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           WSTĘP 

 

Raport  o  stanie  gminy  Obrowo  opracowany  za 2018 rok   zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 

2500 ) oraz Uchwały Nr VII/43/2019  Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. 
 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Obrowo w roku poprzednim i zawiera 

informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę  

Obrowo, a także wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Obrowo. 
 

Raport zawiera analizę działalności Wójta Gminy Obrowo w obszarach: 

 

        1) infrastruktury technicznej 

        2) oświaty i wychowania 

        3) kultury, sportu i rekreacji 

        4) pomocy społecznej i przedsięwzięć prorodzinnych 

        5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

        6) ochrony środowiska naturalnego 

        7) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych 
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   Budynek Urzędu Gminy w Obrowie 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Siedzibą gminy jest pałacyk w miejscowość Obrowo. 

 

Dane adresowe:  

Urząd Gminy w Obrowie,  

ul. Aleja Lipowa 27,  

87-126 Obrowo 

tel.56 678 60 22, fax. 135 

e-mail: obrowo@obrowo.pl 
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                            1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

 Położenie i powierzchnia gminy 

 

       Gmina Obrowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko pomorskiego w 

powiecie toruńskim ziemskim, 15 km od Torunia. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 162 

km2, z czego 7804,5289 ha to użytki rolne, a 5128,77 ha to lasy. Klimat ma charakter przejściowy 

pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i ciepłą dzielnicą środkową. 

Podstawową funkcją gospodarczą gminy Obrowo do przełomu wieków XX i XXI była produkcja 

rolna. Rolnicza przydatność gleb na obszarze gminy jest przestrzennie zróżnicowana, albowiem w 

części dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, a lokalnie występują 

czarnoziemy i mady. Od ponad 10 lat zauważamy zmiany w charakterze gospodarczym gminy 

Obrowo. Rozwój małych i średnich firm, a także rozwój budownictwa domów jednorodzinnych w 

rejonie wsi: Głogowo, Brzozówka, Zawały, Obrowo, Osiek nad Wisłą, Stajenczynki, Dzikowo, 

Silno, Zawały sprawiły, że gmina Obrowo stała się gminą podmiejską, nazywaną także „sypialnią 

Torunia”, położoną w pięknym otoczeniu użytków zielonych. Największe kompleksy leśne znajdują 

się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Sąsieczno, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, 

Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory. 
             Północna część gminy objęta została strefą chronionego krajobrazu" Obszar Doliny Drwęcy" i    

10-kilometrową strefą lasów ochronnych Torunia. Zarówno piękne położenie jak i unikatowa rzeźba 

terenu powodują, że Gmina Obrowo jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, jak również 

aktywnego wypoczynku i rekreacji. Przez teren gminy Obrowo przepływa rzeka Wisła. 

        W Osieku nad Wisłą i Dzikowie jest jezioro. Na terenie gminy Obrowo znajduje się wiele 

zabytków takich jak: Zespół dworsko-parkowy w Obrowie ( siedziba Urzędu Gminy w Obrowie) z 

przełomu XVIII/XIX w. (przebudowany częściowo w 1898 r.); Zespół dworsko-parkowy w Łążynie 

II powstały w XVII-XVIII w. , park w XIX w.; Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca w 

Dobrzejewicach powstały w latach 1891-1893; Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i 

Pawła w Łążynie II powstały w 1848 r. i w latach 1938-1955; Zespół pałacowo-parkowy w Zębowie. 

Występują także pomniki przyrody: kem "Zielona Góra" w Zębowie; dąb szypułkowy w Silnie na 

cmentarzu ewangelickim; w Stajenczynkach i w Oborach, w parku w Łążynie II; jesion wyniosły w 

Łążynie II przy świetlicy wiejskiej i w Osieku nad Wisłą; lipa drobnolistna i jawor w parku w 

Łążynie II; wiązy w Smogorzewcu. W gminie Obrowo znajdują się cztery kościoły Parafialne tj.: w 

Dobrzejewicach pw. św. Wawrzyńca, w Łążynie II pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w 

Obrowie pw. Miłosierdzia Bożego, w Osieku nad Wisłą pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

    W miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, Łęg Osiek, Silno znajdują się cmentarze ewangelickie. 

    W Zębowie stoi pomnik, który upamiętnia zmarłych na zakaźną chorobę jaką była cholera.  

     Na terenie gminy znajdują się miejsca ofiar II Wojny Światowej, na których bieżące utrzymanie 

przyznawana jest gminie dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1000 zł. 

     Na terenie gminy Obrowo funkcjonują:  

    - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzejewicach z filią z Zębowie 

    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie 

    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" Przychodnia Rodzinna" w Osieku nad Wisłą 

    - Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, a w Osieku nad Wisłą Środowiskowy Dom 

Samopomocy. 
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            Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Dobrzejewice oddano nowo 

wybudowany  Komisariat Policji obsługujący trzy gminy: Lubicz, Obrowo, Czernikowo. 

     Mieszkańcy gminy mogą korzystać z coraz lepszej infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, czy też 

sportowej. Dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, ucząc się w dobrze wyposażonych szkołach  pod 

okiem wykwalifikowanych pedagogów. Gmina Obrowo dynamicznie się rozwija w różnych 

obszarach życia społeczno-gospodarczego o czym może świadczyć rosnąca liczba osób 

decydujących się zamieszkać na jej terenie. 
 

 

        Gmina jest jednym z członków Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

ZIT to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na terenie miast Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie, służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 

środowiskowych, klimatycznych i społecznych. Za pomocą ZIT realizowane są zintegrowane 

działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich Bydgoszczy i Torunia oraz ich 

obszaru funkcjonalnego. Wsparcie polega na wzmacnianiu powiązań infrastrukturalnych i 

funkcjonalnych miast z ich otoczeniem. 
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     Władze lokalne   
 

 

       Rada Gminy Obrowo liczy 15 radnych,  jako organ stanowiący i kontrolny wybierany na 

pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie 

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz 

stanowienie prawa miejscowego. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego 

Rady. Termin sesji, jej miejsce , porządek obrad oraz transmisje podaje się do wiadomości 

mieszkańców.  

       W 2018 r. zostały podjęte uchwały, które w zależności od sposobu załatwienia sprawy zostały 

zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

 
Numer i data 

uchwały 

                                                      W sprawie 

                                                            

XXV/260/2018 

23.01.2018 

Uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2018 

XXXV/261/2018 

23.01.2018 

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

XXXV/262/2018 

23.01.2018 

Emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

XXXV/263/2018 

23.01.2018 

Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy 

Obrowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Obrowo oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

XXXV/264/2018 

23.01.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno Gmina Obrowo 

XXXV/265/2018 

23.01.2018 

Określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych 

przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

XXXVI/266/2018 

29.03.2018 

Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie 

XXXVI/267/2018 

29.03.2018 

Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki na rok 2019 

XXXVI/268/2018 

29.03.2018 

Przystąpienia Gminy Obrowo do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego 

"Salutaris" 

XXXVI/269/2018 

29.03.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka Gmina Obrowo 

XXXVI/270/2018 

29.03.2018 

Zmian w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego 

XXXVI/271/2018 

29.03.2018 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części 

miejscowości Obrowo dz. nr 17/3, 17/40, 17/41, 17/45 i 17/46 

XXXVI/272/2018 

29.03.2018 

Okręgów wyborczych 

XXXVI/273/2018 

29.03.2018 

"Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami 

stałymi na terenie Gminy Obrowo" w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 

współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu 

XXXVI/274/2018 

29.03.2018 

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C 

Dobrzejewice -Świętosław-Mazowsze (dokumentacja) 

XXXVI/275/2018 

29.03.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok  

XXXVI/276/2018 

29.03.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

XXXVI/277/2018 

29.03.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w części miejscowości Kawęczyn dz. nr 515 o pow. 0,25 ha 

 

XXXVI/278/2018 

29.03.2018 

 

Zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Obrowo do kategorii dróg 

gminnych 
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XXXVII/279/2018 

27.04.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

XXXVII/280/2018 

27.04.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

XXXVII/281/2018 

27.04.2018 

Obwodów głosowania 

XXXVII/282/2018 

27.04.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/9 

XXXVII/283/2018 

27.04.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 161/10 

XXXVII/284/2018 

27.04.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo Gmina Obrowo 

XXXVII/285/2018 

27.04.2018 

Zmian w Statucie GOPS w Obrowie 

XXXVII/286/2018 

27.04.2018 

Określenia "Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na 

zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych 

przedszkolach" 

XXXVII/287/2018 

27.04.2018 

Zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów 

szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku 

pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym 

wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach 

XXXVII/288/2018 

27.04.2018 

Zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Obrowo do kategorii dróg 

gminnych 

XXXVII/289/2018 

27.04.2018 

Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Obrowo" 

XXXVIII/290/2018 

10.05.2018 

Zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

XXXIX291/2018 

18.06.2018 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za rok 2017 wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2017 rok 

XXXIX/292/2018 

18.06.2018 

Udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

XXXIX/293/2018 

18.06.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

XXXIX/294/2018 

18.06.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

XXXIX/295/2018 

18.06.20158 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2017 r. 

XXXIX/296/2018 

18.06.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo 

XXXIX/297/2018 

18.06.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

XXXIX/298/2018 

18.06.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo 

XXXIX/299/2018 

18.06.2018 

Wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Obrowo 

XXXIX/300/2018 

18.06.2018 

Określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo publicznych przedszkolach 

oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

XXXIX/301/2018 

18.06.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w części miejscowości Dzikowo dz. nr 24/15 

XXXIX/302/2018 

18.06.2018 

Wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo 

XXXIX/303/2018 

18.06.2018 

Skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo 

XXXIX/304/2018 

18.06.2018 

Skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo 

XXXIX/305/2018 

18.06.2018 

Nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

 

XL/306/2018 

23.07.2018 

 

Wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Obrowo projektu partnerskiego 

pn. "Mali odkrywcy" zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach części RPO WK-P na lata 

2014-2020 współfinansowanej z EFS, konkurs nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-166/18 w 
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ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

XL/307/2018 

23.07.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

XL/308/2018 

23.07.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

XL/309/2018 

23.07.2018 

Nadania nazw ulic w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

XLI/310/2018 

22.08.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 

XLII/311/2018 

06.09.2018 

Ustalenia limitu maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Obrowo 

XLII/312/2018 

06.09.2018 

Ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych 

XLIII/313/2018 

18.09.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

XLIII/314/2018 

18.09.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

XLIII/315/2018 

18.09.2018 

Obwodów głosowania 

XLIII/316/2018 

18.09.2018 

Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 

XLIV/317/2018 

11.10.2018 

Wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 156/4, obręb Sąsieczno 

XLIV/318/2018 

11.10.2018 

Udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz 

XLIV/319/2018 

11.10.2018 

Określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad  tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

XLIV/320/2018 

11.10.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/51, 15/54 

XLIV/321/2018 

11.10.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo  miejscowości Zawały w części dz. nr 127/2 

XLIV/322/2018 

11.10.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w miejscowości Silno, dz. nr 155/79 o powierzchni 300m2 

XLIV/323/2018 

11.10.2018 

Uchwalenia Statutu Gminy Obrowo 

XLIV/324/2018 

11.10.2018 

O zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 

XLIV/325/2018 

11.10.2018 

Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Obrowo 

XLIV/326/2018 

11.10.2018 

Skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo 

XLIV/327/2018 

11.10.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w miejscowości Dzikowo, dz. nr 98/1, 98/2, 98/3, 95, 96, 97, 127, 359/1, 

359/2, 360, 121/3, 121/4, 2130/12 

XLV/328/2018 

19.10.2018 

Zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

XLV/329/2018 

19.10.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

XLV/330/2018 

19.10.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

I/1/2018 

22.11.2018 

Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo 

I/2/2018 

22.11.2018 

Wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Obrowo 

I/3/2018 

22.11.2018 

Powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji oraz stałych Komisji 

Rady Gminy Obrowo i ich składów 

II/4/2018 

29.11.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

II/5/2018 

29.11.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

II/6/2018 

29.11.2018 

Przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo 

II/7/2018 

29.11.2018 

Przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 
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II/8/2018 

29.11.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo 

II/9/2018 

29.11.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo 

III/10/2018 

05.12.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

III/11/2018 

05.12.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

III/12/2018 

05.12.2018 

Określenia wysokości stawek od środków transportowych 

III/13/2018 

05.12.2018 

Podatku od nieruchomości 

III/14/2018 

05.12.2018 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 

na obszarze gminy Obrowo w 2019 roku 

III/15/2018 

05.12.2018 

Wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo 

III/16/2018 

05.12.2018 

Zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. 

dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/61 

IV/17/2018 

27.12.2018 

Zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

IV/18/2018 

27.12.2018 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034 

IV/19/2018 

27.12.2018 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 

IV/20/2018 

27.12.2018 

Wyznaczenia przedstawicieli Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024 

IV/21/2018 

27.12.2018 

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach będących 

schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi 

IV/22/2018 

27.12.2018 

Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w 

szkole i w domu" na lata 2019-2023 

IV/23/2018 

27.12.2018 

Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań 

własnych gminy - dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019-2023 

IV/24/2018 

27.12.2018 

podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023. 

IV/25/2018 

27.12.2018 

Nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo 

IV/26/2018 

27.12.2018 

Odmowy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Osiek nad Wisłą, w części dz. nr 17/4 

IV/27/2018 

27.12.2018 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Obrowo w miejscowości Dzikowo, dz. nr 26 

IV/28/2018 

27.12.2018 

Zaliczenia dróg lokalnych znajdujących się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg 

gminnych 

IV/29/2018 

27.12.2018 

Wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 

opłaty 

IV/30/2018 

27.12.2018 

Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

IV/31/2018 

27.12.2018 

Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Przy Radzie działają następujące komisje stałe: 

• Komisja Rewizyjna 

• Komisja skarg, wniosków i petycji 

• Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego 

• Komisja rolnictwa i ochrony środowiska 

• Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. pożarowej 

•Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia 
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  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Obrowo : 
 

      1. Kierownictwo Urzędu Gminy stanowią: 

1) Wójt Gminy; 

2) Sekretarz Gminy; 

3) Skarbnik Gminy. 

 

 

     2. W Urzędzie Gminy funkcjonują następujące referaty i samodzielne stanowiska: 

1) Referat Planowania i Finansów  

2) Referat Rozwoju Gospodarczego  

3) Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej  

4) Referat Organizacyjno – Oświatowy  

5) Straż Gminna  

6) Urząd Stanu Cywilnego  

7) Samodzielne stanowisko ds. informatycznych  

8) Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i p.poż.  

9) Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony zdrowia  

10) Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego  

11) Zespół do Spraw Informacji Niejawnych  

12) Radca Prawny  

 

 

 

      3.Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Obrowo  

  1) Urząd Gminy Obrowo  

 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie  

 3) Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.  

 4) Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach  

 5) Zespół Szkół w Dobrzejewicach 

 6) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą  

 7) Szkoła Podstawowa w Obrowie im. Jana Pawła II 

              8) Zespół Szkół w Brzozówce  

 9) Szkoła Podstawowa w Łążynie II im. Mikołaja Kopernika  

 10) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą
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           Sołectwa 

  
 W skład Gminy Obrowo wchodzi 21 sołectw: 

 

 

1. Bartoszewo  

2. Brzozówka 

3. Dobrzejewice  

4. Dzikowo  

5. Głogowo  

6. Kawęczyn  

7. Kazimierzewo  

8. Łążyn II 

9. Łążynek  

10. Obory  

11. Obrowo  

12. Osiek nad Wisłą  

13. Sąsieczno  

14. Silno  

15. Skrzypkowo 

16. Smogorzewiec  

17. Stajenczynki  

18. Szembekowo  

19. Zawały 

20. Zębowo  

21. Zębówiec 
 

 

            Charakterystyka poszczególnych sołectw : 

 
 
  

Lp. Sołectwo Powierzchnia w 
ha 

Ilość działek Ilość wszystkich 
budowli i budynków 

Liczba mieszkańców 

1 Bartoszewo 92,8 12 21 73 

2 Brzozówka 265,0670 1610 985 2150 

3 Dobrzejewice 723,6245 675 513 772 

4 Dzikowo 805,5972 1202 456 472 

5 Głogowo 640,7880 2089 1427 2736 

6 Kawęczyn 888,3647 1178 539 715 

7 Kazimierzewo 170,6228 89 68 80 

8 Łążyn II, Kuźniki 849,0102 574 582 725 

9 Łążynek 607,7052 338 293 324 

10 Obory 2501,4503 556 211 392 

11 Obrowo 1276,4917 2171 1029 1806 

12 Osiek nad Wisłą 1222,0856 2109 1113 1836 

13 Sąsieczno 337,0114 689 246 402 

14 Silno 1061,1035 1180 578 1039 

15 Skrzypkowo 536,0138 370 187 293 

16 Smogorzewiec 496,7706 384 86 105 

17 Stajenczynki, Łęg Osiek 1503,6909 944 260 419 

18 Szembekowo 535,4237 1041 423 691 

19 Zawały 454,6820 636 483 800 

20 Zębowo 931,7118 592 541 654 

21 Zębówiec 270,7729 356 193 168 

 Razem 16170,7878 18 795 10 234 16 652 
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      Współpraca międzynarodowa 
 

 Gmina Obrowo w listopadzie 2018 gościła Delegację z Ukrainy w składzie: 
 

- Ruslan Nesterow – Wójt Gminy Slobidka Kulczijewetska, 

- Denys Szewczuk – Doradca Wójta Gminy ds. Zagranicznych 

- Borys Syrota – Przedstawiciel Szpitalnej Rady Gminy 

- Jaroslaw Slawinskyj – Radny Rady Gminy 

 

          Wójtowie obu gmin podpisali list intencyjny o współpracy zmierzającej do popierania 

rozwoju i pogłębiania stosunków partnerskich we wszystkich możliwych obszarach m. in. 

dziedzinach kultury, edukacji, sportu i turystyki.   
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              Organizacje pozarządowe 

 
          Na obszarze Gminy funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które swoimi 

działaniami przyczyniają się do wzmacniania i rozwijania aktywności lokalnej, budowania 

tożsamości, krzewienia kultury i tradycji, rozpowszechniania informacji na temat ochrony 

środowiska i zdrowego trybu życia. 

 

  Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Obrowo: 

 

*Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminy w Obrowie 

*Obywatelski Komitet Pomocy Dzieciom 

*Stowarzyszenie "Towarzystwo Rozwoju Gmin" 

*Stowarzyszenie "Podaj rękę" Pomoc Osobom Niepełnosprawnym 

*Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Edukacja dla Demokracji" 

*Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo 

*Stowarzyszenie Ekologiczne "Źródło" 

*Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w Brzozówce 

*Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Nasza Szkoła" 

*Stowarzyszenie Wędkarskie Osiek 

*Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Kraina Uśmiechu" 

*Stowarzyszenie "Nasze Silno" 

 

Gmina Obrowo jest członkiem Stowarzyszeń: 

 

*Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 

*Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza" 

*Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

*Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris" 

*Stowarzyszenie LGD "Podgrodzie Toruńskie" 

oraz współpraca ze Spółdzielnią Socjalną "Lubiczanka" z Lubicza 
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Statystyka urodzeń, zgonów w poszczególnych miejscowościach na 

terenie gminy w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    Związki małżeńskie zawarte w 2018 r.  

 

1. Śluby cywilne - 30 

2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrzejewicach - 25 

3. Parafia Rzymsko-Katolicka w Łążynie - 3 

4.Parafia Rzymsko-Katolicka w Obrowie - 8 

5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Osieku nad Wisłą - 11 

Łącznie : 77 ślubów 

                                      Miejscowość Urodzenia Zgony 

Brzozówka 23 13 

Dobrzejewice 7 19 

Dzikowo 10 - 

Głogowo 37 15 

Kawęczyn 9 3 

Kazimierzewo - 1 

Łążyn II, Kuźniki 7 7 

Łążynek 5 2 

Obrowo 24 16 

Obory 11 - 

Osiek nad Wisłą 25 11 

Sąsieczno 6 2 

Silno 12 7 

Skrzypkowo 3 2 

Smogorzewiec 1 1 

Stajenczynki, Łęg Osiek 3 3 

Szembekowo 8 4 

Zawały  10 5 

Zębowo 11 11 

Zębówiec, Bartoszewo 5 4 

Ogółem: 217 126 
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          Rolnictwo 

 

 
     Liczba gospodarstw z uwzględnieniem powierzchni gruntu w roku 2018 

 

 

Powierzchnia 

Gmina 

gospodarstwa 

rolne 

działki 

rolne 
razem 

powierzchnia fizyczna 

[ha] 

1 - 2 ha 473 302 775 686,082 

2 - 5 ha 408 14 422 1207,333 

5 - 7 ha 168 1 169 857,2261 

7 - 10 ha 145 0 145 1070,5113 

10 - 15 ha 143 1 144 1432,8375 

powyżej 15 ha 124 2 126 1904,4566 

poniżej 1 ha 183 2558 2741 646,0824 

Ogółem 1644 2878 4522 7804,5289 

 
 

 W gminie Obrowo rolnicy uprawiają zboża, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki i 

rośliny strączkowe, a także użytki zielone. W związku z użytkowaniem gruntów rolnych przez 

rolników, od kilku lat gmina Obrowo zwraca podatek akcyzowy. W 2018 roku wpłynęło 518 

wniosków. 

 Rolnicy korzystają również z pomocy "de minimis". W 2018 r. gmina wydała 61 decyzji.  

Od wielu lat,  a także w 2018 roku rolnicy z terenu gminy Obrowo otrzymują dopłaty 

bezpośrednie oraz dopłaty z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania  z ARMIR.  

W 2018 roku w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami 

przezimowania (13 wniosków) oraz szkody związane z niekorzystnym zjawiskiem 

atmosferycznym - susza (254 wnioski). 

  

 Na terenie gminy Obrowo funkcjonują dwie Spółki Wodne: 

     1. Spółka Wodna Brzozówka 

     2. Spółka Wodna Zębowo 

 

Spółki te przy współpracy z gminą dokonują renowacji urządzeń melioracyjnych. 
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      Podmioty gospodarcze 
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

które mają główne miejsce prowadzenia  działalności  w  gminie  Obrowo  obejmowała  

1183  pozycji,   a liczba podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki 

cywilnej obejmowała 26 pozycji. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to w części małe i średnie 

zakłady rodzinne. 

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, handel i 

naprawy pojazdów samochodowych, obróbka drewna, przetwórstwo owoców i warzyw. 

Istotną rolę w rozwoju odgrywa również gastronomia.  

 

Największe podmioty gospodarcze na terenie gminy to m. in.:  

1.AUTO-MOTO Brzozówka 

2. Polo Market Brzozówka 

3. Piekarnia Cukiernia Głogowo 

4. Materiały Budowlane "Taryk" Głogowo 

5. Fasterm Głogowo 

6.  Romeo i Julia Głogowo 

7.  Zott- jogurty Głogowo 

7. Bank Spółdzielczy w Dobrzejewicach i Obrowie 

8.  Stacje Paliw 

9. Agro -Trans Obrowo 

10. Sklep Dino Obrowo 

11. Sklep Lewiatan Obrowo i Osiek nad Wisłą 

12. Zajazd Rytkówka Obrowo 

13. Daglezjowy Dwór Sąsieczno 

14.  E5 Obrowo 

15 EKOTOM Osiek nad Wisłą 

16. Bet Pol Silno 

17. Ferma Drobiu Dzikowo 

18. Pico Obrowo i Osiek nad Wisłą  

i wiele, wiele innych podmiotów gospodarczych. 

 

Gmina dla 12 przedsiębiorców  udzieliła pomocy  "de minims". 

 

 W 2018 roku wydano 2 decyzje podmiotom gospodarczym na wywóz nieczystości 

płynnych z terenu gminy Obrowo.
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               2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
 
 
 

   Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2018 rok: 
 

 

     Plan na dzień     Wykonanie  

                    na dzień         na dzień 

     31.12.2018 r.     31.12.2018 r. 

 

1. Dochody     74.685.037,85     75.253.391,53 

    w tym: 

- dochody bieżące   73.709.683,85     74.553.736,58 

- dochody majątkowe       975.354,00          699.654,95 

 

 

2. Wydatki   85.494.694,42     84.550.307,69 

    w tym: 

- wydatki bieżące   72.902.155,42     72.109.269,25 

- wydatki majątkowe  12.592.539,00     12.441.038,44 

 

3. Nadwyżka/Deficyt  -10.809.656,57    -9.296.916,16 

 

4. Przychody ogółem  12.007.779,97     12.015.562,11 

    w tym: 

- kredyty i pożyczki    1.964.381,19       1.964.381,19 

- obligacje jednostek  

   samorządowych    9.200.000,00     9.200.000,00 

- inne źródła (wolne środki)    843.394,78        851.180,92 

 

5. Rozchody ogółem  1.198.123,40     1.198.123,40 

    w tym: 

-spłaty kredytów i   1.198.123,40     1.198.123,40 

 pożyczek 

 

 



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2018 21 
 

 

Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem 

zmian za 2018 rok 

                                     
 

              Budżet Gminy Obrowo na rok 2018 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo               

w dniu 23 stycznia 2018 roku Uchwałą Nr XXXV/260/2018 Rady Gminy po stronie dochodów 

w kwocie 68.669.737,40zł. w tym dochody majątkowe w kwocie 3.441.121zł. i po stronie 

wydatków w kwocie 78.292.496,40zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 14.356.049zł. 

      Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 9.622.759zł.  

        W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec 2018 roku zamknął się po 

stronie dochodów kwotą 74.685.037,85zł i po stronie wydatków kwotą 85.494.694,42zł.  

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 75.253.391,53zł, co stanowiło 100,76% 

planu. 

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 84.550.307,69zł. tj. na poziomie 98,90% 

planu. 

 Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.592.539zł. i zrealizowano je w kwocie 

12.441.038,44zł., co stanowiło 98,80%. 

      Plan budżetu na koniec 2018 roku w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie dochodów 

wzrósł o kwotę 6.015.300,45zł. zaś po stronie wydatków o kwotę 7.202.198,02zł.  

Planowany deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 10.809.656,57zł. 

 

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz 

Zarządzeniami Wójta: 

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok, 

- Zarządzenia Nr 12/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28  lutego 2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Zarządzenia Nr 19/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 marca 2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr XXXVII/279/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Zarządzenia Nr 32/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2018 w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 czerwca 2018 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 45/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr XL/307/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 3 września 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 września 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr XLIII/313/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 18 września 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 67/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 września 2018 roku w sprawie 
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zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 września 2018 roku w sprawie 

 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr XLV/329/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 października 2018 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 71/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 października 2018 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 85/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

-Zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

- Uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok 

 

 

 

          Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie dodatkowych 

środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych na realizacje zadań rządowych i 

zadań własnych oraz innych środków wynikających z podpisanych umów i porozumień. 

 

  

Uchwała 

budżetowa Plan po zmianach Zmiana 

DOCHODY 68 669 737,40 74 685 037,85 6 015 300,45 

Dochody bieżące 65 228 616,40 73 709 683,85 8 481 067,45 

Dochody majątkowe 3 441 121,00 975 354,00 -2 465 767,00 

WYDATKI 78 292 496,40 85 494 694,42 7 202 198,02 

Wydatki bieżące 63 936 447,40 72 902 155,42 8 965 708,02 

Wydatki majątkowe 14 356 049,00 12 592 539,00 -1 763 510,00 

WYNIK BUDŻETU -9 622 759,00 -10 809 656,57 -1 186 897,57 

Przychody  11 110 094,78 12 007 779,97 897 685,19 

Rozchody 1 487 335,78 1 198 123,40 -289 212,38 

 
 

Wartość mienia komunalnego na koniec roku 2018 wynosiła 130.387.849,05 zł. 
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Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok 
                                                          

 Plan dochodów budżetu na koniec 2018 roku wynosił 74.685.037,85 zł. zrealizowany w 

kwocie 75.253.391,53 zł. tj. w 100,76%. 

      Strukturę dochodów budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawiono na poniższym 

wykresie. 
 

 

 
 

 

   Wykonanie  wydatków  budżetu gminy  za 2018 rok 
 

 Ogółem plan wydatków budżetu został zaplanowany w kwocie 85.494.694,42 zł. 

zrealizowany w kwocie 84.550.307,69zł. tj. 98,90% planu rocznego. 
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         Decyzje podatkowe 

 

 
 
 Każdego roku właścicielom nieruchomości Urząd Gminy wystawia nakazy płatnicze na podatek. 

W 2018 r. wystawiono decyzje wymiarowe tj.: 

  -podatek rolny - 976 sztuk 

 - podatek leśny - 61 sztuk 

 - podatek od nieruchomości - 4086 sztuki 

 - podatek leśny i od nieruchomości- 43 sztuki 

 - łączne zobowiązanie pieniężne działki - 1357 sztuk 

 - łączne zobowiązanie pieniężne gospodarstwa- 1192 sztuki 

 

  

 

 Gmina Obrowo w trudnych sytuacjach wspomaga swoich mieszkańców, umarza , odracza 

lub rozkłada na raty podatek. W 2018 roku dokonano następującej pomocy: 

 

1.UMORZENIA 

- podatek rolny - 45 decyzji 

- podatek od nieruchomości 71decyzji 

- podatek łączny(rolny, nieruchomości, leśny) - 24 decyzji 

- podatek transportowy - 15 decyzji 

 

2. ODROCZENIA 

- podatek rolny - 7 decyzji 

- podatek od nieruchomości - 3 decyzji 

- podatek łączny - 6 decyzji  

- podatek transportowy - 4 decyzji 

 

3. RATY 

- podatek od nieruchomości - 2 decyzji 

- podatek transportowy - 3 decyzji 
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      Zaległości podatkowe podatników 

  
Należności podatkowe - ogólna kwota 750.183,70zł. w tym: 
 

− od osób prawnych– 86.697,29zł. w tym podatek od nieruchomości 85.181,29zł., 

− od osób fizycznych – 663.486,41zł. w tym: 

−  od nieruchomości – 487.164,23zł.,  

−  od środków transportu – 61.642,77zł., 

−  podatek rolny – 106.830,55 zł.,  

−  podatek leśny – 7.848,86zł 

 

 Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych wyniosły 1.074.183,01zł. w tym 

opłaty m. in.  za: 

 

− użytkowanie wieczyste – 16.947,78zł.,  

− dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 31.232,97zł., 

− sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 500.798,71zł., 

− z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu kanalizacji – 79.800,00zł.,  

− wystawione mandaty karne – 20.173,98zł., 

− należność za energię w  budynkach komunalnych – 22.431,33zł. 

− opłaty za odpady komunalne – 371.590,33zł., 

 
 

 Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu 

alimentacyjnego w kwocie 1.393.893,46zł, należności z tytułu opłat za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 32,16zł. 
 

  

 Należności wymagalne są na bieżąco analizowane, wysyłane są upomnienia, wezwania do      

zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległości: 

− w podatkach wystawiono 2.158 upomnień oraz 338 tytułów wykonawczych w trybie 

egzekucji administracyjnej. Największe zadłużenia są zabezpieczone hipoteką przymusową 

wraz z odsetkami w łącznej kwocie 252.943,96zł. oraz ustanowiono zastaw skarbowy w 

wysokości 15.543,10zł.  

− w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2018 roku 1.580 upomnień na łączną 

kwotę 253.062,94zł. oraz 106 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.339,30zł. 

− w mandatach  karnych wystawianych przez Straż Gminną w analizowanym okresie nie 

prowadzono czynności egzekucyjnych ponieważ bieżące zobowiązania były regulowane 

terminowo, natomiast na zaległości z lat ubiegłych procedura postępowania egzekucyjnego jest 

w toku. 

− za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2018 roku wystawiono 441 wezwań do 

zapłaty na łączną kwotę 177.819,46zł. 
 

 Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych dotyczą świadczeń 

alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazanych komornikom do egzekucji. 

Powodem wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych 

uwarunkowana uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania stałego 

zatrudnienia, braku mienia nadającego się do egzekucji, wzrastającą liczbą orzeczeń o 

zwiększeniu alimentów, migracji dłużników, patologią społeczną oraz brakiem stałego 

zameldowania.  
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 3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 
 

 Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 12.592.539,00 zł i zostały one 

zrealizowane w kwocie 12.441.038,44 tj. 98,80% 

 

 Wykonanie wydatków na inwestycje do planu w rozbiciu na poszczególne zadania 

przedstawia się następująco: 

 

1. Budowa pompowni wody oraz tłoczni ścieków w Silnie  

Poniesione koszty w 2018 roku -  510.179,43zł. 

Zakres wykonanych robót obejmuje dokumentację projektową, opłatę za przyłącze 

energetyczne, prace budowlano montażowe, tj. budowę kontenera o wym.2,44x3x2,80 z 

zestawem hydroforowym, rurociągiem ssawnym i rurociągiem tłocznym, ogrodzenie 

panelowe o dł. 20 m, montaż tłoczni ścieków, studni rozprężnej, studni włazowej. 

Zadanie zakończone będzie w roku 2019. 

 

    
 

 

 

 

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzozówka, Głogowo i 

Szembekowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 760.589,55zł. 

W ramach inwestycji wykonano kanalizacje grawitacyjną i przyłącza, kanalizację tłoczną z 

przyłączami oraz przepompownie przydomowe i przepompownię ściekową. Sieć 

kanalizacyjna  o dł. 1.672mb, 84 przyłącza o dł. 504 m. Został opłacony nadzór inwestorski 

nad robotami oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
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3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głogowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 36.733,83 zł 

W ramach inwestycji zakupiono projekt budowlany, materiały inwestycyjne oraz  7 szt. 

zbiorników  o wym. 2100x800 z armaturą. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno  

Poniesione koszty w 2018 roku 19.382,34zł. 

Zakup materiałów inwestycyjnych. Wykonano 1.080 mb sieci wodociągowej. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
 

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obrowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 7.254,54zł. 

Zakup materiałów inwestycyjnych. Wykonano 360 mb sieci wodociągowej. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sąsieczno 

Poniesione koszty w 2018 roku 6.158,61zł. 

Zakup materiałów na potrzeby realizacji inwestycji. Wykonano sieć wodociągowej o długości 

360 m. Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

7. Rozbudowa wodociągu Brzozówka – Głogowo wraz z pompownią wody 

Poniesione koszty w 2018 roku 250.187,12zł. 

W ramach inwestycji wykonano montaż stacji kontenerowej, montaż pomp i urządzeń 

pomiarowych  oraz włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej. Wykonano sieć 

wodociągową o długości 2.777 mb. W ramach inwestycji opłacono również przyłącza 

energetyczne, nadzór inwestorski, inwentaryzację powykonawczą.  

Zadanie zakończono i rozliczono. 

 

   
      Brzozówka         Brzozówka 

 

                    
                                         Głogowo 
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8. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Szembekowo  

Poniesione koszty w 2018 roku 19.999,80zł 

Wykonanie sieci wodociągowej o długości 282 mb. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno 

Poniesione koszty w 2018 roku 1.841.795,06zł. 

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Zakres wykonanych robót obejmuje 

roboty ziemne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, opłatę za przyłącze energetyczne, nadzór 

inwestorski. Wybudowano kanalizację grawitacyjną Ø 200 mm o długości 1.685,20 mb, 

kanalizację grawitacyjną Ø 250 mm o długości 530,30 mb, przyłącza kanalizacji grawitacyjnej 

Ø 160 mm, kanalizacji tłocznej Ø 90 mm o długości 241,3 mb, kanalizacji tłocznej Ø 160 mm 

o długości 189,50 mb, kanalizacji tłocznej Ø 200 mm o długości 1.583,20 mb.  

Zadanie zakończono i rozliczono. W zadaniu tym prowadzone było postępowanie związane z 

wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozstrzygnięte decyzją Regionalnego 

Dyrektora  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 
 

10. Montowanie instalacji fotowoltaicznych do wspomagania produkcji energii elektrycznej  

Poniesione koszty w 2018 roku 19.000 zł. 

W ramach inwestycji opracowano studium wykonalności inwestycji.  

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych przy współudziale środków unijnych. 

 

11. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez wybudowanie drogi rowerowej Osiek nad Wisłą- 

Sąsieczno- Zimy Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 

Poniesione koszty w 2018 roku 138.970,16 zł. 

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej . 

Zadanie kontynuowane będzie w latach następnych. 

 

       
 
 
 

12. Wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 73.162,25 zł. 

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kościelnej w Głogowie o długości 1.430 m2 oraz 

poboczy o długości 293  m2 . 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
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13. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, 

Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo  

Poniesione koszty w 2018 roku 1.465.243,30zł. 

Wykonano wypisy i wyrysy z map dotyczących realizowanej inwestycji oraz mapy sytuacyjno 

– wysokościowe. 

W 2018 roku wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg gminnych w następujących 

miejscowościach: 

- Brzozówka ul. Gruszowa 2.610m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa -870m2, 

- Głogowo ul. Poziomkowa - 750m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa - 250 

m2, 

- Brzozówka ul. Brzoskwiniowa – 1.040 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 

- 260 m2, 

- Brzozówka ul. Jodłowa – 1.120 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 420m2, 

- Obrowo ul. Osiedlowa - 3.560 m2 nawierzchni, 

- Szembekowo ul. Osiedlowa 5.675 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 

952,50 m2    

- Głogowo ul. Bażantowa - 1.000 m2 nawierzchni, 

- Łążyn Kuźniki - 6.120 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 2.040 m2, 

- Brzozówka ul. Kalinowa - 1.200 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 225 

m2, 

- Głogowo ul. Narcyzowa  - 420 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 120m2  

- Zębowo - 3.680 m2 nawierzchni oraz wykonano pobocza z kruszywa 920 m2  .W zadaniu 

tym prowadzone było postępowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach rozstrzygnięte decyzją Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy. 

Termin zakończenia inwestycji 2019 rok. 
 

14. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 1.723.576,71 zł. 

Zadanie częściowo realizowane systemem gospodarczym. W związku z tym zakupiono 

kruszywo drogowe do wykonania podbudowy dróg gminnych w następujących 

miejscowościach: 

- Głogowo ul. Topolowa, Baśniowa, Różana, Narcyzowa, Wierzbowa, 

- Dobrzejewice dz. 117, 

- Szembekowo ul. Szembeka, Zielna, 

- Brzozówka ul. Szkolna, Śliwkowa, Olszynowa, Kasztanowa, 

- Obrowo ul Parkowa, 

- Zawały dz.48/7, 48/14, 

- Osiek nad Wisłą ul. Jarzębinowa, Storczykowa, Tulipanowa, 

- Skrzypkowo dz.139/3. 
 

Wykonano podbudowę dróg gminnych w miejscowościach: 

- Głogowo ul. Topolowa, Baśniowa, Grzybowa 

- Brzozówka ul. Agrestowa, Porzeczkowa, Winogronowa, Jagodowa, Olszynowa,    

  Gruszkowa, Śliwkowa, 

- Łążyn, 

- Szembekowo ul Sarnia, 

- Obrowo ul. Parkowa, 

- Zawały, 

- Osiek ul Jarzębinowa. 
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Wykonano korytowanie dróg gminnych w miejscowościach: 

- Głogowo ul. Topolowa, Różana,   

- Brzozówka Śliwkowa, Olszynowa, Kasztanowa, 

- Osiek nad Wisłą ul Tulipanowa, Storczykowa, 

- Zawały dz. 48/7, 48/13, 

- Szembekowo ul. Zielna. 
 

Usunięcie urobku z dróg gminnych w miejscowościach: 

- Głogowo ul Wierzbowa, Baśniowa, Różana, 

- Brzozówka ul. Olszynowa, Śliwkowa, Kasztanowa,  

- Osiek nad Wisłą ul Tulipanowa, Storczykowa, 

- Zawały 48/7, 48/13. 
 

 

 

 

   
             Brzozówka      Zębowo 

 
 

   

 

    
                  Łążyn II - Kuźniki 
 

 

       
    

 

 

15. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, 

Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 12.000zł. 

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych. 

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową. 

Zakończenie inwestycji 2019 rok. 
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16. Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka (ul. Leśna, ul. Kalinowa i ul. Brzozowa) 

Poniesione koszty w 2018 roku 145.632zł. 

W ramach inwestycji wykonano 460 m2 chodnika na ul. Leśnej i 350 m2 chodnika na ul 

Kalinowej w Brzozówce. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 

 
 

17. Zagospodarowanie placu przy drodze gminnej w miejscowości Obrowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 1.350zł. 

Wykonano mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych dotyczących powyższej 

inwestycji.  

 
 

18. Montaż kotła olejowego wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym w 

Skrzypkowie  

Poniesione koszty w 2018 roku 40.181,28 zł.    

Zakupiono i zamontowano kocioł olejowy wraz z kominem i osprzętem w budynku gminnym 

w Zębowie. Poniesiono również koszty związane z uruchomieniem kotła olejowego. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
 

 

 

19. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego 

Poniesione koszty w 2018 roku 142.810zł. 

W 2018 roku zakupiono działki na zasób mienia gminnego w następujących miejscowościach: 

- Głogowo o łącznej powierzchni 2587m2 

- Brzozówka o łącznej powierzchni 327m2 

- Sąsieczno o powierzchni 383m2, 

- Brzozówka o powierzchni 520 m2, 

- Młyniec o powierzchni 5.768 m2, 

- Obrowo o powierzchni 13 m2. 

 
 

20. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 

Poniesione koszty w 2018 roku 18.775,95 zł. 

W ramach projektu "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" rozbudowano Geoportal Publiczny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Zadanie kontynuowane w latach następnych. 

 
 

21. Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie 

Poniesione koszty w 2018 roku 177.282,69zł. 

W ramach inwestycji zamontowano klimatyzację na piętrze budynku Urzędu Gminy  oraz 

opłacono nadzór inwestorski.  Zamontowano klimatyzatory ścienne, instalację rurociągów 

miedzianych, instalacji przewodu odprowadzającego skropliny, wykonanie instalacji 

elektrycznej, rozruch klimatyzacji.  

Zakończenie inwestycji w roku 2019.  

 
 

22. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie 

Poniesione koszty w 2018 roku 215.995 zł. 

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. 

W ramach inwestycji zapłacono projekt kosztorysowy i nadzór inwestycji, wykonano prace 

ziemne polegające na utwardzeniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy.  

Zadanie kontynuowane w roku 2019. 
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23. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrowie 

Poniesione koszty w 2018 roku 20.000zł. 

W roku 2018 w ramach inwestycji na placu zabaw została zamontowana huśtawka „bocianie 

gniazdo”, linarium typ „choinka” oraz piłkochwyt 18 mb o wysokości 4m. 

Inwestycja zakończono i rozliczono.   

 
 

24. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu  Szkół w Osieku nad Wisłą  

Łączny koszt inwestycji ok 2,4 mln zł -  

Poniesione koszty w 2018 roku 514.549,23zł. 

W 2018 roku poniesiono koszty związane z rozbudową budynku szkoły, nadzorem 

inwestorskim. Częściowo wykonano docieplenie budynku, pokrywanie podłóg i ścian, 

instalacje c.o. i wodno kanalizacyjne, roboty malarskie oraz remont sali gimnastycznej. 

Zakończone w całości. Rozliczono w roku 2019. 
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25. Zakup przenośnego sprzętu do głosowania  

Poniesione koszty w 2018 roku 17.544,72 zł 

W ramach inwestycji zakupiono licencję programu Rada24, 15 szt. tabletów, kamerę, statyw, 

transmiter. 

 

 

26. Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej 

miejscowości Łążyn II   

Poniesione koszty w 2018 roku 926.567,27zł. 

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. 

Wykonano prace zgodnie z umową polegające między innymi na wymianie okien 

piwnicznych, krat okiennych, ocieplenia ścian budynku, cokołu budynku oraz stropodachu.  

Zadanie zakończono i rozliczono. 

  

  
  

   

 

27. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice 

Poniesione koszty w 2018 roku 455.021,47zł. 

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. 

W ramach inwestycji wykonano prace zgodnie z umową polegające na wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej, ociepleniu dachu i ścian zewnętrznych budynku oraz wymianie źródeł i 

opraw oświetleniowych. Dokonano modernizacji ciepłej wody oraz systemu grzewczego z 

wymianą źródła ciepła na pompę ciepła. 

Inwestycję zakończono i rozliczono.  
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28. Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła   

Poniesione koszty w 2018 roku 300.000zł.  

Udzielono 100 dotacji na powietrzne pompy ciepła do podgrzewania wody oraz na zakup i 

montaż kolektorów słonecznych. 

 

    
 

 
 

29. Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła „EKO PIEC 2018”  

Poniesione koszty w 2018 roku 60.000zł. 

Udzielono 15 dotacji na wymianę źródeł ciepła  "Eko Piec".  

Zadanie realizowane przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
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30. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 

Poniesione koszty w 2018 roku 15.000zł.  

Udzielono 15 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców 

gminy. 

 

         
 

31. Budowa oświetlenia – punkty świetlne na terenie gminy 

Poniesione koszty w 2018 roku 422.457,78zł.  

W ramach realizowanej inwestycji w 2018 roku wykonano: 

- w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa zamontowano 8 sztuk stalowych słupów 

oświetleniowych o wysokości 6m posadowionych na fundamentach słupowych, zamontowano 

8 sztuk opraw o mocy 30W, 

- w miejscowości Brzozówka ul. Owocowa zamontowano 6 sztuk stalowych słupów o 

wysokości 8 m posadowionych na fundamentach betonowych, zamontowano 6 sztuk opraw 

LED o mocy 120W. 

- w miejscowości Obrowo ul. Leszczynowa zamontowano 13 sztuk słupów oświetleniowych 

o wysokości 6 m (9szt.) i 7 m (4 szt.), oprawy o mocy 30 W oraz ułożono linię kablową o 

długości 600 m. 

- w miejscowości Kawęczyn działki nr 263, 260/1, 268/2 zamontowano 17 stuk słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami o mocy 30 W (13 szt.) i 60W (4 szt.), ułożenia linii 

kablowej o długości 1068 m, wykonanie uziemień ochronnych. 
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- zamontowano latarnie solarne "Nocy Ryś" model SF-NH80-C na fundamencie F100/200, 

słup NT S 60PC stożek w miejscowościach:  

- Obrowo ul Astrowa 1 szt.,  

- Obrowo ul Liliowa 1 szt., 

- Obrowo ul. Fiołkowa 2 szt., 

- Obrowo ul. Osiedlowa i ul Różana 1 szt., 

- Obrowo ul Różana 1 szt., 

- Obrowo ul. Makowa 1 szt., 

- Obrowo ul Olszynowa 1 szt., 

- Obrowo ul. Kurkowa 1 szt., 

- Obrowo ul. Jagodowa 1 szt.,   

- Obrowo ul Sarnia 1 szt.,  

- Obrowo ul Mokra 2 szt.,  

- Obrowo ul. Polarna 2 szt., 

- Obrowo ul. Energetyczna 2 szt., 

- Zębówiec 4 szt.,  

- Obrowo ul Storczykowa 1 szt., 

- Osiek nad Wisłą ul. Radosna 1 szt., 

- Osiek nad Wisłą ul. Obrowska 1 szt.,  

- Osiek nad Wisłą ul. Łabędzia 1 szt., 

- Obrowo ul. Owocowa 1szt., 

- Obrowo ul. Słonecznikowa 1 szt.,  

- w miejscowości Głogowo ul. Olszynowa postawiono 9 sztuk słupów oświetleniowych o 

wysokości 6 m na fundamentach o rozstawie śrub 200x200, lamp ulicznych LED 30W 6 

sztuk i lamp ulicznych LED 80W 3 sztuk, redukcji 60/48 regulowanej 9 sztuk 
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32. Budowa Gminnego Domu Kultury w miejscowości Dobrzejewice  

Poniesione koszty w 2018 roku 12.131,98zł. 

Wykonano dokumentacje projektowo kosztorysową dla realizowanego zadania. 

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych. 

 
 

33. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie 

       Poniesione koszty w 2018 roku 1.017.010,50zł. 

       Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. 

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane  polegające na rozbiórce starego budynku, 

budowie nowych pomieszczeń świetlicy, roboty elektryczne, roboty sanitarne, prace 

wykończeniowe.  

Zadanie zakończono i rozliczono. 
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34. Wyposażenie budynku świetlicy w Obrowie 

Poniesione koszty w 2018 roku 6.150 zł 

W ramach inwestycji opłacono koszt sporządzenia dokumentacji projektowej.  

Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków unijnych na rok 2019. 

 

35. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego                                                                                                                     

Poniesione koszty w 2018 roku 15.000zł. 

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie otrzymaną dotację w wysokości 15.000zł. wydatkował  

na zakup     sprzętu nagłaśniającego (w tym między innymi mikrofony, kolumny). 

Inwestycję zakończono i rozliczono.  
      

 

36. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno 

      Poniesione koszty w 2018 roku 221.712,41zł 

      Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych.  

      W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze terenu pod inwestycję, podbudowę 

pod boisko wielofunkcyjne, utwardzenie z kostki betonowej. 

Zakończenie inwestycji w 2019 roku. 
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37. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo 

Poniesione koszty w 2018 roku 159,92zł.  

W ramach inwestycji opłacono opłatę za przyłącze energetyczne.  

Planowana realizacja zadania w latach 2019-2020. 

 

   
 

38. Budowa siłowni napowietrznych na terenie gminy  

      Poniesione koszty w 2018 roku 107.383,50zł. 

      Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. 

W ramach inwestycji zainstalowano siłownie napowietrzne w miejscowościach: Brzozówka, 

Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn II, Osiek nad Wisłą. W każdej z siłowni 

zamontowano 6 sztuk urządzeń tj. dwóch sztuk wioślarzy, biegacza, orbit rek, prasa, Nordic 

Walking wraz tablicą informacyjną. 

Zadanie zakończono i rozliczono. 
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W 2018 roku gmina Obrowo otrzymała środki unijne z przeznaczeniem na : 

 

 
 

 

 

Zgodnie z podpisanymi umowami na pozyskanie środków unijnych, gmina 

Obrowo otrzyma środki z przeznaczeniem na :  
 

1.Projekty „Erasmus+”, „Mobilność kadr”, „Praca socjalna –bliżej rodziny” 

2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Silnie 

3.Wykonanie nawierzchni dróg gminnych 

4.Rewaloryzacja parku w Obrowie 

5.Remont i rozbudowa świetlicy w Obrowie 

6.Budowa boiska w Silnie 

7.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zębowie 

8.Budowa siłowni napowietrznych 

9.Termomodernizacja szkół w Łążynie II, Dobrzejewicach oraz budynku w Zębowie 

   

  Planowane dochody na realizację powyższych zadań w roku 2019 wnoszą  4,8 mln zł.  
 

 

 

 

 

 

         1.Projekt - rewitalizacja - 26 684,79 zł 

       2.Infostrada Kujaw i Pomorza - 15 959,56 zł 

       3.Dotacja "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" - 14 048,08 zł 

       4.Erasmus + SP Łążyn - 53 634,94 zł 

       5.Erasmus + ZS Dobrzejewice - 117 884, 39 zł 

       6.Mobilność Kadr - ZS Dobrzejewice - 145 068, 82 zł 

       7.Praca socjalna - bliżej rodziny - GOPS - 141 187, 11 zł 

       8.Termomodernizacja budynku SP w Łążynie II - 239 090,14 zł 

       9.Termomodernizacja budynku SP w Dobrzejewicach - 262 195,25 zł 

 

                                                                               Razem: 1.015.753,08 zł  
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                              4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 
Od 14 000 euro -  30 000 euro: 

 

1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz jednostek podległych - Bank         

Spółdzielczy w Obrowie 

2. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Obrowo : 
 

 

Nr rejonu 

 

Nazwa rejonu  Wykonawca 

I. 
BRZOZÓWKA 

SZEMBEKOWO 

Przedsiębiorstwem Transportowo-

Usługowym 

 Bartłomiej Lipka 

II. 
GŁOGOWO  

DOBRZEJEWICE 

Przedsiębiorstwem Transportowo-

Usługowym  

Bartłomiej Lipka 

III. 
ZAWAŁY 

KAWĘCZYN 

Firma Usługowo-Budowlana 

„GÓRAL” 

Paweł Górski 

IV. 
ŁĄŻYNEK 

ŁĄŻYN II 

PHU AgroPower 

Sambor Filarski 

V. 

SKRZYPKOWO 

ZĘBÓWIEC 

BARTOSZEWO 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HINCBRUK” Paweł Hinc 

VI. 
ZĘBOWO 

KAZIMIERZEWO 

PHU AgroPower 

Sambor Filarski 

VII. 
OBROWO 

SĄSIECZNO 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HINCBRUK” Paweł Hinc 

VIII. 
OSIEK Nad Wisłą 

STAJENCZYNKI 
AGRO-SIL Popławski Wojciech 

IX. 
SILNO 

DZIKOWO 

AGRO-SIL Popławski Wojciech 

 

X. 
OBORY 

SMOGORZEWIEC 

Usługi Agrotechniczne „GRAMEN” 

Jarosław Lisiński 

XI. 

Chodniki: przy drodze krajowej nr 

10  – wzdłuż miejscowości -Zębówiec 

–Obrowo - Kawęczyn-Zawały- 

Głogowo – Brzozówka, przy drodze 

wojewódzkiej nr 258 – wzdłuż 

miejscowości: Obrowo, ul. Aleja 

Lipowa w Obrowie, przy ul. Leśnej, 

Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej 

w Brzozówce, przy drodze gminnej w 

centrum wsi Dobrzejewice oraz w 

miejscowości Łążyn. 

Firma Usługowo-Budowlana 

„GÓRAL”  

Paweł Górski 
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Powyżej 30 000 euro: 

 

Przetargi nieograniczone 

1. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice  - roboty 

budowlane,  wykonawca Bud-Max Marek Paszyński; 

2. Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie - roboty budowlane, wykonawca 

Bud Max Marek Paszyński 

3. Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy  w Obrowie - roboty budowlane 

, wykonawca  Bar-Tech 

4. Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne gminy 

Obrowo oraz jednostek podległych - w latach 2018- 2021 usługi - Uniqua TU s.a (ubezpieczenie 

mienia),  Balcia Insurance s.e (ubezpieczenie OC), Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń  

Wzajemnych(ubezpieczenie OC pojazdów)  Inter Risk TU s.a (ubezpieczenia osobowe NW) 

5. Rozbudowa wodociągu Brzozówka- Głogowo wraz z pompownią wody - roboty budowlane , 

wykonawca FHUP Aris  Rolbiecki Zbigniew 

6. Zakup i dostawa kruszywa drobnego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo- dostawy, 

wykonawca Przedsiębiorstwo  EL-Kajo sp. z o.o 

7. Zakup i dostawa kruszywa grubego  na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo - dostawy, 

przetarg unieważniony 

8.  Zakup i dostawa kruszywa grubego  na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo - dostawy, 

przetarg unieważniony 

9. Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy Obrowo - roboty budowlane , 

wykonawca BOMAX Tey sp. z o.o 

10. Budowa pompowni wody w miejscowości  Silno Gmina  Obrowo - roboty budowlane, 

wykonawca FHUP Aris Rolbiecki Zbigniew 

11. Budowa tłoczni ścieków w miejscowości  Silno Gmina Obrowo - roboty budowlane , 

wykonawca  FHUP Aris Rolbiecki Zbigniew 

12. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości  Głogowo Gmina Obrowo - 

roboty budowlane, Bud Max Marek Paszyński 

13 Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach  Głogowo, Osiek nad 

Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka, Łążyn, na obszarze objętym LSR - roboty, 

wykonawca  PPHU Fugazi  Bernadeta Lewicka- Dzięciołowska 

14. Dostawa paliw płynnych  w roku 2019 - dostawy, PKN Orlen s.a 

15. Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych - 

usługi , wykonawca kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy s.a 

16. Przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory w miejscowości Kopanino dz nr. ew. 216 - 

roboty, wykonawca  Zakład Drogowo Budowlany sp. z o.o i sp. k 

 

Postępowanie zapytanie o cenę: 

 
1.Zakup i dostawa kruszywa grubego  na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo - dostawy, 

wykonawca  EL-Kajo 

 

 
Przetargi powyżej progów unijnych: 

 
1. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i nie 

zamieszkałych położonych na terenie gmina Obrowo w roku 2019 - usługi, wykonawca MPO sp. 

z o.o 
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             5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I    
 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 
 

    Infrastruktura techniczna 
 

Komunikacja drogowa: 

* droga krajowa nr 10 Warszawa - Szczecin przebiegającej przez miejscowości Zębówiec, 

Obrowo, Kawęczyn, Dobrzejewice, Zawały, Głogowo, Brzozówka o łącznej długości 

11,150 km 

* drogi wojewódzkie W 258 Obrowo- Silno, W 569 Dobrzejewice  - Łążynek, W 654 Silno 

o łącznej długości  20,4 km 

* drogi powiatowe P 2041 Brzozówka -Szembekowo-Łążynek, P 2037 Dobrzejewice -Łążyn-

Zębowo, P 2038 Kawęczyn-Łążyn, P 2039 Zębowo-Zębówiec, P 2040 Skrzypkowo 

 o łącznej długości 25,77 km 

*drogi gminne o łącznej długości 300  km, 

 

        Mieszkańcy gminy Obrowo od kilku lat borykają się z uciążliwymi korkami na DK 10  

w miejscowości Brzozówka. Mimo wielu spotkań i pism do Zarządu Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych do chwili obecnej problem nie został rozwiązany.  

  

     Gmina Obrowo wykonuje bieżące naprawy dróg gminnych. W tym celu posiada koparkę, 

równiarkę i  ciągnik z przyczepą oraz niezbędny sprzęt. 

 

       Przez teren gminy przebiega linia kolejowa PKP na trasie Toruń - Sierpc przez 

miejscowości Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Zawały, Kawęczyn, Obrowo, 

Zębówiec, z przystankami w miejscowościach Dobrzejewice i Obrowo.  

 

       Gmina w 95% jest zwodociągowana, a w 45% skanalizowana. 

 Miejscowości Brzozówka, Głogowo, Silno, Osiek nad Wisłą podłączone są do sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej w Toruniu, a Dzikowo tylko do sieci wodociągowej. Łączna 

długość sieci wodociągowej 245 km, a kanalizacyjnej 103 km. Łącznie na terenie gminy jest 

3549 przyłączy wodociągowych, a kanalizacyjnych łącznie 2034. 

W 2018 roku do wykonano 210 przyłączy do  sieci wodociągowej, a do sieci kanalizacyjnej 

107 przyłączy. 

      Na terenie gminy Obrowo znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków i 2 hydrofornie w 

Dobrzejewicach i Osieku nad Wisłą  oraz  54 przepompownie ściekowe i 600 

przydomowych przepompowni ścieków. 

      Średnio dobowy pobór wody wynosi 1200 m3 - 3800 m3 , w zależności od pory roku. 

 Sieć wodno-kanalizacyjną obsługuje 15 pracowników. Mają do dyspozycji koparkę, a w 

razie potrzeby ciągnik z przyczepą oraz inny sprzęt niezbędny do utrzymania sieci wodno-

kanalizacyjnej. 

 

        Wszystkie posesje uzbrojone są w sieć elektryczną. Na terenie gminy znajduje się  

1160 punktów świetlnych. Gmina Obrowo jest członkiem Toruńskiej Grupy Zakupowej, na 

której czele stoi Urząd Miasta Torunia. Grupa ma na celu wynegocjowanie najniższych cen 

za zakup elektrycznej dla gmin powiatu toruńskiego.  
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        W miejscowościach Brzozówka i Głogowo budowana  jest sieć gazowa. Plany 

obejmują dalszą gazyfikację gminy. W 2018 roku gazyfikacją gminy zajmowała się firma 

DUON S.A. 

 

        

       Aby poprawić łączność telefonii komórkowej na terenie gminy znajdują się 2 maszty 

telekomunikacyjne w miejscowości Głogowo i Kawęczyn. Przygotowywana jest 

dokumentacja na maszt  telekomunikacyjny w Osieku nad Wisłą. 

 

        W Urzędzie Gminy Obrowo dla osób zainteresowanych uruchomiony został punkt 

potwierdzający  Profil Zaufany. W 2018 roku potwierdzono 67 profili. 
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                       Zagospodarowanie przestrzenne 
 

        W ostatnich latach na terenie gminy Obrowo powstało wiele działek. Dzięki temu bardzo 

rozwinęło sie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w miejscowościach Brzozówka, 

Głogowo, Zawały, Kawęczyn, Obrowo, Sąsieczno, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno. 

Powstało wiele budynków mieszkalnych. Gmina Obrowo stała się atrakcyjna dla 

mieszkańców Torunia i nie tylko. Napływ mieszkańców powoduje wzrost budżetu gminy 

Obrowo, narastają większe potrzeby związane z rozbudową infrastruktury technicznej, 

niezbędnej w życiu codziennym. 

 

   W 2018 roku wydano: 

  - 425 decyzji o warunkach zabudowy na budynki mieszkalne ( w tym rozbudowa i 

nadbudowa budynków mieszkalnych) 

  - 21 decyzji o warunkach zabudowy na budynki usługowe 

 - 130 decyzji o warunkach zabudowy na budynki inne tj. budynki gospodarcze, garaże, silosy, 

zbiorniki retencyjne itp. 

 

          W 2018 roku wydano 44 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. linie 

kablowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieć gazowa, pompownia wody, tłocznia 

ścieków, odwodnienie działek, przebudowa drogi, stacja bazowa. 

 

           Właściciele nieruchomości w dalszym ciągu przygotowują tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne. W 2018 roku wydano 89 decyzji o podziale nieruchomości, 15 

postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 18 decyzji o rozgraniczeniu 

nieruchomości. Wydano 629 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 

zagospodarowanie przestrzennego. Świadczy to o dużym obrocie nieruchomościami na 

terenie gminy. 

 

 

          W 2018 roku Rada Gminy Obrowo uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 17/3,17/40,17/41,17/45 położonych w Obrowie . W trakcie przygotowania do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy jest 27 postępowań. 
 

 

        Gmina Obrowo prowadzi ewidencję nazw ulic i budynków w poszczególnych 

miejscowościach. 

 

W 2018 roku wydano 225 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego posesji.
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   6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

      Gospodarowanie odpadami 
 

 Ustawa  z  dnia  1  lipca  2011  r.  o  zmianie  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) nałożyła na samorządy 

władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy. 

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami zgodnie z Uchwałą Nr 

XXV/162/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27.03.2013 r. Gmina zorganizowała odbiór odpadów 

komunalnych od nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych tzn. zakładów i 

przedsiębiorstw, sklepów i obiektów użyteczności publicznej oraz nieruchomości na których 

znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie  przez część roku. 

Rada Gminy Obrowo ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą  za gospodarowanie odpadami 

będzie opłata naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.  

 

W 2018 roku miesięczna opłata za odpady segregowane wynosiła:  

- od 1-3 osób zamieszkałych na nieruchomości 10 zł za osobę,  

- od 4-6 osób zamieszkałych na nieruchomości  opłata od gospodarstwa 40zł 

- 7 i więcej osób zamieszkałych na nieruchomości opłata od gospodarstwa 45 zł 

 

 W przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 20,00 zł za osobę na zamieszkałej 

nieruchomości.  

 

  

Na nieruchomościach, gdzie nikt nie mieszka, a powstają odpady komunalne obowiązuje 

stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny wynosi 

162,00 zł, natomiast w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  

324 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 27.01.2016roku. 

 

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wpłynęło 655 deklaracji, a ogółem objętych 

systemem gospodarowania odpadami jest 5405 nieruchomości. 

 

Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną 

nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami.. Na tej podstawie naliczana jest opłata. 

Nieruchomości zostały wyposażone w odpowiednie pojemniki tj. na odpady zmieszane i 

bioodpady oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów.  

 

Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport, utylizacja 

odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dobrzejewicach. Gmina jest w 

trakcie przygotowania dokumentacji  niezbędnej do utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Osieku nad Wisłą. 
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Opłaty mieszkańców przeznaczone są na: 

− odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z częstotliwością co 2 tygodnie, 

− odpady segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale) z częstotliwością raz na 

miesiąc 

− odbiór bioodpadów z częstotliwością w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na 2 

tygodnie, w okresie od 1 grudnia do 31 marca brak odbioru( odpady mogą byś przekazywane  

do PSZOK-u) 

− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK zgodnie z jego 

harmonogramem. 

− odpady wielkogabarytowe z nieruchomości częstotliwością 2 razy w roku 

 

Gmina zobowiązana jest zapewnić osiągnięcie: 

− poziomów odzysku odpadów segregowanych, 

− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. 

 

W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na 

Gminy zostanie nałożona przez WIOŚ kara finansowa, która w konsekwencji może spowodować 

wzrost  przedmiotowej  opłaty.  Wójt  corocznie  sporządza  sprawozdanie  z  realizacji  zadań     

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa 

i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Nie odnotowano przekroczenia w 

poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięto 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła. 

W 2016 roku  w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono do obsługi powyższego 

zadania firmę MPO, z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 159. 

 

Stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został utworzony od 01.07.2013 r. 

w Dobrzejewicach. Do PSZOK-u można nieodpłatnie przekazywać przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe – do 300 kg od 

nieruchomości, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady segregowane oraz 

tekstylia i odzież zebrane w sposób selektywny w każdej ilości. 
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   Zadania z zakresu ochrony środowiska 
 

                 Program Ochrony Środowiska został przyjęty uchwałą nr XVII/101/2004 Rady Gminy 

Obrowo z dnia 29 czerwca 2004 roku. 

 W 2018 roku zgodnie z nałożonym obowiązkiem na gminy został sporządzony wykaz opłat za 

korzystanie ze środowiska m. in. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie 

ścieków do wód lub do ziemi, pobieranie wód powierzchniowych lub podziemnych, na podstawie 

którego na konto Wojewody Kujawsko-Pomorskiego została przekazana kwota z budżetu gminy 

60 801 zł. 

                Program   usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  występujących na terenie Gminy 

Obrowo  został przyjęty  Uchwałą nr XX/125/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 25.10.2012 r. W 

trakcie procedury wykonano inwentaryzację wyrobów azbestowych na terenie naszej gminy. Dane 

te zostały wprowadzone zgodnie z wytycznymi do Centralnej Bazy Azbestowej naszego kraju, w 

celu umożliwienia pozyskiwania dotacji na eliminację wyrobów z terenu naszych nieruchomości. 

 

             W 2018 roku dokonano  likwidacji wyrobów zawierających azbest z 25 posesji. Łączny 

koszt inwestycji wyniósł 35 498,84 zł z czego 70% (24 849,19 zł) to kwota dotacji z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe 30% kosztów 

pokryła gmina Obrowo.  

 

           Gmina Obrowo sukcesywnie dokonuje zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, 

którego wykonanie zostało częściowo sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w celu umożliwienia pozyskania dofinansowań do 

termomodernizacji obiektów oraz tworzenia infrastruktury drogowej i ścieżek rowerowych.  

 

 

           Gmina Obrowo w celu umożliwienia procesu działań rewitalizacji, głównie w kontekście 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, m.in. unijnych, opracowała Program 

Rewitalizacji dla Gminy Obrowo. Uchwałą nr XXI/152/2016  Rady Gminy Obrowo z dnia 27 

czerwca 2016 r. przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji. Program ten obejmuje szereg 

przedsięwzięć w szerokim aspekcie, które pomogą zrewitalizować teren naszej gminy. Począwszy 

od inwestycji modernizacyjnych i budowy nowej infrastruktury technicznej, jak również zadań 

wpływających na problemy społeczne.  
 

 

         Gmina Uchwałą nr XV/309/2015 Rady Gminy Obrowo z dnia 21.12.2015 r. podjęła 

wyznaczenie granic aglomeracji "Aglomeracja Obrowo" w celu umożliwienia gminie korzystania 

ze środków.  

 

        Uchwałą nr XXVI/273/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

regulaminu  udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na 

terenie gminy Obrowo w ramach programu priorytetowego "Eko-Piec 2018" współfinansowanego 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Gmina  pozyskała 

maksymalną  dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

kwocie 30 000 zł na zadania polegające na wymianie istniejącego ogrzewania węglowego na 

ekologiczne. W budżecie gminy na 2018 r. zarezerwowano na ten cel 30 000zł. Łącznie 

dofinansowanie otrzymało 15 osób, w kwocie po 4 000 zł  

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2018 49 
 

 

 

  W 2018 roku  przeznaczono z budżetu gminy: 

- 15 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

- 300 000 zł na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych i pomp ciepła, 

 

 

 

           W 2018 roku gmina wydała 149 decyzji na usunięcie drzew właścicielom posesji 

prywatnych oraz 11 decyzji na usunięcie drzew dla Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkich i 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
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      7. OŚWIATA 
  
  

Szkoły w  gminie Obrowo: 

 

1) Szkoła Podstawowa  z  Oddziałami Gimnazjalnymi i Liceum Ogólnokształcące w 

Dobrzejewicach  

 

            
 

2) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą im mjr H. Sucharskiego 

 

    
 

3) Szkoła Podstawowa w Obrowie z oddziałami gimnazjalnymi  im. Jana Pawła II  
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4) Zespół Szkół w Brzozówce im. Janusza  Korczaka 

 

    
 

5) Szkoła Podstawowa w Łążynie II im. Mikołaja Kopernika 

 
       
 

          
 

 

 

6) Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą 
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7) Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Edukacja dla Demokracji" w Zębowie z 

Odziałem  Przedszkolnym (27 dzieci) 

 

 

    
 

 

 

Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Zespół Szkół w Brzozówce 
23 

(w tym 6 przedszkole) 

495 

(w tym 124 przedszkolaków) 

Zespół Szkół w 

Dobrzejewicach 

31 

( w tym: 5 oddziały 

przedszkolne, 18 oddziałów 

szkolnych, 5 Gimnazjum, 3 

Liceum) 

591 

(w tym 104 przedszkolaków, 

108 w Gimnazjum, 34 w 

Liceum) 

Szkoła Podstawowa w 

Łążynie 

12 

(w tym 2 oddziały „0” i  1 

grupa punktu przedszkolnego 

215 

(w tym 46 oddział „0” i 16 

punkt przedszkolny) 

Szkoła Podstawowa w 

Obrowie 

22 

(w tym 3 oddziały 

przedszkolne, 3 Gimnazjum) 

390 

(w tym 46 przedszkolaków, 

60 w Gimnazjum) 

Zespół Szkół w Osieku 
28 

(w tym 8 przedszkole) 

554 

(w tym 185 przedszkolaków) 

Publiczna Szkoła Muzyczna 

I stopnia w Osieku nad 

Wisłą 

x 87 
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Przedszkola Publiczne: 

 

1) Przedszkole Samorządowe w Brzozówce z oddziałem "0"  

  

 

    
 

 

 

 

2) Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą z Oddziałem "0"   
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Przedszkola Niepubliczne: 

 

1) Niepubliczne Przedszkole "Za Jordanem"  w Kawęczynie  

 

               
 

 

2) Niepubliczne Przedszkole w Obrowie prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi  Skrzypkowo z oddziałem "0"  

 

    
 

3) Niepubliczne Przedszkole "U Jasia i Agatki" w Głogowie  
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4) Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Głogowie  

 

 

        
 

 

5) Niepubliczne Przedszkole "Bajka" w Szembekowie  

  

      
 

 

 

6) Niepubliczne Językowe Przedszkole " Niezapominajka"  w Obrowie finansowane w całości ze 

środków unijnych 
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 W gminie Obrowo w szkołach w  Łążynie, Dobrzejewicach i Obrowie funkcjonują  oddziały  

przedszkolne. 

 
           Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum posiadają pracownie komputerowe i dostęp do 

Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych 

spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek 

oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

 Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, 

uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe. 

Szkoły w Dobrzejewicach, Łążynie, Obrowie i Osieku nad Wisłą  wyposażone są w stołówki 

szkolne. 

 

Zadania oświatowe realizowane w ramach środków otrzymywanych z budżetu państwa- 

subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy. 

 

 Wydatki poniesione na oświatę w tym rozbudowa oraz funkcjonowanie szkół i przedszkoli: 

- wydatki  na działalność oświatową - 28.306.271,30 zł ,w tym środki własne - 9.867.763,93 zł 

- szkoły - 24.496.495,24 zł, w tym przedszkola - 2.603.749,09 zł 

 

 

              Aby podnieść poziom nauczania gmina w 2018 roku poniosła koszty w kwocie 1,3 mln zł na 

wypłatę nadgodzin dla nauczycieli. Przyniosło to efekty. Od wielu lat uczniowie z terenu gminy 

Obrowo uzyskują bardzo wysokie wyniki egzaminacyjne, wygrywają wiele konkursów i olimpiad. 

Dzięki temu uczniowie świetnie radzą sobie w szkołach średnich i wyższych. 

 

              Gmina udziela pomocy materialno-socjalnej w postaci stypendium dla rodzin, które osiągają 

niskie dochody. W roku szkolnym 2017/2018 złożono 200 wniosków na łączną kwotę 199 895 zł, a 

w  roku szkolnym 2018/2019 na kwotę 158 174,40 zł. 

 

         Szkoły z terenu gminy korzystają ze środków zewnętrznych oraz samorządowych  na realizację 

programów edukacyjnych  w państwach europejskich. 

 

         W roku 2018 szkoła  Podstawowa w Łążynie II wydatkowała środki w wysokości 51.741,43zł. 

na realizację Projektu „Erasmus+”. W 2018 roku w ramach projektu uczniowie i nauczyciele szkoły 

odwiedzili Sardynię we Włoszech oraz Bułgarię. W maju 2018 Pani Dyrektor oraz jeden z 

nauczycieli szkoły wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej dotyczącej nauczania 

dzieci z niepełnosprawnością umysłową i ruchową. Podczas konferencji SP w Łążynie prezentowała 

odczyt. W kwietniu 2018r. szkoła gościła również przedstawicieli z Sardynii, Rumunii, Bułgarii oraz 

Macedonii. 

 

         W roku 2018 Zespół Szkół w Dobrzejewicach realizował projekty unijne Erasmus+.  

W ramach kolejnego projektu greckiego uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w projekcie 

edukacyjnym w Grecji w dniach 26.11.2018-30.11.2018. Wydatki związane z powyższymi 

wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek oraz delegacje służbowe nauczycieli. Łącznie 

wydatkowano kwotę 8.214,88zł. W ramach projektu szwedzkiego  uczniowie oraz nauczyciele 

realizowali projekt edukacyjny w Szwecji w dniach 08.10.2018-12.10.2018. Wydatki związane z 

powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone na zakup pamiątek oraz delegacje służbowe 

nauczycieli. Łącznie wydatkowano kwotę 12.089,05zł. 
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Gimnazjaliści oraz nauczyciele ze szkoły  w Dobrzejewicach w ramach realizowanego programu 

Erasmus+ uczestniczyli w wyjazdach do Szwecji (30.09.2018 – 06.10.2018) i Słowenii 

(22.04.2018 – 28.04.2018). W roku 2018 Zespół Szkół w Dobrzejewicach gościł delegacje szkół 

Szwecji, Grecji i Słowenii. Wydatki związane z powyższymi wyjazdami zostały przeznaczone 

na zakup pamiątek, przeloty samolotem, przejazdy autobusem, noclegi, wyżywienie oraz 

delegacje nauczycieli w łącznej kwocie 174.478,08zł. 

       Projekt unijny Erasmus realizuje również Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą, na który w 

roku  2018 wydatkowano kwotę 10.498,30zł. W ramach tego programu sfinansowano szkolenie 

nauczyciela na Malcie. 

  

Gmina Obrowo realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o  systemie oświaty   i 

rozporządzeń wykonawczych, zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół podstawowych i 

gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, którym 

finansuje dowóz do szkół  na terenie gminy jak i poza. Dzieci z terenu gminy dowożone są do 

szkół przez Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy (firma wyłoniona w drodze przetargu) 

oraz transportem gminnym. 

  

 W 2018 roku odbyły się konkursy otwarte na stanowisko Dyrektora Szkoły: 

 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka - powierzenie na 5 lat 

Pani Annie Koźlikowskiej od 01.09.2018 r.  do  31.08.2023 r.  

 2. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad 

Wisłą - powierzenie na 5 lat Pani Marioli Majrowskiej od 01.09.2018 r. do 31.08.2023 r.
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             8 . KULTURA I SPORT      
 
                                                       Kultura 

 
       Działalność kulturalną w Gminie prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, którego 

koszty utrzymania w 2018 roku wyniosły 499 200 zł . Instytucja kultury samodzielnie  

gospodaruje powierzonymi środkami w oparciu o plan rocznej dotacji uchwalonej w budżecie  

gminy.  

        Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się animacją i integracją społeczności lokalnej oraz  

edukacją kulturalną, w ramach której prowadzi warsztaty, np. fotograficzne, malarskie,  

kreatywno-plastyczne, czy muzyczne. Zadania jakie realizowane są przez Ośrodek mają na celu  

stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańców.  

       Podstawowym celem działania ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności , a  

w szczególności: 

-tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego  

-tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego 

- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych  

dzieci i młodzieży 

 

      Organizuje również wiele imprez kulturalnych. W siedzibie Gminnego Ośrodka 

Kultury mieści się Galeria Sztuki „U Chopina”, w której odbywają się wystawy prac lokalnych 

artystów i uczestników warsztatów artystycznych. Zawiaduje świetlicami wiejskimi, Izbą  

Regionalną w Osieku nad Wisłą oraz Osieckim Klubem Kultury. 

       

      Na terenie gminy Obrowo funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w 

Dobrzejewicach z filiami w Łążynie  II, Obrowie i Osieku nad Wisłą. 

      Cele strategiczne biblioteki to: 

      -dostosowanie oferty bibliotecznej dla potrzeb użytkowników, 

      -poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności 

     -modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego 

     -informatyzacja procesów bibliotecznych 

     -działalność informacyjno-edukacyjna 

     -działalność kulturalna 

     -promocja biblioteki i czytelnictwa 

       W 2018 roku zarejestrowano ogółem 1735 czytelników. 

Biblioteki organizują spotkania autorskie z pisarzami, spektakle dla dzieci, lekcje 

biblioteczne oraz spotkania dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Włączają się 

również do Ogólnopolskiego  Tygodnia Czytania dzieciom, w ramach kampanii 

społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".  

     Każdego roku w kwietniu organizowany jest konkurs z okazji Światowego Dnia  

Książki i Praw Autorskich, w którym zwycięzca otrzymuje wybraną przez siebie książkę 

zgłoszoną w konkursie. W ramach akcji "Magiczny czas - pokaż dziecku, że czytanie to 

przyjemność" pracownicy  bibliotek odwiedzają przedszkola i zerówki z terenu naszej 

gminy, które nie mają możliwości skorzystania grupowo z usług biblioteki ze względu na 

odległość i położenie przedszkola. Na warsztatach dla  dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

prezentują oraz  uczą rękodzieła z różnych stron Polski i świata  m. in. filcowanie, 

decouage, scrapbooking, quilling. 
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   W poniższej tabeli zostały wskazane wszystkie instytucje kultury w Gminie Obrowo  

oprócz bibliotek szkolnych. Bibliotekami szkolnymi zarządzają Dyrektorzy szkół. 

 
 
Gminny Ośrodek Kultury lub dom 

kultury 

Świetlice Wiejskie Biblioteki Publiczne 

*GOK w Obrowie 

*Osiecki Klub Kultury w Osieku nad 

Wisłą 

*Izba Regionalna w Osieku nad 

Wisłą 

*Łążyn II 

*Zębowo 

*Obrowo 

*Skrzypkowo 

*Silno 

*Stajenczynki 

*Gminna Biblioteka Publiczna w   

Dobrzejewicach 

*Biblioteka Publiczna w Łążynie II 

*Biblioteka Publiczna w Obrowie 

*Biblioteka Publiczna w Osieku nad 

Wisłą 

 
 

        Na terenie Gminy działa wiele grup zajmujących się działalnością kulturalną (m. in. 

występują na lokalnych i regionalnych imprezach, prowadzą warsztaty wśród dzieci i 

młodzieży).  

Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:   

- Klub Seniora „Sami Swoi” – prowadzą zajęcia z rękodzielnictwa, kurs komputerowy, kurs 

języka  niemieckiego, zajęcia na basenie. Przy klubie działa również chór seniora 

- Zespół wokalno-muzyczny „Kawęczynianki”, założony przy Kole Gospodyń Wiejskich w  

Kawęczynie, promuje folklor tradycyjny   

-Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich – kapela powstała na początku XX wieku, kultywuje 

lokalne tradycje muzyczne   

- Orkiestra Dęta Gminy Obrowo – uświetnia uroczystości religijne i kulturalne, a także bierze 

udział w przeglądach orkiestr dętych   

     Ponadto w szkołach dodatkowo są prowadzone zajęcia z zakresu śpiewu i tańca. 

Aktywnie działają również panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Stajenczynkach, Zawałach, 

Osieku nad Wisłą, Łążynie oraz w Oborach. Zajmują się one przede wszystkim 

kultywowaniem i promowaniem lokalnych tradycji ludowych. Istotny wpływ na kultywowanie 

dziedzictwa kulturowego mają mieszkańcy gminy, lokalni artyści i twórcy ludowi, zajmujący 

się m. in. malarstwem, rękodzielnictwem i rzeźbiarstwem. Ich dzieła można podziwiać podczas 

lokalnych uroczystości i festynów. 

 

Prężną działalność i aktywny udział w organizacji różnych imprez prowadzą również jednostki  

Ochotniczych Straży Pożarnych w Kawęczynie, Osieku nad Wisłą, Szembekowie, 

Dobrzejewicach,  

Zawałach i Łążynku.  

 

 Cyklicznie odbywają się wydarzenia takie, jak:   

- Warsztaty wielkanocne   

- Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 

- Konkurs pianistyczny i konkurs keyboardowy dla dzieci i młodzieży z Powiatu   

  Toruńskiego 

- Przegląd Piosenki Patriotycznej 

- Warsztaty świąteczne dla dorosłych 

- Warsztaty świąteczne dla dzieci 

- Dożynki Gminne 

- Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej połączony z Festiwalem  

  Wisły 
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Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie  promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając    

prezentację zespołów, twórców organizując przeglądy, konkursy, plenery i warsztaty. 

Organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację i 

wypoczynek mieszkańców gminy. 
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      Sport 

 
W gminie działają  liczne kluby sportowe (w tym uczniowskie).  

*UKS Florian - Dobrzejewice 

*UKS Park - Łążyn II 

*UKS Start Brzozówka - Brzozówka 

*UKS A&W Team Obrowo - Obrowo 

*UKS Feniks Obrowo - Obrowo 

*UKS Kometa Obrowo - Dobrzejewice 

*Akademia Karate Tradycyjnego "BUDO" - Kawęczyn 

* Klub Sportowy Orzeł - Głogowo 

*Toruński Klub Karate Do "Ronin" - Brzozówka 

*Klub Sportowy "Tygrysy" - Głogowo 

*Klub Sportowy "Kamus Maraton" - Smogorzewiec 

*Ludowy Klub Sportowy "UNIA" w Obrowie-Obrowo 

 

       Zgodnie z podpisanymi umowami przekazano przyznane dotacje na realizację zadań z  

zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 128.994,59zł. 

Organizacją działań sportowych zajmuje się gminny koordynator sportu oraz trenerzy klubów.  

Sport dla dorosłych skupia się wokół ogniw LZS, a uczniowie szkół są objęci systemem  

współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego. Zgodnie z kalendarzem imprez co roku w  

Gminie odbywają  się  imprezy  sportowe : turnieje  piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa  

stołowego, biegi , wyścigi kolarskie itp.:  
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Infrastrukturę sportową w Gminie tworzą:  

 -Wielofunkcyjny kompleks sportowy „Moje Boisko Orlik 2012” w Dobrzejewicach 

- Kompleks boisk sportowych w Obrowie 

- Boisko wielofunkcyjne w Brzozówce 

- Stadion sportowy w Głogowie 

- Sale gimnastyczne przy szkołach w Dobrzejewicach, Obrowie, Brzozówce i Osieku nad  

  Wisłą 
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                                     9. OCHRONA ZDROWIA 

 
     Na terenie gminy Obrowo funkcjonują:  

    - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobrzejewicach z filią z Zębowie 

    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie 

    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" Przychodnia Rodzinna" w Osieku nad Wisłą 

 

Gmina Obrowo od kilku lat deklaruje wolę przystąpienia do Regionalnych Programów Polityki  

Zdrowotnej pn:  Program  Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o  

szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz  Program  

Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia  

przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko- Pomorskim. W tym celu podpisaliśmy  

umowę z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach Programów zostało  

zaszczepionych 20 osób dorosłych i 20 dzieci.  

Programy finansowane są ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i samorządów, 

które przystąpiły do realizacji programu. Gmina dofinansowuje zadania wynikające z programu 

polegające na z zakupieniu szczepionki koniugowanej 13 - walentnej. Gmina Obrowo 

zobowiązana jest do pokrycia 50 % kosztów ww. szczepionki tj. kosztów szczepień dla 10 

dorosłych oraz 10 dzieci, pozostałe 50% zostało pokryte ze środków finansowych Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu.  

Każdego roku Rada Gminy Obrowo uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany  jest on przez Urząd 

Gminy w Obrowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, świetlice profilaktyczne, Policję, punkt informacyjno-

konsultacyjny, pedagogów ze szkół, nauczycieli. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zapraszają osoby uzależnione od alkoholu, bądź zagrożone chorobą 

alkoholową jak i dotknięte przemocą oraz sprawców  przemocy, na posiedzenia podczas, 

których prowadzone są rozmowy mające na celu motywowanie do podjęcia terapii 

antyalkoholowej, narkotykowej, a także informują o możliwościach leczenia uzależnienia oraz 

uzyskania pomocy w razie stosowanej przemocy wobec członków rodziny. 

W świetlicach profilaktycznych, które znajdują sie w Szkołach: Brzozówce, Dobrzejewicach,  

Łążynie II, Obrowie realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z tematyką : 

alkohol i narkotyki, uzależnienia, szkodliwość używek, uczę się mówić nie, wychowanie w 

zdrowiu. Do każdej ze świetlic uczęszcza przeciętnie po około 25 dzieci w ciągu roku. W  

placówkach w Brzozówce, Dobrzejewicach, Łążynie II i Obrowie dzieci i młodzież miały 

okazję poznać do czego mogą doprowadzić złe nałogi i nawyki, przyczyny uzależnień w 

młodym wieku i konsekwencje zdrowotne w przyszłości, fazy uzależnień, wybór, 

postanowienia. Nauczyciele prowadzący świetlice i pedagodzy szkolni starali się 

systematycznie zapoznawać dzieci i młodzież ze środkami uzależniającymi i konsekwencjami 

ich zażywania oraz sposobami walki z nimi poprzez dyskusje, pogadanki. Świetlice spełniają 

istotną rolę opiekuńczą i wychowawczą wparcia dziennego, są szczególną formą spędzania 

wolnego czasu i mają przede wszystkim za zadanie prowadzenie działań profilaktyczno-

naprawczych. Na realizację zajęć w świetlicach zakupiono materiały dydaktyczne. 

Pomoc terapeutyczna udzielona była przez Certyfikowanego Instruktora Terapii Uzależnień w  

każdy piątek od godziny 800 - 1600 w punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w Obrowie, gdzie  

udzielono ogółem 556 konsultacji. 45 osób skorzystało z pomocy dla ofiar przemocy w  

rodzinie. Systematycznie z porad punktu korzysta 118 osób, w tym osoby współuzależnione 21. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. liczyła 6 członków.  
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Zadaniami Komisji było m.in.: inicjowanie zadań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem  

problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o  

zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie  

lecznictwa odwykowego, czuwanie nad przestrzeganiem zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.  

 

      Komisja w 2018 r. spotkała się 5 razy. Zaopiniowano pozytywnie 33 wnioski o sprzedaż 

napojów 

alkoholowych.  Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych ściśle współpracowała z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi. W 

roku  

2018 uczestniczyła w 101 posiedzeniach grup roboczych. Organizowała prelekcje dla dzieci i  

młodzieży na temat zagrożeń: alkoholizm, narkotyki, nikotyna, dopalacze. Przeprowadziła 

warsztaty  

edukacyjno-terapeutyczne dla Zespołu Interdyscyplinarnego nt. "Trzeźwość razem". 

W ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 

oddział   w Czerniewicach, ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych dofinansowano zakup 10 sztuk foteli do sali terapeutycznej dla pacjentów 

przebywających na oddziale.  
 

Od wielu lat gmina dofinansowuje placówkę odwykową w materiały edukacyjne.  

Osoby, które dobrowolnie poddały się leczeniu uczestniczyły w spotkaniach grupy  

samopomocowej AA "Wola" w Obrowie. Korzystają bezpłatnie z pomieszczeń  w należących do 

gminy Obrowo. 

       Program profilaktyczny gminy Obrowo jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który jest  nadzorowany i koordynowany przez  członków Komisji powołanych 

uchwałą Rady Gminy.  

Z informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że liczba rodzin z 

problemem alkoholowym korzystających z pomocy- 38, natomiast rodzin z problemem   

narkotykowym- 4. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie organizuje  spotkania wigilijne dla rodzin 

zagrożonych alkoholizmem i przemocą. 

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dofinansowano pozalekcyjne 

zajęcia sportowe, które są jedną z wielu alternatyw dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 

nadużywaniem alkoholu, bądź są uczestnikami przemocy. Zajęcia te prowadzone są przez 

wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego, który jest jednocześnie członkiem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrowie i Gminnym 

koordynatorem Sportu. Rywalizacja sportowa odbywa się zarówno na poziomie szkół jaki w 

gminnych ogniwach LZS i klubach sportowych z gminy Obrowo. w ramach realizacji zadań 

Programu dofinansowano zakup sprzętu sportowego, nagród, pucharów, opłacono sędziów. 

02 czerwca 2018r. miał miejsce wyjazd do Częstochowy na Ogólnopolskie Spotkania 

Trzeźwościowe. Z terenu gminy pojechało  50 osób. 

Członkowie Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowali z 

Komisariatem Policji. W ramach współpracy otrzymali następujące dane: 

- zatrzymano 38 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu 

- ujawniono 4 przypadki naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii 
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Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współfinansowania Telefonicznego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" , przekazano kwotę w wysokości 790,15 zł.  

W trosce o zdrowie mieszkanek gminy Obrowo organizowane są bezpłatne badania 

mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. W 2018 roku, panie w wieku od 

59 do 59 roku życia mogły skorzystać z badań 3 razy. Dla wielu kobiet mieszkających na 

terenach wiejskich to często jedyna możliwość skorzystania z badań. 

Mieszkańcy gminy skorzystali z bezpłatnych badań wzroku. 
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                10. POMOC SPOŁECZNA I ŚWIADCZENIA 
RODZINNE 

 
Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Obrowie jest: 

- prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej; 

- bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń i wsparcia rodzinom (w tym organizowanie 

opieki i usług domowych); 

- współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, instytucjami i samorządem 

lokalnym. 

 

 Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej – pomocy finansowej udziela się rodzinom i 

osobom,  

których dochód nie przekracza odpowiednio: 

- kwoty  701 zł. dla osoby samotnie gospodarującej (do 30 września 2018r. – 634 zł) 

-  kwoty 528 zł dla osoby w rodzinie (do 30 września 2018r. – 514 zł) 

 

Ogółem w roku 2018r. z pomocy finansowej niezależnie od rodzaju i formy świadczenia i pracy  

socjalnej skorzystało 336 rodzin, z pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej - 160 rodzin. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 1.423 wywiadów  środowiskowych, w tym 165 wywiadów 

środowiskowych na rzecz innych instytucji. 

Budżet GOPS w 2018 r. wynosił 24.639.094,19 zł. 

 

   GOPS zawarł  porozumienie ze schroniskami MONAR MARKOT w Gdańsku oraz w Toruniu 

o przyjęciu osób bezdomnych na pobyt czasowy. W roku 2018 przebywały w nim 4 osoby, w 

tym 1 realizująca program wyjścia z bezdomności oraz 3 osoby z powodu braku możliwości 

zamieszkania po opuszczeniu ośrodków terapii. Koszt gminy za pobyt w schroniskach w 2018 r. 

wyniósł 32.742,00 zł.  

   Zgodnie z ustawą, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Domami Pomocy 

Społecznej. W 2018 r.  koszt odpłatności Gminy za utrzymanie 18 mieszkańców, którzy ze 

względów zdrowotnych lub mieszkaniowych nie mogą sami funkcjonować w swoim miejscu 

zamieszkania i nie mają zapewnionej całodobowej opieki ze strony rodziny wyniósł 496.075,04 

zł. 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z  Usługami opiekuńczymi. 

Jest to pomoc adresowana do osób samotnych i niepełnosprawnych, polegająca głównie na 

wykonywaniu prac domowych, pielęgnacji, przygotowaniu posiłków, dostarczaniu leków i 

zakupów.  

   W 2018r. gmina przystąpiła do Programu rządowego „Opieka 75+”. Programem objęto 14 

osób, w tym 9 osób nowych oraz 5 osób, którym zwiększono ilość godzin usług.  

   W 2018 roku Gmina Obrowo zrefundowała koszt 1.100 godzin na kwotę 25.300,00 zł.   

Wydano w tych sprawach 63 decyzje. 

   Zrealizowano również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z dotacji celowej budżetu państwa w ramach 

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W 2018 r. z pomocy w tej formie skorzystało 19 osób z zaburzeniami psychicznymi.     

Zrealizowano 3.284 godziny usług. Wydano w tej sprawie 78 decyzji.  

   W ramach realizacji programu "Pomoc państwa  w zakresie dożywiania" zrealizowano 

następujące zadania: 

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, z którego skorzystało 140 osób, wypłacono 

kwotę 88.771,00 zł wypłacono389 świadczeń, koszt jednego świadczenia wyniósł  średnio 

228,00 zł. 
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- zasiłki celowe w formie świadczenia rzeczowego - żywność w naturze na kwotę 5.400,00 zł,  

zakupiono 45 paczek żywnościowych na Wigilię dla osób samotnych, bezdomnych.  

- posiłki dla dzieci w szkołach, z których  skorzystało 298 dzieci i młodzieży szkolnej w 155 

rodzinach  

zrealizowano41.449 świadczeń., na łączną kwotę 120.829,00 zł 

Wydano w tych sprawach 609 decyzji.  
 

W strukturach GOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie. Z osobami pracują pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy,  

psychiatrzy, kuratorzy, prokuratorzy i inni specjaliści w zależności od potrzeby 

 
   

NIEBIESKA KARTA  
   

   
2018 r.  

Wszczęte procedury 

„Niebieskiej Karty”  
   

   
18  

Posiedzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego  (1 raz 

na kwartał)  

   
4  

   
Posiedzenia grup roboczych  

   
135  

 
 

Pracownicy socjalni GOPS w Obrowie zajmują się również rodzinami z problemem opiekuńczo 

– wychowawczym. W tym zakresie zatrudniani są asystenci rodziny. Z pomocy zatrudnionych 

przez GOPS asystentów w 2018r. skorzystało 13 rodzin, znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych oraz wymagających pomocy z powodu różnych trudności. 

  

   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

   
ASYSTENT RODZINY  

   
  

2018 r.  
   

Ilość rodzin objętych wsparciem  
   

  
  

13  
Kwota wydatków łącznie  

zatrudnienia asystentów rodziny    
42.998,00 zł  

   
Kwota wydatków  

- środki z dotacji celowej  
   

   
25.354,00 zł  

   
Kwota wydatków  

- środki samorządowe  
   

   
17.644,00 zł  
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Pomoc z GOPS udzielana jest w formie: 

 

Zasiłki okresowe  

 

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby  

samotnie gospodarującej tj.  634,00 zł do 30.09.2018r. i 701,00 zł od 01.10.2018r.; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – 514,00 zł na osobę  

w rodzinie do 30.09.2018r. i 528,00 zł od 01.10.2018r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasiłki celowe 

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w  

szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,  

odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w 

mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu osobom, które nie są uprawnione do zasiłku 

pogrzebowego. Zasiłek celowy może być przyznany również z powodu zdarzenia losowego 

niezależnie od osiąganego dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
ZASIŁKI 

OKRESOWE  
   

   
2018 r.  

Liczba wypłaconych 

świadczeń  
   

   
 601  

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  
   

  
259.142,00 zł  

   
ZASIŁKI CELOWE  

   

   
2018  

Ilość wypłaconych 

świadczeń  
149  

Wydatki w całości ze 

środków 

samorządowych  
   

  
92.796,00 zł  
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Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny  

 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są ze środków samorządowych na dofinansowanie do 

kosztów utrzymania mieszkania osobom spełniającym kryteria dochodowe, powierzchni 

mieszkaniowej oraz kosztów faktycznych i ryczałtowych (energii, wody, wywozu nieczystości). 

Świadczenia przyznawane są na okres 6 miesięcy i wypłacane miesięcznie. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasiłki stałe  

 

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niepełnosprawnym z powodu braku prawa do świadczeń 

rentowych z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także przyznawane są z tytułu osiąganego 

wieku emerytalnego (ukończone 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) dla osób nie 

uprawnionych do  świadczeń emerytalnych.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DODATKI MIESZKANIOWE 

I ENERGETYCZNE 
   

  

2018 r.  

Ilość wypłaconych świadczeń 
   

 

86  
  

Kwota wydatków 
   

 

13.189,14 zł  

  
Kwota wydatków 

- środki samorządowe 
   

 

 

12.836,42 zł  

  
Kwota wydatków 
- środki rządowe 

   

 

352,72 zł  

   
ZASIŁKI STAŁE  

   

   
2018 r.  

Liczba wypłaconych 

zasiłków  
601 

Liczba osób  57  

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  
   

 

289.491,15 zł  
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GOPS odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby, które nie 

podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów, a pobierają świadczenia z GOPS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIE  
ZDROWOTNE  

   

  

2018 r.  

Ilość osób 89 

Liczba świadczeń  917 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  
   

  

74.664,32 zł  

   
SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIE  
SPOŁECZNE  

   

   

2018 r. 

Ilość osób  78 

Liczba świadczeń  985 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  
   

 

377.116,58 zł  
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                                      Świadczenia rodzinne 

 
 

W 2018 roku wypłacono: 

 

1.Świadczenie wychowawcze 500+  dla 2.688 dzieci na kwotę 14.025.227,50 zł z dotacji   

   celowej budżetu państwa. Rozpatrzono 1.897 wniosków 

2. Świadczenie DOBRY START 300+  dla 2796 dzieci w wysokości po 300 zł na łączną kwotę 

    838.800,00zł 

3. Zasiłek rodzinny - wypłaconych świadczeń –  15.654 dla 659 osób - 1.752.713,02 zł. 

4. Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaconych świadczeń – 7.468 dla 612 osób - 798.335,74 zł. 

5.Świadczenia opiekuńcze - świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem  

    rodziny: 

   - wypłacono 815 świadczeń pielęgnacyjnych dla 71 osób - 1.141.744,00 zł  

   - wypłacono 3.095 zasiłków pielęgnacyjnych dla 268 osób - 473.535,00 zł  

   - wypłacono 127 świadczeń dla 14 osób w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego -   

     65.174,00 zł. 

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba wypłaconych świadczeń 182   

    dla 180 osób na  kwotę 182.000,00 zł 

7. Świadczenie rodzicielskie - wypłacane z tytułu urodzenia dziecka dla osób, które nie nabyły  

    prawa do zasiłku macierzyńskiego. Wypłacono 576 świadczeń dla 101 osób - 525.491,70 zł. 

8. Jednorazowe świadczenie z ustawy „Za Życiem” Z tytułu urodzenia się dziecka  

     niepełnosprawnego, przysługuje  jednorazowa zapomoga w kwocie 4.000,00 zł, po 

    przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego zgodnie z wymogami zapisów ustawy „Za     

    Życiem”. W 2018r. wypłacona 4 świadczenia dla 4 rodzin na kwotę 16.000,00 zł. 
 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, daje możliwość otrzymania świadczeń z  

Funduszu Alimentacyjnego W roku 2018 wypłacono 1.188 świadczeń dla 115 osób 

uprawnionych na kwotę  470.250,01 zł. 

 
Karta Dużej Rodziny -  Karty przysługują rodzinom wielodzietnym z trojgiem i więcej dzieci  

niezależnie od dochodu. 

 
   

KARTA DUŻEJ RODZINY  
   

   
2018 r.  

Liczba przyznanych kart  
   

195 forma tradycyjna  
42 forma elektroniczna  

   
Ilość wniosków i decyzji 

administracyjnych  
   

35-dodanie rodziny  
8-przyznanie duplikatu  

2uzupełnienie rodziny  
3-nowa osoba w 

rodzinie  
4-nowa karta  

Wydatki w całości ze środków 

rządowych na koszty obsługi  
   

  
462,96 zł  
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Łącznie w Dziale Świadczeń Rodzinnych rozpatrzono 4.297 wniosków. Wydano 2.036 decyzji  

w tych sprawach oraz 2828 informacji elektronicznie. 

 
 
Koszty utrzymania GOPS w 2018 roku wyniosły: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2018 r.  
   
   

   
Kwota wydatków  
- środki z dotacji 

celowej  
   

   
   

24.639.094 zł  

   
Kwota wydatków  

- środki 

samorządowe  
   

   
   

1.835.317 zł  



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2018 74 
 

                         11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 
 
 
 

Na terenie gminy działają Ochotnicze Straże Pożarne: 

 

*OSP Dobrzejewice. Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

*OSP Kawęczyn 

*OSP Łążynek 

*OSP Osiek nad Wisłą. Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

*OSP Szembekowo. Jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

*OSP Zawały 

*OSP przy Nadleśnictwie Dobrzejewice  

 
 
 

                         
 
 
 

Jednostki OSP posiadają łącznie 12 samochodów strażackich. Jednostki OSP uczestniczyły w 

420 akcjach ratowniczo-gaśniczych. W Jednostkach OSP  na terenie gminy Obrowo 

uprawnionych do wyjazdów było 106 druhów. Strażacy dbają o ochronę  i bezpieczeństwo 

mieszkańców i ich dobytku. 

 
 
 
 
 
 
 



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2018 75 
 

 
W celu poprawy bezpieczeństwa została powołana Straż Gminna, której zadaniem jest ochrona 

porządku publicznego i służba wobec społeczności lokalnej. W związku z wykonywaniem 

swoich zadań organizowane są wspólne patrole Straży i KP Lubicz m in. patrole w zespole 

patrolowo-interwencyjnym, służby wspólnie z dzielnicowymi, zabezpieczanie imprez 

masowych oraz wyścigów kolarskich 

 
Straż Gminna zorganizowała kurs samoobrony dla kobiet oraz  zadanie „Rozbłyśnij Rozsądkiem 

– załóż odblask”  dla dzieci. 

Straż Gminna w Obrowie prowadzi profilaktykę szkolną i wczesnoszkolną z dziećmi ze 

wszystkich 6 szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Obrowo. 

 

Prowadziliśmy zajęcia dotyczące następujących tematów: 

- Bezpieczna droga do szkoły, 

- Spotkanie z nieznajomym, 

- Bezpański pies na mojej drodze, 

- „Cyberprzemoc” wśród najmłodszych, 

- Przemoc w szkole, 

- Znaki drogowe dla zdających na kartę rowerową. 
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W 2018 roku przyjęto 374 zgłoszenia od mieszkańców w tym 215 dotyczyło zwierząt . Gmina 

Obrowo w 2018 roku podpisaną miała umowę z firmą "Perro" Agnieszka Szarecka z siedzibą w 

Papowie Toruńskim, która prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Toruniu ul. 

Przybyszewskiego 3.Gmina Obrowo współpracuje z gabinetem weterynaryjnym "Pchełka" 

Monika Karczewska w Czernikowie. 

 Łącznie na usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny, przyjęcie bezpańskich  zwierząt 

do  schroniska oraz uiszczenie opłaty rocznej za przyjęcie zwierząt w 2018r. (zgodnie z umową). 

wydatkowano 100.908,81 zł. 
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  12. TRANSPORT 

 
 
 
Dowozem mieszkańców z terenu gminy zajmuje się firma Arriva Sp z o .o , a także Kujawsko- 

Pomorski Transport Samochodowy S.A oraz  szynobus linii  PKP na trasie Sierpc-Toruń. Aby  

usprawnić dojazd do Torunia gmina Obrowo podpisała porozumienie z Prezydentem Miasta  

Torunia w sprawie uruchomienia  autobusów MZK dla linii 45 i 46, które kursują Toruń-  

Osiek-Obrowo i Obrowo- Dobrzejewice-Toruń. Łączny koszt tego zadania w 2018 roku  

wyniósł 759.189,48 zł. 
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      13.PROMOCJA GMINY 

 
Bardzo ważnym elementem w działalności każdego samorządu jest promocja. Gmina Obrowo 

pokazując swój wizerunek od wielu lat wydaje kwartalnik  „Kurier Obrowa”. W Kurierze 

przedstawiona jest działalność samorządu obrowskiego ,  a także działalność kulturalna, 

oświatowa i sportowa mieszkańców gminy. 

Kolejnym elementem jest strona internetowa www.obrowo.pl, na której zamieszczane są bieżące 

wydarzenia i informacje dla wszystkich internautów. 

Promując gminę,  a także podmioty gospodarcze wydano 100 szt. kalendarzy ściennych. 

W lokalnej prasie bardzo często zamieszczane są artykuły związane z działalnością gminy. 

Gmina Obrowo od wielu lat otrzymuje nagrodę "HIT". W 2018 roku gmina została uhonorowana 

"Złotym Hitem  2018 " - Gmina Roku za wzorową współpracę Samorządu Gminnego z 

jednostkami OSP poprzez finansowanie sprzętu, modernizację oraz rozbudowę remiz 

strażackich. 

 

 

   
 

 Od wielu lat gmina Obrowo kultywuje tradycję i pochyla sie nad trudną i ciężka pracą rolnika 

organizując Dożynki Gminne. W 2018 roku dożynki zorganizowano w Głogowie.  

Samorząd obrowski zawsze wspomagany jest przez rolników i firmy prowadzące działalność 

gospodarczą w przygotowaniu święta plonów.  
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Na prośbę młodzieży z terenu gminy Obrowo od kilku lat organizowany jest festiwal Disco  

Polo  i Dance w Głogowie. w 2018 roku występ zespołu After Party umilał czas wszystkim  

uczestnikom. 
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Gmina Obrowo w 2018 roku realizowała wszystkie zadania  i programy zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami tj: 

* Strategia Rozwoju Gminy Obrowo 

* Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

* Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Obrowo 

* Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Obrowo  

* Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Obrowo 

* Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   

   Przeciwdziałaniu Narkomanii 
 

 


