.949,23  zł.  Na  wyżej
wymienione mienie składają się:
1. działka o pow. 1,475 ha wartości: 40 813,61 zł,
2. budynki  szkolne  o  pow.  8 320,83   m2  położone  w  mieście  Radzyń

Chełmiński o wartości: 5.037.009,02 zł,
3. autobusy szkolne w ilości 2 szt. o wartości: 199.775,11 zł,
4. pozostałe urządzenia jak: wyposażenie sal komputerowych i inne urządzenia

ruchome niezbędne  do funkcjonowania szkoły o wartości: 2.769.351,49 zł.
2. Mienie  komunalne  służby  zdrowia  pozostawiono  w  zarządzie   kierownikowi

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Radzyniu
Chełmińskim na wartość: 1.733.541,47 zł. Tj :
1. budynek Ośrodka Zdrowia o wartości: 1 004 862,10 zł i powierzchni – 431,8

m2.
2. urządzenia w kotłowni olejowej ( piec, zbiornik na paliwo i inne) o wartości:

89 610,07 zł,
3. samochód marki Fiat  Panda o wartości: 15 000,00 zł,
4. sprzęt  ruchomy  w  wyposażeniu  budynku,  programy  komputerowe  itp.  

o wartości: 624.069,30 zł,
3. Mienie  Miejsko  Gminnego   Ośrodka  Pomocy  Społecznej  jest  w  zarządzie

Kierownika jednostki i wynosi: 164.327,87 zł, na które składa się z wyposażenia
biur i stanowisk pracy.

4. Mienie  Miejsko-Gminnej  Biblioteki  Publicznej   jest  w  zarządzie  Dyrektora
i wynosi: 184.990,48 zł.

5. Użytkowanie  wieczyste  przysługujące  jednostce  samorządu  terytorialnego
wynosi 16 274,00 zł. 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. 

6. Ograniczone  prawo  rzeczowe  jednostki  samorządu  terytorialnego  tj.  grunty
oddane w użytkowanie wieczyste  o pow.  5,6297 ha i wartości: 42.149,27 zł.

7. Wartość   wynajętych lokali i budynków komunalnych wynosi: 306.329,12 zł. są
to: 
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1. 1 lokal  wykorzystywany  do prowadzenia lecznicy dla zwierząt w mieście
Radzyń Chełmiński o powierzchni  65,22  m2 i wartości 17.706,00 zł.

2. budynek  do  prowadzenia  działalności  rozrywkowej  w  formie  dyskoteki
w miejscowości Gołębiewo  o pow.   348  m2 i wartości 76.700,00 zł.

3. budynek,  w  którym najemca  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  formie
zakładu produkcyjnego o pow.  291,12  m2 o wartości 114.723,00 zł.

4. lokal, w którym znajduje się punkt ratownictwa medycznego o pow.  44,87
m2 o wartości 97.200,12 zł.

8. Wartość  dzierżawionego  gruntu  wynosi  135.781,83  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   13,75541 ha.

9. Z formy bezpłatnego użytkowania  mienia komunalnego korzystają również:
1.  Regionalny  Szpital Specjalistyczny  w Grudziądzu  na wartość 23.459,18 zł,

jest to:
1. wyposażenie punktu  ratownictwa  medycznego w Radzyniu Chełmińskim

o wartości: 13.859,18 zł, 
2. kapnograf o wartości: 9.600,00 zł.

2. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu na wartość    33.422,70 zł, są  to:
1. alkomaty z drukarką  oraz elementy monitoringu miejskiego o wartości:

9.578,70zł,
2. elementy monitoringu miejskiego o wartości: 19.444,00 zł,
3. zestaw mebli biurowych o wartości: 4.400,00 zł.

3. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Szumiłowie na wartość
103.470,41 zł.
1. Jest to sprzęt  biurowy, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt elektroniczny.
2. Jednostka korzysta z  lokalu o pow. 375,57  m2.

4. Klub Dziecięcy w Radzyniu Chełmińskim na wartość: 170 813,06 zł i stanowi:
1. plac zabaw dla dzieci – 120 398,46 zł
2. wyposażenie pomieszczeń klubu – 50 414,60 zł.

5. Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w wartości  16.796,50 zł. Jest to sprzęt
komputerowy od MSWiA oraz od Centrum Cyfrowej Administracji.

10. W  bezpośrednim  zarządzie  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  pozostaje  mienie  na
kwotę: 57.446.493,17 zł. 

2. Dane  dotyczące  przysługujących  gminie  Radzyń  Chełmiński  praw  własności.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina była właścicielem nieruchomości :
1. Grunty o łącznej powierzchni  160,387 ha  w tym:

1. Grunty w wieczystym 5,6297  ha
2. Grunty pod drogami                                           99,0209  ha
3. Nieużytki i inne tereny                                          7,1818  ha
4. Grunty rolne                                                        24,1623  ha
5. Pozostałe grunty zabudowane                            22,9173  ha
6. Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd       1,4750  ha

2. Zasoby mieszkaniowe tj.
1. 43 lokale mieszkalne o łącznej pow. 1 665,75  m2
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2. budynki i lokale niemieszkalne o pow. 3 102,77  m2
3. 2 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie

o powierzchni  ogółem 926,40  m2,
4. 7 budynków świetlic wiejskich o pow. 2 167,05  m2
5. Budynki szkolne o pow. 8 320,83 m2,
6. Budynek  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej

w Radzyniu Chełmińskim o powierzchni  431,8 m2
3. Budowle:

1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna o dł. 171,2 km,
2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków  197 szt.
3. Drogi gminne o długości: 86,6 km.

3. Dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 do
31.12.2021. Nabycie nieruchomości gruntów pod drogi gminne: 
1. Działka  nr  480/2  o  pow.  0,0176  ha  w  Radzyniu  Chełmińskim,  Decyzja

RBG.6831.1.2020.MJ pod drogę,
2. Działka nr 232/3 o pow. 0,0154 ha  w Gołębiewie, akt notarialny Repertorium A

nr 6573/2021,
3. Działka nr 243/2 o pow. 0,1396 ha  w Gołębiewie, akt notarialny Repertorium A

nr 6356/2021,
4. Przychód gruntów z inwentaryzacji:

1. Radzyń Chełmiński:
• działka nr 329/5 –o pow. 0,0001 ha,
• działka nr 126/6 – o pow. 0,0001 ha ,
• działka nr 329/6  o pow. 0,0001 ha,
• działka nr 490/2 o pow.  0,0399 ha,
• działka nr 296  o pow. 0,0158 ha,
• działka nr 71 o pow. 0,0180 ha,
• działka nr 298/2 o pow. 0,0423 ha ,
• działka nr 341/1  o pow. 0,0012 ha, 
• działka nr 382  o pow. 0,0222 ha,
• działka nr 335/1 o pow. 0,0211 ha.
• działka nr 330/3 o pow. 0,0603 ha,
• działka nr 397/4 o pow. 0,0487 ha, 
• działka nr 476  o pow. 0,0380 ha,

2. Szumiłowo: działka nr 63/1 o pow. 0,02 ha,
3. Nowy Dwór: działka nr 64/1 o pow.  0,0066 ha,
4. Rywałd: działka nr 110/2  o pow. 0,0017 ha,
5. Mazanki: działka nr 56  o pow. 0,0158 ha
6. Radzyń Wieś:

• działka nr 91 o pow. 1,78 ha, 
• działka nr 95/10  o pow. 0,0009 ha,
• działka nr 16/8  o pow. 0,01 ha, 
• działka nr 16/9 o pow. 0,0095 ha. 

5. Sprzedaż
1. lokal  mieszkalny  w  Rywałdzie    nr  4  o  pow.  39,5  m2.  +  pomieszczenie

przynależne o pow. 3,6 m2 wraz z udziałem w gruncie 4310/44633 ,  akt
notarialny Repertorium A nr 582/2021

Strona 93



Raport 2021 -  Mienie komunalne

2. lokal mieszkalny w Rywałdzie nr 5 o pow. 70,98 m2 wraz z pomieszczeniem
przynależnym o pow. 2,87 m2 , udział 7385/44633, akt notarialny repertorium
A nr 590/2021,

3. lokal  mieszkalny  w  Szumiłowie  13  nr  5  o  pow.  49,06  m2  wraz
z pomieszczeniem przynależnym o  pow. 10,80 m2 udział 5986/79167, akt
notarialny Repertorium A nr 10654/2021. 

6. Rozchód wg inwentaryzacji:
1. Radzyń Chełmiński:

• Działka nr 113 o pow. 0,0035 ha ,
• Działka nr 152/1  o pow. 0,0087 ha,
• Działka nr 29  o pow. 0,0555 ha, 
• Działka nr 30  o pow. 0,0566  ha, 
• Działka nr 219  o pow. 0,0711 ha

2. Szumiłowo:działka nr 76/4  o pow. 0,0148 ha
3. Zakrzewo:

• działka nr 114/15 o pow. 0,0385 ha,
• działka nr 90/29  o pow. 0,0083 ha,

4. Rywałd:
• Działka nr 124/12  opow. 0,0392 ha ,
• Działka nr 124/10  o pow. 0,0265 ha,

5. Mazanki: działka nr 3/26 o pow. 0,0006 ha,
6. Radzyń Wieś: działka nr 115  o pow. 0,01 ha,
7. Zielnowo: działka nr 127  o pow. 0,09 ha, 
8. Czeczewo:

1. działka nr 38/8 o pow. 0,2017 ha ,
2. działka nr 24/7 – rozchód o pow. 0,0655  ha

4. Dane o dochodach uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego od 01.01.2021r.
do 31.12.2021 r.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego: 24 301,97 zł

Dochody z tytułu dzierżawy i wynajmu:

z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntów  i  przekształcenia
wieczystego użytkowania w prawo własności 

4 911,77 zł  

czynsz z tytułu wydzierżawienia gruntów , najmu lokali użytkowych i
inne

161 038,65 zł 

czynsz z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych  111 824,81 zł

Razem uzyskane dochody: 302 077,20 zł
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Mienie komunalne:

Lp.
Wyszczególnienie
składnika mienia

komunalnego

     Wartość i ilość na
01.01.2021 Przychody

Rozchody
   Wartość i ilość na

31.12.2021

ilość wartość ilość wartość

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Grunty, rowy i drogi 158,826ha 3 600 604,69 60 650,89 14 898,47 160,387 ha 3 646 357,11

2. Budynki i lokale 16 464,91 m2 15 892 335,07 1 784 382,77 244 796,84 16 614,6 m2 17 431 921,00

budynki mieszkalne 
i lokale 1 842,92 m2 2 280 878,57 0,00 234 662,36 1 665,75 m2 2 046 216,21

budynki niemieszkalne 3 102,77 m2 5 458 094,09 186 894,46 487 625,60 3 102,77 m2 5 157 362,95

budynki szkolne 8  320,83 m2 4 989 779,02 47 230,00 8 320,83m2 5 037 009,02

budynki świetlic 2 167,05 m2 1 930 518,83 0,00 2 167,05 m2 1 930 518,83

budynki O.S.P. 599,5 m2 228 202,46 1550258,31 10134,48 926,4m2 1 768 326,29

budynek służby 
zdrowia SPZOZ 
(ośrodek zdrowia) 431,8 m2 1 004 862,10 431,8 m2 1 004 862,10

3.
Obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 171,2 km 33 945 189,74 2 119 493,99 0,00 171,2km 36 064 683,73

4.
Kotły i maszyny 
energetyczne 24 szt 533 088,74 18 552,98 0,00 20szt 551 641,72

5.

Maszyny,urządzenia i 
aparaty ogólnego 
zastosowania 155 628 260,99 13 890,14 0,00 243 szt 642 151,13

6

Specjalistyczne 
maszyny,urządzenia i 
aparaty 11 szt 339 913,39 29 560,00 14 szt 369 473,39

7
Urządzenia 
techniczne 82 szt 1 150 361,32 16 735,80 14 500,00 82 1 152 597,12

8
Środki transportu, w 
tym: 18 1 875 896,90 148 276,00 296 552,00 18 1 727 620,90

UmiG 9 569 235,71 148 276,00 148 276,00 9 569 235,71

Straż Pożarna 4 943 610,08 0,00 0,00 4 943 610,08

Szkoła 4 348 051,11 0,00 148 276,00 4 199 775,11

SP ZOZ 1 15 000,00 1 15 000,00

9

Urządzenia,przyrządy,
ruchomości i 
wyposażenie 63 szt 1 433 227,26 107 547,92 20 337,40 1147szt 1 520 437,78

10 Inwentarz żywy 17 289,97 0,00 0,00 17 289,97

11
Pozostałe środki 
trwałe-ruchomości 4 187 197,07 396 792,59 50 500,57 4 533 489,09

12 wartości niematerialne 260 943,95 14 213,45 0,00 275 157,40
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i prawne

13 Mienie w zarządzie 16796,5 0 16 796,50

RAZEM 63 881 105,59 4 710 096,53 641 585,28 67 949 616,84

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Zestawienie  danych  liczbowych  dotyczących  zbiorów  oraz  użytkowników  biblioteki,
struktura użytkowników oraz informacje dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych oraz
edukacyjnych organizowanych przez M-GBP w 2021 r.

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.

Stan zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2021 r. wynosił 14 829 szt.,
w tym księgozbiór stanowił 14 708 vol., materiały audiowizualne 121 egz.;
W 2021 r.:\

1. Przybyło 648 szt. mat. bibliotecznych, w tym z zakupu 527 vol.;
2. Zarejestrowano 516 czytelników;
3. Wypożyczono ogółem 10 569  książek oraz 56 materiałów audiowizualnych;
4. Udostępnienia na miejscu wyniosły 3575  książek i czasopism;
5. Bibliotekę odwiedziło 12 882 osoby.

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
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w swoich domach, ze względu na niepełnosprawność ruchową, spowodowaną kalectwem,
chorobą lub wiekiem.

Struktura czytelników według kryterium wieku: do 5 lat – 33, 6-12 lat – 151, 13-15 – 58,
16-19 – 36, 20-24 – 22, 25-44 – 85, 45-60 - 82;  powyżej 60 lat – 49 osób

Wydarzenia kulturalne oraz edukacyjne 
organizowane przez M-GBP 

1. Konkurs Plastyczny – „Portret Bałwanka” – 09.01.2021 r.;
2. Konkurs  fotograficzny  z  okazji  Dnia  Kobiet  „Wielopokoleniowe  piękno  kobiet

w obiektywie” – 24.02.2021 r.;
3. Konkurs plastyczny na „Wielkanocną Pisankę” – 31.03.2021 r.;
4. Konkurs recytatorski „Znajdziesz mnie w bibliotece” – 27.04.2021 r.;
5. Udział w projekcie sieci bibliotek powiatu grudziądzkiego „Tropem Lema – zabawy

z literaturą” spotkanie organizacyjne – 14.04.2021 r.;
6. Wystawa  fotograficzna  "Piłsudski  –  100  lat  temu  w  Radzyniu  Chełmińskim”

08.06.2021 r.;
7. Przywitanie wakacji 26.06.2021 r. - piknik plenerowy - kino sferyczne, dmuchany

plac  zabaw,  mega  bańki  mydlane,  skręcanie  balonów,  przejażdżki  na  mini
rowerkach, bicyklu oraz mnóstwo innych zabaw;

8. Cykliczne zajęcia  z  Robotyki  i  Programowania  dla  dzieci  i  młodzieży  z  Miasta  
i  Gminy  Radzynia  Chełmińskiego  (dwie  grupy  -  raz  w  tygodniu  –  przez  całe
wakacje);

9. Wręczenie  dyplomów  oraz  nagród  dla  najaktywniejszych  czytelników  roku
szkolnego 2020/2021  - 01.07.2021 r.;

10. Wakacje w bibliotece dla dzieci (od 05.07.2021 r. – do 09.07.2021 r.);
11. Przedstawienie  teatralne  dla  dzieci  -  05.07.2021  r.  pt.  "Kto  w  bibliotece  gości  

i kradnie mądrości";
12. Piknik  –  Amfiteatr  w  Radzyniu  Chełmińskim  –  30.08.2021  r.  -  Animacje  

z  Kopalnią  Marzeń  -  malowanie  buziek,  skręcanie  balonów,  zabawy  z  chustą
animacyjną,  konkursy  i  zabawy  z  nagrodami,  udzielania  pierwszej  pomocy,
dmuchany plac zabaw dla wszystkich dzieci;

13. Koncert skrzypcowy – Queens Of Violin – 30.08.2021 r.;
14. Gra terenowa dla rodzin „Inwazja obcych” –  Gra realizowana w ramach projektu

Sieci Bibliotek Powiatowych "Windows wyobraźni" pt. TROPEM LEMA - ZABAWY
LITERATURĄ",  który  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków  Ministra  Kultury
Dziedzictwa i Sportu, pochodzących z funduszu Promocji Kultury  - 30.09.2021 r.;

15. Wystawa pt.  „Bajki  Robotów”  –  w ramach projektu  Sieci  Bibliotek  Powiatowych
„Windows wyobraźni”;

16. Realizacja  projektu  grantowego  „Razem  znaczy  ciekawiej”  (01.09.2021r.  –
30.11.2021r.)  –  na  realizację  zadań  projektowych  Miejsko-Gminna  Biblioteka  
w Radzyniu  Chełmińskim otrzymała  grant  w kwocie  33 225,28 zł  – w projekcie
uczestniczyło 15 osób z Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego. Zrealizowano 10
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spotkań warsztatowych -  warsztaty malarskie,  krawieckie,  florystyczne oraz stylu
i  pielęgnacji  urody.  Uczestnicy  brali  udział  w  3  wyjazdach  studyjnych  -  Wioska
Miodowa w Wielkim Mędromierzu, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Żywe
Muzeum Piernika. Odbyły się także dwa wydarzenia otwarte - spotkanie autorskie z
Magdaleną Kordel  oraz działanie integracyjne.  Ponadto uczestnicy projektu brali
udział  w  dwóch  spotkaniach  motywujących  z  psychologiem. Projekt  pod  nazwą
„RAZEM  -  ZNACZY  CIEKAWIEJ”  nr  2/2021/G/31  współfinansowany  jest  z
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Osi  priorytetowej  11.  Rozwój
Lokalny  Kierowany  przez  Społeczność.  Działania  11.1  Włączenie  społeczne  na
obszarach  objętych  LSR  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Kujawsko  –  Pomorskiego  na  lata  2014–2020.  Celem projektu  było  zwiększenie
aktywności  społecznej  15  osób  zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem
społecznym z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego
przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Wsparcie na realizację projektu
udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis.

17. Udział  w akcji  Narodowego Czytania.  Podczas 10 – jubileuszowej  akcji  czytano
fragmenty  dramatu  Moralność  pani  Dulskiej,  autorstwa  Gabrieli  Zapolskiej  -
06.10.2021 r.

18. Organizacja  „NOCY  BIBLIOTEK”  pn.  CZYTANIE  WZMACNIA  -  VII  wydanie
ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, w bibliotece odbyło się 12 października 2021 r.
Noc  Bibliotek  to  ogólnopolska  akcja  promująca  czytelnictwo  poprzez  promocję
lokalnych bibliotek jako miejsc spotkań z kulturą.

19. Wystawa -  "Marszałek Józef Piłsudski  -  tak powstała Niepodległa" Z okazji  103.
rocznicy  odzyskania  niepodległości  biblioteka  przygotowała  wystawę,  która  
w  niezwykły  sposób  obrazowała  postać  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  oraz
najważniejsze  wydarzenia,  które  doprowadziły  do  odzyskania  przez  Polskę
niepodległości.

20. Konkurs  plastycznym  na  "Portret  Mikołaja"  skierowany  do  dzieci  i  młodzieży  
w wieku od 3 do 15 lat. Do konkursu przystąpiło 44 dzieci. Wyłoniono zwycięzców i
wręczono nagrody. 

21. Przedświąteczne warsztaty zdobienia bombek - 16.12.2021 r. – dla mieszkańców
Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

M-GBP jest  również organizatorem dożynek gminnych.  W 2021 r.  z  powodu pandemii
wirusa COVID – 19 święto plonów miało charakter symboliczny – ograniczyło się do mszy
świętej w kościele św. Anny w Radzyniu Chełmińskim oraz do uroczystości w Amfiteatrze, 
w Radzyniu Chełmińskim (wręczenie nagród za wieńce dożynkowe, animacje dla dzieci,
koncert).    
Projekt „Mała Książka –Wielki Człowiek”
Miejsko-Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Radzyniu  Chełmińskim  kontynuuje  udział  
w  projekcie  „Mała  książka -  wielki  człowiek”.  Akcja  ma na celu  zachęcić  rodziców do
odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Rodzice, którzy przychodzą  
z  dziećmi  do  biblioteki  otrzymują  wyprawkę  czytelniczą  –  broszurę  o  korzyściach
płynących  
z czytania książek oraz książkę z bajkami dla dzieci.  Po 10 wizytach dzieci otrzymują
dyplom i nagrodę.
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w 2021 r. biblioteka pozyskała z programu
Biblioteki Narodowej kwotę w wysokości 2000,00 zł na zakup nowości wydawniczych –
książek do biblioteki. 
„RAZEM – ZNACZY CIEKAWIEJ” – w 2021 r. otrzymała  grant w kwocie 33 225,28 zł na
realizację  projektu,  w  którym  uczestniczyło  15  osób  z  Miasta  i  Gminy  Radzynia
Chełmińskiego.
ACADEMICA  –  od  2021  r.  nasi  czytelnicy  mają  możliwość  korzystania  z  zasobów
Academiki,  czyli  cyfrowej  wypożyczalni  międzybibliotecznej  książek  i  czasopism
naukowych.  Academica  udostępnia  zasoby  cyfrowe  Biblioteki  Narodowej,  w  tym
współczesne  książki  
i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. W sumie 611 446 dokumentów.
LEGIMI  –  oferujemy  naszym  Czytelnikom  bezpłatny  dostęp  do  cyfrowej  wypożyczalni
Legimi.  Platforma ta  daje  możliwość  wypożyczania  e-książek,  które  czytać  można  na
komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku.
Inne  działania  M-GBP  w  Radzyniu  Chełmińskim  -  w  2021  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.    

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim  jako jednostka
organizacyjna  funkcjonuje  od  1990  roku.  Jednostka  działa  na  podstawie  statutu
uchwalonego przez Radę Miejską Radzynia Chełmińskiego. 
W 2021 roku zatrudnionych było 12 pracowników z czego 8 stałych,  natomiast   4 w
ramach robót publicznych. 8 osób posiadało wykształcenie wyższe. Pracownicy Ośrodka
podnosili  swoje  kwalifikacje  zawodowe  w  ramach  odbytych  8  szkoleń  płatnych  i  2
darmowych. 
Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.
Najczęściej  występującymi  przyczynami  trudnej  sytuacji  życiowej  osób  i  rodzin,
a jednocześnie  powodami  ubiegania się o  pomoc społeczną było bezrobocie, ubóstwo,
długotrwała  lub  ciężka  choroba,  niepełnosprawność,  potrzeba  ochrony  macierzyństwa,
alkoholizm.
W  2021  roku  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  udzielał  wsparcia  osobom  samotnym  jak
i rodzinom, które korzystały z różnych form wsparcia określonych w ustawie o pomocy
społecznej. 
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W ciągu roku wypłacono 182 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 19 osób. Ponadto
opłacono  157  świadczeń  zdrowotnych  za  osoby  pobierające  zasiłek  stały.  Wypłacono
1030 świadczeń w formie zasiłku okresowego dla 123 rodzin.
Realizowano  również  wypłatę  zasiłków  celowych,  specjalnych  zasiłków  celowych  oraz
zasiłków celowych w ramach programu wieloletniego „Posiłek  w szkole i w domu”
Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Radzyniu  Chełmińskim  został
upoważniony  do  realizacji  zadań  wynikających  z  innych  ustaw   jak:  ustawy  o
świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów. W ramach powyższych ustaw wypłacono następującą ilość świadczeń :

• 4333 zasiłki  rodzinne, 
• 2743 dodatków do zasiłków rodzinnych, 
• 1440 zasiłków pielęgnacyjnych ,
• 471 świadczeń  pielęgnacyjnych, 
• 96 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 
• 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 
• 191 świadczeń rodzicielskich,
• 571 świadczeń  z funduszu alimentacyjnego,

Opłacona  została  składka  emerytalno-  rentowa  od  świadczeniobiorców   w  ilości  462
świadczeń. W 2021r. z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  czyli  500+
zrealizowano wypłatę 10239 świadczeń. Ponadto wypłacono 48 dodatków energetycznych
oraz 388 dodatków mieszkaniowych .
Na  dzień  31  grudnia  2021r.  dwie  osoby  z  terenu  naszej  gminy  przebywały  w  Domu
Pomocy Społecznej. Do schroniska dla bezdomnych skierowano 4 osoby.

Podstawowym  niefinansowym  wsparciem  dla  osób  starszych  i  chorych  były  usługi
opiekuńcze, którymi objętych zostało 13 środowisk. Opiekunki środowiskowe pomagały
podopiecznym w codziennych  czynnościach  domowych  takich  jak  :  robienie  zakupów,
sprzątanie,  gotowanie,  pranie.  Ponadto  opiekunki  pielęgnowały  oraz  dbały   o  higienę
osobistą podopiecznych  i organizowały wizyty lekarskie.
We współpracy z PCK w Grudziądzu w ramach projektu „Pogodna jesień” z terenu Miasta
i Gminy Radzyń Chełmiński  objętych było wsparciem 10 osób niesamodzielnych po 60
roku życia. 
W  ramach  specjalistycznych  usługi  opiekuńczych  objętych  było  pomocą  12  osób.
W ramach rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” objętych było ogółem 164
dzieci.  
Realizując ustawę   o  przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  z  dnia  29 lipca    2005r.
ośrodek  prowadził  obsługę  techniczno-organizacyjną  zespołu  interdyscyplinarnego.
Procedura „Niebieskiej karty” prowadzona była w  8 rodzinach. 
Ośrodek realizował również  ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
z  dnia 9 czerwca 2011r.  oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie
Radzyń  Chełmiński.  Na  wniosek  pracowników  socjalnych  pomocą  asystenta  rodziny
objętych były 9 rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi.
M-GOPS  pokrył   również  wydatki  na  opiekę  i  wychowanie  5  dzieci  umieszczonych
w rodzinie zastępczej-spokrewnionej. Tut. Ośrodek w ramach  współpracy z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodziny   w Grudziądzu uczestniczył w projekcie ,,Rodzina w Centrum
3”  Celem  projektu  było  zwiększenie  dostępu  do  usług  wspierania  rodzin  naturalnych
i  zastępczych.  W  ramach  tego  projektu  realizowano  wiele  form  wsparcia  dla  rodzin
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w  postaci:  specjalistycznego  poradnictwa  rodzinnego  (pedagogiczne,  prawne
i  psychologiczne),  warsztatów  wzmacniających  kompetencje  rodzicielskie,  mediacji
rodzinnych, warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą. 
Ponadto  M-GOPS  współpracował  z  ośrodkiem  opieki  psychologiczno  –
psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży dla rodzin z problemami wychowawczymi, Sądem
Rejonowym  w  Wąbrzeźnie,  kuratorami  zawodowym  i  społecznym,  terapeutą  ds.
uzależnień, GKRPA, pracownikami służby zdrowia, oświaty oraz dzielnicowymi posterunku
Policji. Wydano 13 szt. ,, Karty Dużej rodziny ” dla 5 rodzin.
W 2021  roku  Miejsko–Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Radzyniu  Chełmińskim
kontynuował  zadania  wynikające  z  ustaw,  Uchwał  Rady  Miejskiej  Radzynia
Chełmińskiego, porozumień i brał  udział  w konkursach ogłaszanych przez ministerstwo
dotyczące Asystenta Rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kontynuowana
była  realizacja  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  Miasta  i  Gminy
Radzyń Chełmiński oraz realizacja gminnych programów. 
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