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Szanowni Państwo, 
 

 
 

Z satysfakcją przedstawiam Raport o Stanie Gminy Obrowo za 2020 rok. Przedkładam go jako 

podsumowanie działalności samorządu w 2020 roku. Jest to już trzeci tego rodzaju dokument 

przygotowany zgodnie z wymaganiami Ustawy o samorządzie gminnym. Od początku 

dążyliśmy do tego, by był on dokumentem zawierającym przejrzyste informacje.  Mam 

nadzieję, że lektura Raportu uświadomi nam, jak ważną sprawą jest zaangażowanie w sprawy 

gminy i sprawne nią zarządzanie. W perspektywie ostatnich 30 lat, a także po kilku miesiącach 

walki z pandemią, widzimy szczególnie dobrze, że siła i przyszłość samorządu nie zależą 

jedynie od wypełniania obowiązujących przepisów prawa, choć stanowią one niezbędny 

fundament, ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc gminę 

dzień po dniu. Nie na wszystko mamy wpływ, co w 2020 roku uświadomiła nam pandemia i 

związany z nią kryzys.  Sytuacje takie mobilizują nas do większej solidarności i 

odpowiedzialności za los i warunki życia każdego mieszkańca. Wierzę, że znajdziecie Państwo 

w tym raporcie rzetelne i dobre informacje, szczególnie potrzebne w obecnych czasach dla 

budowy wzajemnego zaufania i współpracy. Jak zwykle zapraszam Państwa do debaty oraz 

zgłaszania opinii i sugestii na temat Raportu. 
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     WSTĘP 

 

Raport  o  stanie  gminy  Obrowo  opracowany  za 2020 rok   zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj.) 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 od 1.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. 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 

 

 

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 

       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 8194,6245 ha to użytki rolne, a 6217,3202 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 kilkunastu 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, 

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 znajduje się pięć kościołów Parafialnych tj.:  

     - Dobrzejewice pw. św. Wawrzyńca,  

     - Łążyn II pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła,  

    - Obrowo pw. Miłosierdzia Bożego,  

    - Osiek nad Wisłą pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,  

    - Brzozówka pw. Św. Jana Pawła II. 

    W miejscowościach: Brzozówka, Głogowo, , Silno, Stajenczynki - ul. Łęg Osiek 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,  

    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą  

    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzejewicach. 
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 Władze lokalne, podjęte uchwały   
 

 

       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 2020 r. zostały podjęte uchwały, które w zależności od sposobu załatwienia sprawy 

zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. 

 

Lp. Numer i data 

uchwały 

                                                      W sprawie 

                                                            

1 XVII/119/2020 

6.02.2020 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

 

2 XVII/120/2020 

6.02.2020 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo. 

3 XVII/121/2020 

6.02.2020 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo. 

4 XVII/122/2020 

6.02.2020 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo. 

5 XVII/123/2020 

6.02.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na 

rok szkolny 2019/2020 

 

6 XVII/124/2020 

6.02.2020 określenia warunków i wysokości udzielenia bonifikaty od 

wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności gruntów 

 

7 XVII/125/2020 

6.02.2020 uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość 

dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 

szczegółowych warunków ich przyznawania 

 

8 XVII/126/2020 

6.02.2020 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 

oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej 

oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania 

tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

 

9 XVII/127/2020 

6.02.2020 określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób 

uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na 

raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, 

przypadających Gminie Obrowo lub jej jednostkom 

organizacyjnym. 
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10 XVII/128/2020 

6.02.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w gminie Obrowo oraz ustalenia 

stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy 

 

11 XVII/129/2020 

6.02.2020 ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

12 XVII/130/2020 

6.02.2020 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

 

13 XVII/131/2020 

6.02.2020 ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

 

14 XVII/132/2020 

6.02.2020 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-

2022 

 

15 XVIII/133/2020 

26.02.2020 uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Obrowo 

 

16 XVIII/134/2020 

26.02.2020 zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II 

 

17 XVIII/135/2020 

26.02.2020 przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina 

Obrowo 

 

18 XVIII/136/2020 

26.02.2020 zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości 

 

19 XVIII/137/2020 

26.02.2020 zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

20 XIX/138/2020 

31.03.2020 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok 

 

21 XIX/139/2020 

31.03.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2020–2035 
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22 XIX/140/2020 

31.03.2020 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 

Gminy Obrowo. 

 

23 XIX/141/2020 

31.03.2020 określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Obrowo 

 

24 XX/142/2020 

9.06.2020 wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo 

 

25 XX/143/2020 

9.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 

2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Obrowo za 2019 rok 

 

26 XX/144/2020 

9.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w 

Dobrzejewicach za 2019 rok 

 

27 XX/145/2020 

9.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 rok 

 

28 XX/146/2020 

9.06.2020 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok 

 

29 XX/147/2020 

9.06.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2020–2035 

 

30 XX/148/2020 

9.06.2020 likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Łążynie II 

 

31 XX/149/2020 

9.06.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na 

rok szkolny 2020/2021 

 

32 XX/150/2020 

9.06.2020 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Obrowo 

 

33 XX/151/2020 

9.06.2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w 

miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne 152/1, 152/2, 152/3, 

153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326. 
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34 XX/152/2020 

9.06.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo 

 

35 XX/153/2020 

9.06.2020 ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji 

przewodniczącego Rady Gminy Obrowo 

 

36 XXI/154/2020 

24.09.2020 udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka 

 

37 XXI/155/2020 

24.09.2020 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok 

 

38 XXI/156/2020 

24.09.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2020–2035 

 

39 XXI/157/2020 

24.09.2020 ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy Obrowo i Medalu 

Honorowego Gminy Obrowo, a także zasad, trybu ich 

nadawania i wręczania oraz sposobu ich noszenia 

 

40 XXI/158/2020 

24.09.2020 przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina 

Obrowo 

 

41 XXI/159/2020 

24.09.2020 przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Sąsieczno gmina 

Obrowo 

 

42 XXI/160/2020 

24.09.2020 przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina 

Obrowo 

 

43 XXI/161/2020 

24.09.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

 

44 XXI/162/2020 

24.09.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo 

 

45 XXI/163/2020 

24.09.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo 

 

46 XXI/164/2020 

24.09.2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

położonej w miejscowości Zawały 

 

47 XXI/165/2020 

24.09.2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

położonej w miejscowości Stajenczynki 
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48 XXI/166/2020 

24.09.2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

 

49 XXI/167/2020 

24.09.2020 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania 

 

50 XXI/168/2020 

24.09.2020 zmiany zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022 

 

51 XXI/169/2020 

24.09.2020 zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Obrowo w latach 2018-2022 

 

52 XXI/170/2020 

24.09.2020 regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych 

warunków ich przyznawania 

 

53 XXI/171/2020 

24.09.2020 Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród 

dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich 

osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze 

 

54 XXI/172/2020 

24.09.2020 powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie 

Obrowo 

 

55 XXI/173/2020 

24.09.2020 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Obrowo 

 

56 XXI/174/2020 

24.09.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo 

 

57 XXII/175/2020 

4.11.2020 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok 
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58 XXII/176/2020 

4.11.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2020–2034 

 

59 XXII/177/2020 

4.11.2020 emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

60 XXII/178/2020 

4.11.2020 wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony w 

trybie bezprzetargowym części działki nr 546/27 położonej w 

miejscowości Osiek nad Wisłą stanowiącej własność Gminy 

Obrowo 

 

61 XXII/179/2020 

4.11.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

 

62 XXII/180/2020 

4.11.2020 przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Kujawsko – 

Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

63 XXIII/181/2020 

27.11.2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Wielka Nieszawka 

 

64 XXIII/182/2020 

27.11.2020 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok 

 

65 XXIII/183/2020 

27.11.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2020–2034 

 

66 XXIII/184/2020 

27.11.2020 podatku od nieruchomości 

 

67 XXIII/185/2020 

27.11.2020 określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 

2021 

 

68 XXIII/186/2020 

27.11.2020 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2021 

r. 

 

69 XXIII/187/2020 

27.11.2020 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrowo" 
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70 XXIII/188/2020 

27.11.2020 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Obrowo z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

 

71 XXIII/189/2020 

27.11.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

 

72 XXIII/190/2020 

27.11.2020 O zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego 

wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 

 

73 XXIV/191/2020 

22.12.2020 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok 

 

74 XXIV/192/2020 

22.12.2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2020–2034 

 

75 XXIV/193/2020 

22.12.2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2021 rok 

 

76 XXIV/194/2020 

22.12.2020 uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2021 

 

77 XXIV/195/2020 

22.12.2020 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo 

na lata 2021–2034 

 

78 XXIV/196/2020 

22.12.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina 

Obrowo 

 

79 XXIV/197/2020 

22.12.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo 

 

80 XXIV/198/2020 

22.12.2020 powołania Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo 

 

 

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  

13) Samodzielne stanowisko Specjalista ds. komunikacji i kontaktów z mediami 

 

 

 

      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 Powierzchn

ia w ha 

Ilość działek Ilość wszystkich 

budowli i 

budynków 

Liczba 

mieszkańców 

1 Bartoszewo 92,8 14 21 73 

2 Brzozówka 264,9992 1621 1004 2292 

3 Dobrzejewice 723,9345 714 515 776 

4 Dzikowo 823,9244 1240 471 514 

5 Głogowo 641,1417 2249 1471 2948 

6 Kawęczyn 889,7293 1245 574 790 

7 Kazimierzewo 171,2340 90 70 74 

8 Łążyn II, Kuźniki 850,0423 588 586 734 

9 Łążynek 607,8614 353 296 334 

10 Obory 2499,9654 571 234 451 

11 Obrowo 1274,3265 2315 1074 1882 

12 Osiek nad Wisłą 1227,3281 2231 1138 1965 

13 Sąsieczno 337,1933 749 253 450 

14 Silno 1077,6888 1207 590 1140 

15 Skrzypkowo 537,2487 375 187 274 

16 Smogorzewiec 498,4766 384 89 102 

17 Stajenczynki 1514,1127 1025 277 492 

18 Szembekowo 536,9013 1128 449 733 

19 Zawały 455,0511 652 486 818 

20 Zębowo 932,2765 599 541 653 

21 Zębówiec 270,7221 370 195 161 

 Razem 16226,9579 19,720 10,521 17,656 
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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" 

*Stowarzyszenie Inna Wieś Stajenczynki 

*Stowarzyszenie CESTEKA Dzikowo 

*Stowarzyszenie Przyjaciół Brzozówki 

*Stowarzyszenie Kurs na Obrowo 

*Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą 

*Stowarzyszenie Przyjaciół Rodzin i Dzieci ze Spektrum Autyzmu i Niepełnosprawnych 

„Miś Uszatek” 

*Stowarzyszenie Fabryka Aktywności 

 

 

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 i związki małżenskie 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Związki małżeńskie zawarte w 2020 r.  

 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrzejewicach - 23 

2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Łążynie - 2 

3.Parafia Rzymsko-Katolicka w Obrowie - 2 

4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Osieku nad Wisłą – 7 

5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Brzozówce - 1 

Łącznie : 35 

 

Śluby cywilne - 56 

 

 

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienia zagranicznego aktu 

małżeństwa do rejestru stanu cywilnego USC Obrowo- 2

                                      Miejscowość Urodzenia Zgony 

Brzozówka 26 11 

Dobrzejewice 8 42 

Dzikowo 4 3 

Głogowo 50 24 

Kawęczyn 10 0 

Kazimierzewo 0 0 

Łążyn II, Kuźniki 13 8 

Łążynek 5 4 

Obrowo 26 12 

Obory 6 3 

Osiek nad Wisłą 24 15 

Sąsieczno 7 3 

Silno 16 5 

Skrzypkowo 3 1 

Smogorzewiec 1 2 

Stajenczynki 9 3 

Szembekowo 8 1 

Zawały  7 6 

Zębowo 7 8 

Zębówiec 4 3 

Ogółem: 234 154 
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                  Rolnictwo 
 

 

                    Liczba gospodarstw z uwzględnieniem powierzchni gruntu w roku 2020 

 

 

Powierzchnia 

Gmina 

gospodarstwa 

rolne 
działki rolne razem powierzchnia fizyczna [ha] 

1 - 2 ha 514 305 819 713,8303 

2 - 5 ha 441 11 452 1332,2296 

5 - 7 ha 176 2 178 885,5372 

7 - 10 ha 148 0 148 1086,7524 

10 - 15 ha 138 1    139 1410,8463 

powyżej 15 ha 115 3 118 1755,4118 

poniżej 1 ha 236 3441 3677 819,7784 

Ogółem 1768 3763 5531 7994,3860 

 

 

 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 2020 roku wpłynęły 544 wnioski. 

 Rolnicy korzystają również z pomocy "de minimis". W 2020 r. gmina wydała 18 

decyzji.  

  

 Na terenie gminy Obrowo funkcjonują: 

 

     1. Spółka Wodna Brzozówka 

     2. Spółka Wodna Zębowo 

  

 

 

Spółki wodne przy współpracy z gminą dokonują renowacji urządzeń melioracyjnych. 

 

Od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. został przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 

gospodarstw i działek rolnych z terenu gminy Obrowo.  
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                                        Podmioty gospodarcze 
 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ilość zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia  

działalności  w  gminie  Obrowo  obejmowała  1369  pozycji,   a liczba 

podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej 

obejmowała 21 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. Piekarnia Cukiernia Głogowo 

2. Polo Market Brzozówka 

3. Materiały Budowlane "Taryk" Głogowo 

4. Fasterm Głogowo 

5. Agro -Trans Obrowo 

6. Romeo i Julia Głogowo 

7. Bank Spółdzielczy w Dobrzejewicach i Obrowie 

8.  Stacje Paliw 

9. AUTO-MOTO Brzozówka 

10. Sklep Dino Obrowo 

11. Sklep Lewiatan Obrowo i Osiek nad Wisłą 

12. Zajazd Rytkówka Obrowo 

13. Daglezjowy Dwór Sąsieczno 

14. Pico Obrowo i Osiek nad Wisłą 

15 EKOTOM Osiek nad Wisłą 

16. Betpol Silno 

17. Setler 

18. E5 Obrowo 

19. Ferma Drobiu Dzikowo i Silno 

i wiele, wiele innych podmiotów gospodarczych. 

 

Gmina dla 7 przedsiębiorców  udzieliła pomocy  "de minims". 

 

 

 

W Urzędzie Gminy Obrowo dla osób zainteresowanych uruchomiony został punkt 

potwierdzający  Profil Zaufany. W 2020 roku potwierdzono 223 profile. 
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2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

 

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2020 rok 
 

 
Lp.    Plan na dzień       

31.12.2020r. 

 

Wykonanie na  dzień 

31.12.2020r. 

 

1. Dochody 104.050.165,46 103.198.354,70 

 w tym:   

  - dochody bieżące 100.750.134,46 99.893.388,78 

  - dochody majątkowe 3.300.031,00 3.304.965,92 

    

2. Wydatki 106.445.075,46 103.307.620,67 

 w tym:   

  - wydatki bieżące 94.723.804,46 92.771.058,73 

  - wydatki majątkowe 11.721.271,00 10.536.561,94 

    

3. Nadwyżka / Deficyt -2.394.910,00 -109.265,97 

    

4. Przychody ogółem 4.321.583,40 5.212.021,37 

 w tym:   

  - obligacje jednostek   

   samorządowych 

3.300.000,00 3.300.000,00 

  - inne źródła (wolne środki) 1.021.583,40 1.912.021,37 

    

5. Rozchody ogółem 1.926.673,40 1.926.673,40 

 w tym:   

  - spłaty kredytów i pożyczek 726.673,40 726.673,40 

  - wykup papierów wartościowych 1.200.000,00 1.200.000,00 
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Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian  
                                      
 

      Budżet Gminy Obrowo na rok 2020 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo  w 

dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Obrowo po stronie 

dochodów w kwocie 93.087.777,29zł. w tym dochody majątkowe 5.904.096zł. i po 

stronie wydatków w  kwocie  95.482.687,29zł. w tym wydatki majątkowe 10.953.147 zł. 

 

    Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.394.910zł.  

 

W wyniku wprowadzenia zmian plan budżetu gminy na koniec pierwszego 2020 roku    

zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 104.050.165,46zł i po stronie wydatków         

kwotą 106.445.075,46zł.  

 

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 103.198.354,70zł, co stanowiło 

99,18% planu. 

 

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 103.307.620,67zł. tj. na poziomie 

97,05% planu. 

 

     Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.721.271zł. i zrealizowano je w kwocie 

    10.536.561,94zł., co stanowiło 89,89%. 

 

     Plan budżetu na koniec 2020r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie 

dochodów i 

     wydatków wzrósł o kwotę 10.962.388,17zł.  

 

Na koniec analizowanego okresu deficyt budżetu wyniósł 109.265,97zł. Przy 

planowanym deficycie w wysokości 2.394.910zł. 

 

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz 

Zarządzeniami Wójta: 

 

1. Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 10 stycznia 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

2. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 marca 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

3. Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

4. Uchwałą Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

5. Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

6. Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

7. Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 maja 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

8. Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 maja 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

9. Zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

10. Uchwałą Nr XX/146/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

11. Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 czerwca 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 
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12. Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 czerwca 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

13. Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

14. Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 lipca 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

15. Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 lipca 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

16. Zarządzeniem Nr 66/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 lipca 2020 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

17. Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

18. Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 21 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

19. Zarządzeniem Nr 74/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 września 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

20. Uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 września 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

21. Zarządzeniem Nr 78/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 września 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

22. Zarządzeniem Nr 80/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

23. Zarządzeniem Nr 81/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 października 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

24. Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 października 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

25. Uchwałą Nr XXII/175/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 4 listopada 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

26. Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 listopada 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

27. Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 18 listopada 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

28. Uchwałą Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

29. Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 listopada 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

30. Zarządzeniem Nr 100/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 grudnia 2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

31. Uchwałą Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

32. Zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

33. Zarządzeniem Nr 107/2020 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok, 

 

 

                                                                                                                                 

          Wprowadzone do budżetu zmiany były wynikiem przyznania gminie 

dodatkowych środków pochodzących z dotacji celowych przekazywanych na 

realizację zadań rządowych i zadań własnych oraz innych środków wynikających z 

podpisanych umów i porozumień. 
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              Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach: 
 

  

Uchwała 

budżetowa 

Plan po 

zmianach Zmiana 

DOCHODY 93 087 777,29 104 050 165,46 10 962 388,17 

Dochody bieżące 87 183 681,29 100 750 134,46 13 566 453,17 

Dochody majątkowe 5 904 096,00 3 300 031,00 -2 604 065,00 

WYDATKI 95 482 687,29 106 445 075,46 10 962 388,17 

Wydatki bieżące 84 529 540,29 94 723 804,46 10 194 264,17 

Wydatki majątkowe 10 953 147,00 11 721 271,00 768 124,00 

WYNIK BUDŻETU -2 394 910,00 -2 394 910,00 0,00 

Przychody  4 321 583,40 4 321 583,40 0,00 

Rozchody 1 926 673,40 1 926 673,40 0,00 
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    Wykonanie dochodów budżetu gminy  
 

 
 

Wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródeł ich pozyskania 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

dochody własne
33%

subwencje
26%

dotacje i inne środki 
pozyskane na 

współfinansowanie 
zadań
41%

Struktura wykonanych dochodów za 2020 rok
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  Wykonanie  wydatków  budżetu gminy  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

W okresie od 17 września 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Obrowo 

przeprowadzona była kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień 

publicznych przez inspektorów kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Bydgoszczy.  

 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r.  do dnia kontroli. 

 

Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej obejmująca swoim 

zakresem następujące tematy: 

 

I. Ustalenia ogólno organizacyjne. 

II. Księgowość i sprawozdawczość. 

III. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 

IV. Gospodarka mieniem. 

V. Rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi. 
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            Decyzje podatkowe 
 

 

 

 Każdego roku właścicielom nieruchomości Urząd Gminy wystawia nakazy płatnicze 

na  podatek.  W 2020 r. wystawiono decyzje wymiarowe tj.: 

 

 

 

 

PODATEK ILOŚĆ 

SZTUK 

rolny 675 

leśny 53 

od nieruchomości 4228 

leśny i od nieruchomości 48 

łączne zobowiązanie pieniężne działki 1705 

łączne zobowiązania pieniężne 

gospodarstwa 

1215 

 

 

   

 

 

 

 Gmina Obrowo w trudnych sytuacjach wspomaga swoich mieszkańców, 

umarza , odracza lub rozkłada na raty podatek. W 2020 roku dokonano następującej 

pomocy: 

 

 

 

 

PODATEK UMORZENIA ODROCZENIA RATY 

rolny 10 0 0 

od nieruchomości 58 2 0 

łączny(rolny,nieruchomości,leśny) 19 1 0 

transportowy 14 2 0 
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                 Zaległości podatkowe podatników 

  

 

1. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 836.683,68zł. 

w tym: 

           * od osób prawnych – 76.408,61zł. w tym podatek od nieruchomości 68.248,81zł., 

           * od osób fizycznych – 760.275,07zł. w tym: 

           * od nieruchomości – 598.286,06zł.,  

           * od środków transportu – 62.295,24zł., 

           * podatek rolny – 93.612,85zł.,  

           * podatek leśny – 6.080,92zł. 

 

2. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta 

Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.257.404,59zł. w tym opłaty między innymi za: 

*użytkowanie wieczyste – 9.275,56zł.,  

*dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 12.963,19zł., 

*sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 567.484,30zł., 

*wystawione mandaty karne – 19.651,36zł., 

*należność za energię w budynkach komunalnych - 17.996,88zł. 

*opłaty za odpady komunalne – 596.076,20zł., 

*pas drogowy – 3.658,06zł., 

*wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł. 

 

3. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek i funduszu 

alimentacyjnego w kwocie 1.602.081,84zł. 

 

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

do zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległości: 

* w podatkach wystawiono w  2020 roku 2.123 upomnienia oraz 125 tytułów 

wykonawczych.  

* w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2020 roku 1.525 upomnienia na 

łączną kwotę 404.144,70zł. oraz 105 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 

73.931,00zł. 

* w mandatach w 2020 roku 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 2020 roku wystawiono 742 

wezwania do zapłaty na łączną kwotę 93.907,23zł. 

 

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych dotyczą świadczeń 

alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przekazanych do egzekucji. Powodem 

wysokiej kwoty zadłużenia jest bezskuteczność egzekucji komorniczych uwarunkowana 

uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od podejmowania legalnego źródła 

zatrudnienia, braku mienia nadającego się do egzekucji, migracje dłużników, patologia 

społeczna oraz brak stałego zameldowania.  
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 3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 
 

  
Wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania: 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap 

Plan 7.000zł. Wykonanie 6.990,00zł. 

Realizacja 99,86% 

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane ze wznowieniem granic. 

Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków unijnych w latach 

następnych. 

 

2. Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec 

Plan 81.722zł. Wykonanie 81.721,20zł. 

Realizacja 100% 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową: projekt budowlany, specyfikację 

techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat dendrologiczny.  

 

3. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo 

Plan 149.328zł. Wykonanie 149.327,80zł. 

Realizacja 100% 

Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji  w kwocie 81.232,66zł. 

oraz opłacono wykonanie wodociągu na kwotę 59.185,14zł. W ramach zadania 

wykonano wodociąg DN 225 – 775mb, DN 160 – 103mb, DN110 – 104mb wraz z 

dwoma hydrantami. Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębówiec 

Plan 52.099zł. Wykonanie 44.593,67zł. 

Realizacja 85,59% 

Wykonano projekt magistrali wodociągowej oraz zakupiono materiały wodociągowe 

na kwotę 30.976,67zł. do realizacji inwestycji. 

 

5. Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo 

Plan 49.915zł. Wykonanie 49.915,00zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne związane z realizacją zadania. 

Zadanie realizowane będzie w roku przyszłym. 

 

6. Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo 

Plan 17.757zł. Wykonanie 17.756,38zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki na zakup materiałów na potrzeby realizacji zadania. 

 

7. Przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowości Głogowo (ul. Sarnia i ul. 

Wilcza) 

Plan 16.139zł. Wykonanie 16.138,25zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w kwocie 2.167zł. oraz zakup materiałów 

niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 13.971,25zł. W ramach zadania 

wykonano sieć wodociągową DN 160 -280mb oraz przebudowano wodociąg na 

długości 105mb. Zadanie zakończone i rozliczone. 
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8. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Głogowo 

Plan 13.772zł. Wykonanie 13.762,77zł. 

Realizacja 99,93% 

Wydatkowano środki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania w 

kwocie 11.980,77zł. Oraz wykonano inwentaryzację kanalizacji tłocznej na kwotę 

1.782zł. W ramach zadania wykonano 310 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 

wraz z 18 przyłączami. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Silno  

Plan 9.350zł. Wykonanie 9.349,92zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki na usługi geodezyjne w kwocie 3.564zł. oraz zakup materiałów 

do realizacji zadania w kwocie 5.785,92zł. Wykonano sieć wodociągową DN 160 – 

380mb. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

10. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo 

Plan 36.700zł. Wykonanie 36.692,20zł. 

Realizacja 99,98% 

Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji zadnia. W ramach zadania 

wykonano sieć wodociągową DN 160 – 300mb wraz z 18 przyłączami i 2 hydrantami. 

Zadanie zakończono i rozliczono.  

 

11. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Obrowo 

Plan 1.287.653zł. Wykonanie 1.287.652,96zł. 

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych oraz udziale mieszkańców.  

W ramach zadania wykonano specyfikację techniczną, zaprojektowano oraz 

zamontowano 38 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10kW oraz 15 instalacji pomp 

ciepła, w tym 14 pomp powietrznych i 1 pompę gruntową. Wykonano tablic e 

informacyjną oraz opłacono nadzór inwestorski. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

12. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Obrowo – etap II 

Plan 18.450zł. Wykonanie 18.450zł. 

Wydatkowano środki na opracowanie projektu zadania.  

Zadanie realizowane będzie w roku 2021 przy współudziale środków unijnych oraz 

wpłat mieszkańców. 

 

13. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie 

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dla rowerów – droga 

rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno- Zimy Zdrój- Czernikowo- Mazowsze z 

odgałęzieniem do Obrowa 

Plan 1.104.528zł. Wykonanie 973.309,68zł. 

Realizacja 88,12% 

Wydatek dotyczył wykupu gruntów pod ścieżkę rowerową w m. Osiek nad Wisłą, 

Sąsieczno na kwotę 72.010zł. 

Przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na budowę drogi rowerowej w 

wysokości 901.299,68zł. zgodnie z zawartą umową na częściowe pokrycie 

udokumentowanych wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji 

(prace budowlane, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, koszty osobowe).  

Zadanie zakończone i rozliczone. 
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14. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 

Plan 404.700 zł. Wykonanie 404.603,05zł. 

Realizacja 99,98% 

Wykonano podbudowy na następujących drogach: 

- ul. Osikowa w Brzozówce w kwocie 77.379,30 zł, (korytowanie i utwardzenie drogi na 

powierzchni 1398m2). 

- ul. Sosnowa w Silnie w kwocie 90.000,00zł. (korytowanie i utwardzenie drogi na 

odcinku 1000m o powierzchni 4500m2). 

Wykonano mapy sytuacyjne ul. Szembeka w Szembekowie w kwocie 5.215,00zł 

Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej w 

miejscowości Łążynek” w kwocie 55.350zł 

Dokonano modernizacji nawierzchni drogowej ul. Miodowa w miejscowości Obory – 

24.741,45zł. 

Wykonano korytowanie i utwardzenie ul. Sarnia Skałka w Sąsiecznie – 56.385zł. 

(korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 1066,08m2). 

Wykonano korytowanie i utwardzenie ul. Babiego lata w Sąsiecznie – 1.000,65zł. 

(korytowanie i utwardzenie drogi gminnej). 

Dokonano utwardzenia nawierzchni drogowej ul. Polna w Obrowie – 10.953,15zł. 

(utwardzenie poboczy frezowiną o powierzchni 1500mb). 

Dokonano modernizacji ul. Okrężnej w miejscowości Brzozówka – 83.578,50zł. (nowa 

instalacja odwodnienia z wpustami, korytowanie i utwardzenie drogi o powierzchni 

1030m2, grubość podbudowy 20 cm wykonana z gruzu betonowego i naturalnego 

kamienia łamanego. 

 

 
 

                                     Brzozówka ul. Okrężna 
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15. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 

Plan 969.227zł. Wykonanie 206.779,05zł. 

Realizacja 21,33% 

Wydatkowano środki własne na wykonanie map sytuacyjnych do celów 

projektowych na kwotę 41.720zł. 

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano mapy 

sytuacyjne do celów projektowych na kwotę 52.150zł., częściowo opłacono usługę 

polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na kwotę 58.500zł. oraz 

dokonano modernizacji nawierzchni drogowej ul. Brzozowa w Oborach (korytowanie 

i utwardzenie drogi o powierzchni 983m2) na kwotę 54.409,05zł.  

 

16. Dotacja celowa dla gminy Wielka Nieszawka na realizacje jej zadania własnego 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Gajowa w miejscowości Mała Nieszawka 

Plan 80.000zł. Wykonanie 80.000,00zł. 

Realizacja 100% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy ul. Gajowej w Małej 

Nieszawce. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona. 

 

17. Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 

do km 0+988  

Plan 927.767zł. wykonanie 927.765,44zł. 

Realizacja 100% 

Zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Szembekowo ul. Osiedlowa tj. 

rozbiórka elementów drogowych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonano 

zjazdy z kostki brukowej, chodniki, przystanek autobusowy oraz wykonano pobocza z 

kruszywa łamanego – w kwocie 895.415,40zł. Ponadto poniesiono wydatek na 

wznowieniem granic działek w kwocie 10.220zł oraz na wycinkę drzew w kwocie 

19.980zł. Zakupiono tablice informacyjne z kwocie 2.150,04zł. 

 

                
 

18. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Obory wraz z wykonaniem pętli 

autobusowej 

Plan 73.100zł. Wykonanie 73.062,00zł. 

Realizacja 99,95% 

Wykonano korytowanie i utwardzenie terenu. Zamontowano krawężniki i ułożono z 

kostki brukowej pętlę autobusową. Zamontowano wiatę przystankową oraz 

nasadzono zieleń. Zadanie zakończone i rozliczone. 
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19. Zakup wiaty rowerowej wraz z montażem 

Plan 16.360zł. Wykonanie 16.359,00zł. 

Realizacja 99,99% 

Wykonano wiatę rowerową i stojak wraz z montażem w miejscowości Brzozówka. 

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

   
 

 
 

20. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego 

Plan 280.000zł. Wykonanie 258.030zł. 

Realizacja 92,15% 

Zakupiono działki na zasób mienia: 

- działka nr  36/6 w Osieku nad Wisłą 

- działka nr 193/3 w Zębówcu, 

- działki nr 17/67, 512/3 w Obrowie, 

- działka 138/3 w Zawałach, 

- działki 104,42, 158/10 w Brzozówce, droga 

Dokonano zamiany działek w Głogowie z dopłatą w kwocie 8.400zł. 

 

21. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie umowy z 

dnia 10.08.2020r. 

Plan 150.000zł. Wykonanie 150.000,00zł. 

Realizacja 100% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego na potrzeby realizacji zadania własnego określonego w art. 7 ust. 1 

pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dotacja została 

wykorzystana w 100% i rozliczona. 
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22. Infostrada Kujaw i Pomorza 

Plan 51,144zł. Wykonanie 51.143,23zł. 

Realizacja 100% 

W roku 2020 poniesiono koszty związane z dostawą środowiska informatycznego i 

uruchomieniem systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrożeniem 

systemu infostrada Kujaw i Pomorza.  

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2021 roku. 

 

23. Budowa sieci internetowej 

Plan 22.737zł. Wykonanie 22.736,55zł.    

Realizacja 100% 

Wykonanie sieci strukturalnej Kat.6e oraz instalacja telefonii wewnętrznej 

współpracującą z serwerem telekomunikacyjnym SLICAN IPL 256. Zadanie 

zakończone i rozliczone. 

24. Wykonanie systemu monitoringu obiektów użyteczności publicznej 

Plan  12.000zł. Wykonanie 11.953zł. 

Realizacja 99,61% 

Wydatek objął: dostawę, montaż instalacji i uruchomienia systemu monitoringu 

wizyjnego wraz z niezbędnym oprogramowaniem obiektów użyteczności publicznej, 

tj. budynku Urzędu Gminy Obrowo (3kamery) oraz Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Dobrzejewicach (2 kamery) oraz przeprowadzenia 

szkolenia dla wskazanego administratora systemu. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

25. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 

Plan 60.000zł. Wykonanie 59.779,50zł. 

Realizacja 99,63% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na zakupie samochodu osobowego typu SUV w wersji 

oznakowanej dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Dotacja została 

wykorzystana i rozliczona. 

 

     
 

 
 

26. Termomodernizacja budynku OSP w Dobrzejewicach 

Plan 11.550zł. Wykonanie 11.545zł. 

Realizacja 99,96% 

Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych w kwocie 745zł. Oraz 

wykonanie inwentaryzacji technicznej wraz z opinią obiektu na kwotę 10.800zł. 

Zadanie realizowane będzie w latach następnych przy współudziale środków 

unijnych. 
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27. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref 

skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie 

Plan 240.000zł. Wykonanie 240.000zł. 

Realizacja 100% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Kawęczynie. 

Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona. 

 

28. Zakup samochodu dla Straży Gminnej 

Plan 45.000zł. Wykonanie 45.000zł. 

Realizacja 100% 

Zakup samochodu specjalnego marki SKODA YETI 2,0 D rok produkcji 2014. 

 

29. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią, skocznią i oświetleniem na terenie szkoły 

podstawowej w m. Osiek nad Wisłą 

Plan 7.490zł. Wykonanie 7.490 zł. 

Realizacja 100% 

Poniesiono wydatki na wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów 

projektowych w kwocie 1490,00zł oraz wykonanie dokumentacji projektowo-

technicznej w kwocie 6.000zł. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych. 

 

30. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budowa przedszkola wraz z 

niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzozówka 

Plan 37.000zł. Wykonanie 36.900 zł. 

Realizacja 99,73% 

W ramach realizacji zadania opracowano projekt koncepcyjny przedmiotowej 

inwestycji. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych. 

 

 

31. Wykonanie systemu monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie 

Plan 5.483zł. Wykonanie 5.482,92zł. 

Realizacja 100% 

W ramach inwestycji wykonano monitoring na budynku szkoły w nowej 

dobudowanej części. Zamontowano 5 kamer z przewodem o podłączeniami wraz z 

usług a montażu.  Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

32. Wykonanie systemu monitoringu w budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą 

Plan 12.300zł. Wykonanie 12.300zł. 

Realizacja 100% 

W ramach inwestycji wykonano monitoring w budynku szkoły. Zamontowano 25 

kamer, rejestrator wraz z usług a montażu. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

33. Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu szkół w Dobrzejewicach 

Plan 1.000zł. Wykonanie 1.000,00zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki tytułem opłaty związanej z budową przyłącza gazowego. 

Zadanie kontynuowane w roku 2021.  

 

34. Zakup pieca wraz z montażem dla Publicznej szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku 

nad Wisłą 

Plan 28.700zł. Wykonanie 28.700,00zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki dostawę i montaż nowego pieca. Zadanie zakończone i 

rozliczone.  
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35. Zakup fortepianu dla Publicznej szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą 

Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000,00zł. 

Realizacja 100% 

Zakupiono fortepian K. Kawai KG-6C. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

 

 
 

36. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Plan 9.280zł. Wykonanie 9.279,97zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki na opłatę za przyłącze kablowe, przyłącze energetyczne oraz 

opracowanie dokumentacji.  

Zadanie realizowane będzie w latach następnych przy współudziale środków 

unijnych 

 

37. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie 

Plan 1.921.000zł. Wykonanie 1.843.483,59zł. 

Realizacja 95,96% 

Zadanie realizowane jest przy współudziale środków unijnych oraz środków z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Wykonano w 58% roboty termomodernizacyjne w tym demontaż i montaż stolarki 

okiennej, remont pomieszczeń kotłowni i składu opalu, demontaż istniejącej instalacji, 

rurociągi, c.o.  

Prace związane z rozbudową budynku szkoły zostały zrealizowane w 100% (w tym 

roboty rozbiórkowe, fundamentowe, murowe, częściowo elewację, dach wraz z 

odwodnieniem, stolarkę okienną oraz drzwiową). Na rozbudowę szkoły 

wydatkowano łącznie 906.084,86zł. w tym ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych kwotę 306.084,86zł. 

Ze środków RFIL w wysokości 72.885zł. wykonano prace dodatkowe zgodnie z 

protokołami konieczności. 

Inwestycja kontynuowana będzie w roku 2021 przy współudziale środków unijnych.  
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38. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo 

Plan 467.891zł. Wykonanie 391.613,11zł. 

Realizacja 83,70% 

Poniesiono wydatki za nadzór inwestorski w kwocie 22.000zł., tablicę informacyjną 

oraz za roboty termomodernizacyjne w 22,13% tj. docieplenie fasad, renowację 

wieży, docieplenie dachu, roboty towarzyszące w kwocie 367.153,11zł. 

Zadanie kontynuowane w 2021 roku. 

 

39. Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła 

Plan 228.000zł Wykonanie 228.000zł. 

Realizacja 100% 

Wypłacono 76 dotacji zgodnie z zawartymi umowami. 

 

40. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych  

Plan 36.000zł Wykonanie 36.000zł. 

Realizacja 100% 

Wypłacono 36 dotacji zgodnie z zawartymi umowami. 

 

41. Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy  

Plan 59.720zł. Wykonanie 50.133,11zł.  

Realizacja 83,95% 

Zakupiono i zamontowano lampy hybrydowe w następujących miejscowościach: 

- Osiek ul. Radosna - 2 szt., 

- Głogowo ul Olszynowa - 2 szt., (dodatkowo przewiert sterowany) 

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Zawały. 

Zakupiono lampę LED oraz uchwyty do lampy ul. Olszynowa w Głogowie. 

 

         
 

 

 

 

 

42. Adaptacja budynku po byłej szkole w miejscowości Sąsieczno na świetlicę wiejską i 

siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

Plan 1.971.000zł. Wykonanie 1.893.449,47zł. 

Realizacja 96,07% 

Zadanie realizowane przy współdziel środków unijnych. 

W ramach zadania wykonano projekt budowlany i kosztorys inwestorski. 

Opracowano wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Wykonano 

mapy do celów projektowych. Wykonano izolację ścian fundamentowych i tylnych 

do wysokości okien, zmieniono konstrukcję i pokryto dach oraz wymieniono stolarkę 

okienną i drzwiową. Wykonano nowe posadzki betonowe oraz ocieplenie ścian. 

Zmieniono sposób ogrzewania budynku. Wymieniono instalację elektryczną oraz 

wodno – kanalizacyjną. Wykonano tynki wewnętrzne i malowanie. 
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Zagospodarowano teren wokół budynku. Zakupiono sprzęt do wyposażenia kuchni 

oraz akcesoria kuchenne i gospodarstwa domowego, nabycie sprzętu 

elektronicznego, mebli, gier planszowych oraz mat gimnastycznych. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone. 

 

                         
 

43. Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo 

Plan 672.664zł. Wykonanie 652.569,12zł. 

Realizacja 97,01% 

W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny i budowlany oraz przyłącze 

kablowe energetyczne. W ramach inwestycji powstał wolnostojący, parterowy, 

niepodpiwniczony budynek pełniący funkcję zaplecza sportowego wraz z budową 

parkingu i dojścia do budynku z kostki betonowej. Powierzchnia zabudowy 33,8m2, 

powierzchnia użytkowa 282,03m2, kubatura 846,09m3. Infrastruktura techniczna 

obiektu obejmowała prace: zapotrzebowanie w wodę – projektowane przyłącze 

wodociągowe z sieci gminnej, ścieki bytowe – projektowane przyłącze kanalizacyjne 

do projektowanej wg odrębnego opracowanie gminnej sieci kanalizacyjnej, 

zapotrzebowanie w energię elektryczną, zapotrzebowanie w energię cieplną, 

własna kotłownia gazowa, przyłącze gazowe, przyłącze elektroenergetyczne, 

odprowadzenie wód opadowych z dachu i parkingu do projektowanego 

odrębnego zbiornika powierzchniowego. Wykonano przyłącze do sieci gazowej o 

długości 107m. W roku 2020 ze środków RFIL wydatkowano na to zadanie kwotę 

129.905,40zł. Zadanie zakończone i rozliczone.  
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44. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w Miejscowości Obrowo 

Plan 25.745zł. Wykonanie 25.745zł. 

Realizacja 100% 

Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 745zł oraz dokumentację 

projektowo-techniczną w kwocie 25.000zł, Planowana kontynuacja zadania w latach 

następnych przy współudziale środków unijnych. 

 

Do 31.12.2020 r.  gmina była 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 były zintegrowane działania służące 

zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich Bydgoszczy i Torunia oraz ich obszaru 

funkcjonalnego. 

 

Projekty współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z 

Funduszu Dróg Samorządowych 
 

 

Umowy podpisane w 2020r. 

 

 

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno - II 

etap” 

koszt przedsięwzięcia - 1 832 700 zł 

dofinansowanie  -   948 087 zł  

2. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Obrowo” 

koszt przedsięwzięcia – 1 568 630,58 zł 

dofinansowanie – 666 888,60 zł 

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 

1+742” 

koszt przedsięwzięcia – 757 372,50 zł 

dofinansowanie – 454 423,00 zł 

4. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 

1+892” 

koszt przedsięwzięcia – 912 204,90 zł 

dofinansowanie – 547 322,00 zł 

5. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na Świetlicę Wiejską oraz 

siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego” 

koszt przedsięwzięcia – 1.861.931,26 zł 

dofinansowanie – 1.767..903,74 zł 

 

 

Wnioski  o płatność złożone w 2020r. 

 

 

1. „Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole  

Podstawowej w miejscowości Łążyn II” - 287 909,86 zł 

 

2. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo" - 

203 520,03 zł 

 

 

3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zębowie – 56 257 zł 
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 4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

 

* poniżej 30 000 euro: 

1. Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z 

rozbudową”: cz. I: Projektowanie Nadzór Inwestorski, Doradztwo, Sąsieczno ul. 

Stokrotki 14 - 13500,00 zł, cz. II: SUN Project,Niemcz ul. Marco Polo 10, – 12 800,00 zł, 

2. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych 

jednostek organizacyjnych– Bank Spółdzielczy w Grębocinie, ul. Lubicka 2, 87-122 

Grębocin- 66595,00 zł, 

3. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji 

zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na 

terenie Gminy Obrowo”– EKO-PROJEKT Joanna Czarnecka ul. Nieznanego 

Żołnierza 41/2, 77-400 Złotów - 11 470,00 zł, 

4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Obrowo - do 

118 800,00 zł, 

 

Nr 

rejonu 
Nazwa rejonu Wykonawca 

I. BRZOZÓWKA 

SZEMBEKOWO 
Przedsiębiorstwo Transportowo-

Usługowe 

Bartłomiej Lipka 

tel. 698 335 676 II. GŁOGOWO 

DOBRZEJEWICE 

III. ZAWAŁY 

KAWĘCZYN 

Firma Usługowo-Budowlana 

„GÓRAL” 

Paweł Górski 

tel. 694 813 513 

IV. ŁĄŻYNEK 

ŁĄŻYN II 

PHU AgroPower 

Sambor Filarski 

tel. 726 089 410 

V. 
SKRZYPKOWO 

ZĘBÓWIEC 

BATOSZEWO 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HINCBRUK”  

Paweł Hinc 

tel. 725 148 027 

VI. ZĘBOWO 

KAZIMIERZEWO 

PHUAgroPower 

Sambor Filarski 

tel. 726 089 410 

VII. OBROWO 

SĄSIECZNO 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HINCBRUK”  

Paweł Hinc 

tel. 725 148 027 
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VIII. OSIEK NAD WISŁĄ 

STAJENCZYNKI AGRO-SIL 

Wojciech Popławski 

tel. 516 234 005 IX. SILNO 

DZIKOWO 

X. OBORY 

SMOGORZEWIEC 

Usługi Agrotechniczne  

„GAMEN” 

Jarosław Lisiński 

tel. 668 191 504 

XI. 

Chodniki: przy drodze krajowej nr 

10 – wzdłuż miejscowości –

Zębówiec- Obrowo – Kawęczyn – 

Zawały – Głogowo – Brzozówka, 

przy drodze wojewódzkiej nr 258 – 

wzdłuż miejscowości: Obrowo, ul. 

Al. 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 

tel. 694 813 513 

5. Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego kolektora tłocznego kanalizacji 

sanitarnej długości około 2,5 km (Część I), Wykonanie dokumentacji projektu 

budowlanego kanalizacji sanitarnej dla osiedla I,II,III,V z przyłączami w obrębie 

pasa drogowego (Część II) – EKOPLAN ul. Młodzieżowa 12d, 87-152 Pigża: cz. I – 

35670,00 zł, cz. II – 94710,00 zł,  Szembekowo 

 

* powyżej 30 000 euro: 

1. „ Zakup i dostawa kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w Gminie 

Obrowo” 

• Postępowanie unieważnione 

2. „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na 

terenie Gminy Obrowo” 

• przetarg nieograniczony art. 39-46 pzp, rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

• wartość brutto: 1 274 952,96 zł 

• okres obowiązywania: 08.07.2020 – 30.12.2020 

• wykonawca: Virtus Sun Polska Sp. z o.o., ul. Lipnowska 27, 87-100 Toruń 

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 

oraz przebudowa drogi gminnej nr 10108C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 

1+892” 

• przetarg nieograniczony art. 39-46 pzp, rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

• wartość brutto: 1 669 577,40 zł 

• okres obowiązywania: 04.09.2020 – 10.07.2021 

• wykonawca:  Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o.o. sp. k., Rogowo 23,87-162 

Lubicz 
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4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Silno – II etap” 

• przetarg nieograniczony art. 39-46 pzp, rodzaj zamówienia:  roboty budowlane 

• wartość brutto: 1 832 700,00 zł 

• okres obowiązywania: 23.12.2020 – 28.02.2023 

• wykonawca: COI Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, 87-100 Toruń 

 

5. „Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Obrowo” 

• przetarg nieograniczony art. 39-46 pzp, rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

• wartość brutto: 2  503 082,85 zł 

• okres obowiązywania: 26.11.2020 – 30.04.2022  

• wykonawca: Zakład Drogowo – Budowlany Sp. z o.o. sp. k., Rogowo 23,   87-162 

Lubicz 

6. „Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w m. Obrowo” 

• przetarg nieograniczony art. 39-46 pzp, rodzaj zamówienia: roboty budowlane,  

• wartość brutto: 480 930,00 zł 

• okres obowiązywania: 01.04.2021 – 30.11.2022 

• wykonawca: KUJAWIA Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 22A, 87-800 

Włocławek 

7. „Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Obrowo” 

• zapytanie ofertowe art. 69-73 pzp, rodzaj zamówienia: usługi,   

• wartość brutto: 985 920,00 zł 

• okres obowiązywania: 11.03.2021 – 10.03.2024  

• wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BETPOL” Piotr Lisiński, Silno 6, 

87-125 Osiek nad Wisłą 

8. „ Zakup i dostawa kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w Gminie 

Obrowo” 

• zapytanie ofertowe art. 69-73 pzp, rodzaj zamówienia: dostawa 

• wartość brutto: 920 925,60 zł 

• okres obowiązywania: 01.03.2021 – 31.05.2022 

• wykonawca: „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin 

9. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” 

• Postępowanie unieważnione 

10. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” 

• przetarg nieograniczony art. 39-46 pzp, rodzaj zamówienia: roboty budowlane  

• wartość brutto: 569 248,64 zł 

• okres obowiązywania: 15.01.2021 – 30.11.2021 

• wykonawca: „INSTALBUD” Piotr Kowalewski, ul. Kościuszki 20/205, 87-800 

Włocławek 

 

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz jednostek podległych - 

Bank  Spółdzielczy w Obrowie. 
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5. 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 305  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.  

 

       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 96% jest zwodociągowana, a w 51,12 % 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 263,8 km, a kanalizacyjnej 159,976 km. 

Łącznie na terenie gminy jest 3885 przyłączy wodociągowych, a kanalizacyjnych 

łącznie 2177. 

W 2020 roku do wykonano 149 przyłączy do  sieci wodociągowej, a do sieci 

kanalizacyjnej 53 przyłącza. 

      Na terenie gminy Obrowo znajduje się 1 oczyszczalnia ścieków i 2 hydrofornie w 

Dobrzejewicach i Osieku nad Wisłą  oraz  54 przepompownie ściekowe i 620 

przydomowych przepompowni ścieków. 

      Średnio dobowy pobór wody wynosi 900 m3 - 3800 m3 , w zależności od pory 

roku. 

 Sieć wodno-kanalizacyjną obsługuje 14 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  1188 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.  

        Od 2010 roku w miejscowościach: Brzozówka i Głogowo budowana  jest sieć 

gazowa. Plany obejmują dalszą gazyfikację gminy. W 2020 roku gazyfikacją gminy 

zajmowała się firma DUON S.A.  

       Aby poprawić łączność telefonii komórkowej na terenie gminy znajdują się 3 

maszty telekomunikacyjne w miejscowości Głogowo, Kawęczyn i Osiek nad Wisłą. 

         

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2020                 

 

43 
 

        

    6. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

 W ostatnich latach na terenie gminy Obrowo rozwinęło sie budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Zawały, 

Kawęczyn, Obrowo, Sąsieczno, Osiek nad Wisłą, Dzikowo, Silno. 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 2020 roku wydano: 

 

  -540 decyzji o warunkach zabudowy na budynki mieszkalne ( w tym rozbudowa i 

nadbudowa budynków mieszkalnych), 

  - 24 decyzje o warunkach zabudowy na budynki usługowe, 

  - 38 decyzji o warunkach zabudowy na budynki inne tj. budynki gospodarcze, 

garaże, silosy, zbiorniki retencyjne itp., 

  - 43 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, 

    - 107 decyzji o podziale nieruchomości,  

    - 10 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości  

    - 10 decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości 

       - 925 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowanie  

przestrzennego.  

 

W 2020 roku Rada Gminy podjęła 1 uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo. 

Gmina Obrowo prowadzi ewidencję nazw ulic i budynków w poszczególnych  

miejscowościach. W 2020 roku wydano 267 zaświadczeń o nadaniu numeru 

porządkowego posesji.



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2020                 

 

44 
 

 

   

                       7. GOSPODARKA ODPADAMI   
 

             

 

Działając na podstawie Ustawy  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, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337.  ) oraz Uchwały  Nr IV/29/2018 Rady Gminy 

Obrowo z dnia 27.12.2018r. i Uchwały Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 

6.02.2020 r. opłata za odpady segregowane wynosiła:  

 

Od stycznia 2020 do lutego 2020: 

 

- od 1-3 osób zamieszkałych na nieruchomości 13 zł za osobę,  

- od 4-6 osób zamieszkałych na nieruchomości  opłata od gospodarstwa 52zł 

- 7 i więcej osób zamieszkałych na nieruchomości opłata od gospodarstwa 65 zł 

         W przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów 25,00 zł za osobę na zamieszkałej   

          nieruchomości. 

 

Od marca 2020 do grudnia 2020 : 

 

- od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość -  18 zł za osobę,  

- ulga za kompostownik 1 zł 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów 

w sposób selektywny opłata wynosi 36 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 

daną nieruchomość. 

 

 Właściciele nieruchomości, gdzie nikt nie mieszka, a powstają odpady komunalne 

zobowiązani są do podpisania umowy indywidualnie z firmą wywozową. 

 

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 169 zł, natomiast w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny  naliczana jest opłata podwyższona 338 zł zgodnie z 

Uchwałą Nr VII/129/2020 Rady Gminy Obrowo z dnia 6.02.2020 roku. 

 

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wpłynęło 1540 deklaracji, a ogółem 

objętych systemem gospodarowania odpadami jest 5426 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.  

        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 
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− 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 2019 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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                     8. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

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

Obrowo z dnia 29 czerwca 2004 roku. 

 W 2020 roku zgodnie z nałożonym obowiązkiem na gminy został sporządzony wykaz opłat za 

korzystanie ze środowiska m. in. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na kwotę 1208 zł 

Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobieranie wód powierzchniowych lub 

podziemnych, na podstawie którego na konto Wód Polskich została przekazana kwota z 

budżetu gminy 17.805 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 2020 roku dokonano  likwidacji wyrobów zawierających azbest z 66 posesji. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 23.455,02 zł, przy współudziale środków  z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

           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 25 

listopada 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.  

 

 

 

 W 2020 roku  przeznaczono z budżetu gminy: 

- 36.000,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 36 posesji 

- 228.000,00 zł na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych i pomp ciepła – 76 posesji 

 

           W 2020 roku gmina wydała 182 decyzje na usunięcie drzew właścicielom posesji 

prywatnych oraz 9 decyzji na usunięcie drzew dla Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkich i 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
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                                                              9. OŚWIATA 
  

  

         Szkoły  

 

     Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach            Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach  

 

                               
 

      Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą im mjr H. Sucharskiego 

 

    
 

Szkoła Podstawowa w Obrowie im. Jana Pawła II              Oddziały  Przedszkolne          

           Szkoły Podstawowej w Obrowie 
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       Szkoła Podstawowa w Łążynie II                                Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia  

              im. Mikołaja Kopernika                                                         w Osieku nad Wisłą 

       

                 
          

 

  Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Edukacja dla Demokracji" 

                                          w Zębowie z Odziałem  Przedszkolnym  

 

    
 
 

Zespół Szkół w Brzozówce  

im. Janusza  Korczaka 
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  Przedszkola Publiczne: 
 

    Przedszkole Samorządowe w             Przedszkole Samorządowe w 

            Brzozówce z oddziałem "0"                                       Osieku nad Wisłą z Oddziałem "0"   

 

              

  

 

                   
  

 

 

 

 

 

 

Przedszkola Niepubliczne: 

 
Niepubliczne Przedszkole    Niepubliczne Językowe Przedszkole "  

"Za Jordanem"  w Kawęczynie                              Niezapominajka"  w Obrowie finansowane  

   w całości ze środków unijnych  
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   Niepubliczne Przedszkole                                                            Niepubliczne Przedszkole 

"Tęczowa Kraina" w Głogowie                                                        „Bajka" w Szembekowie 

 

                
        

       

 

 

Zadania oświatowe realizowane są w ramach środków otrzymywanych z budżetu państwa- 

subwencji oświatowej  i dotacji przedszkolnej oraz z budżetu gminy. 

W 2020 r. wypłacono zarówno stypendia szkolne socjalne, jak i zasiłki szkolne za 2020 r. Gmina 

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

osiągają niskie dochody. Wypłacane są także zasiłki szkolne dla uczniów, w których rodzinach 

miały miejsce zdarzenia losowe. Stypendia wynosiły od 198 zł do 248 zł na dziecko/miesięcznie. 

Zasiłki szkolne wynosiły od 604 zł do 620 zł na ucznia.  

W 2020 roku Gmina Obrowo wydatkowała:  

- 240.709,34 zł  -   na stypendia szkolne  

–11.668,00 zł. - na zasiłki szkolne  

Łącznie wydatkowano: 252.377,34 zł.  

Stypendia szkolne wypłacono 115 uczniom z terenu naszej gminy. Dodatkowo 19 uczniom 

wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne.  

 

 

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

stołówki szkolne. 

Wszystkie szkoły 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. 

Pod koniec 2020 roku dwie szkoły z terenu naszej gminy wzbogaciły się o kolejne monitory 

interaktywne z programu „Aktywna tablica” tj. programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Gmina Obrowo pozyskała środki oraz poniosła wkład własny w wysokości 20%, tj. 7.000 zł. Na 

wyposażeniu kolejnych sal lekcyjnych pojawiło się 5 sztuk monitorów interaktywnych. Szkoła 

Podstawowa w Łążynie II wzbogaciła się o 2 tablice interaktywne, a Liceum Ogólnokształcące 

w Dobrzejewicach o kolejne 3 sztuki tablic. Tablice kosztowały łącznie 35.000,00 zł.  
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Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Zespół Szkół w Brzozówce 
23 

(w tym 6 przedszkole) 

494 

(w tym 124 przedszkolaków) 

Zespół Szkół w 

Dobrzejewicach 

28 

( w tym 4 Liceum, 5 oddziałów 

przedszkolnych) 

548 

(w tym 110 oddziały 

przedszkolne i 56 w Liceum) 

Szkoła Podstawowa w 

Łążynie 

11 

(w tym 2 oddziały przedszkolne 

212 

(w tym 50 oddziały 

przedszkolne) 

Szkoła Podstawowa w 

Obrowie 

23 

(w tym 6 oddziałów 

przedszkolnych) 

449 

(w tym 139 oddziały 

przedszkolny) 

Zespół Szkół w Osieku 
29 

(w tym 8 przedszkole) 

598 

(w tym 195 przedszkolaków) 

Publiczna Szkoła Muzyczna I 

Stopnia w Osieku nad Wisłą 
12 83 

 

Łączna liczba dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Obrowo - 2384 

 

Gmina Obrowo od początku nauki zdalnej, wspierała szkoły pozyskując  środki zewnętrzne na 

jej wsparcie oraz dokonywała wydatków własnych w tym zakresie. Gmina Obrowo pozyskała 

184.997,99 tyś. zł na zakup komputerów oraz tabletów dla uczniów gminnych szkół w ramach 

projektu „Zdalna Szkoła i „Zdalna Szkoła Plus”.  Za te środki oraz własne zakupiono 91 zestawów 

do nauki zdalnej: 58 kompletnych laptopów oraz 33 tablety. Sprzęt został wyposażony w 

dostęp do internetu, niezbędne akcesoria i przekazany szkołom do dyspozycji według 

rozeznanych potrzeb nauczycieli i uczniów. Dzięki temu, wielu z nich nie zostało odciętych od 

możliwości nauki w czasie epidemii, kiedy obowiązkowe jest zdalne nauczanie. Ponadto nasze 

szkoły przekazały uczniom na potrzeby nauki zdalnej 12 laptopów oraz 45 tabletów z zasobów 

szkół. Gmina zakupiła również 9szt. ozonatorów do dezynfekcji pomieszczeń szkoły za kwotę 

41.525,81 zł, dla Urzędu Gminy 1 szt. za kwotę 5.621,60 zł oraz 1 szt. do busa szkolnego o 

wartości 2.268,80 zł.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz sprzętu przekazanego szkołom w 2020 r.:    

   
Nazwa Szkoły Notebooki Tablety 

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 5 3 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 10 6 

Zespół Szkół w Brzozówce 11 7 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach 17 8 

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 13 7 

Szkoła Podstawowa w Zębowie 1 1 

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku 

nad Wisłą 
1 1 

RAZEM:  58 33 

Ilosć:  91 zestawów 

razem koszt: 189 094,50 
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Program "Zdalna Szkoła" 

Nazwa Szkoły Notebooki Tablety modemy  office 
karty 

internet 

myszki i 

torby  

wartość przekazanego 

sprzętu z grantu  

z grantu  
ze środków 

gminy  

Szkoła Podstawowa 

w Łążynie II 
2 3 2 2 5 2+2 8 881,56 295,4 

Szkoła Podstawowa 

w Obrowie 
3 6 3 3 9 3+3 12 684,00 381,3 

Zespół Szkół w 

Brzozówce 
3 6 3 3 9 3+3 12 684,00 381,3 

Zespół Szkół w 

Dobrzejewicach 
7 6 7 7 13 7+7 25 526,88 940,95 

Zespół Szkół w 

Osieku nad Wisłą 
3 6 3 3 9 3+3 12 684,00 381,3 

Szkoła Podstawowa 

w Zębowie 
1 1 1 1 2 1+1 3 339,26 116,85 

Publiczna Szkoła 

Muzyczna I Stopnia 

w Osieku nad Wisłą 

1 1 1 1 2 1+1 4083,56 147,4 

RAZEM             79 883,26 2644,5 

         
Program Zdalna 

Szkoła (sprzęt oraz 

mobilny internet): 79.999,85        

ze środków gminy 

Obrowo na sprzęt:  2.644,5        

razem:  
82.644,35        

 

Program "Zdalna Szkoła +" 

Nazwa Szkoły Notebooki Tablety modemy  
karty 

internet 

myszki i 

torby  

wartość 

przekazanego 

sprzętu  

 

Szkoła 

Podstawowa w 

Łążynie II 3  3 3 3+3 8 088,27  
Szkoła 

Podstawowa w 

Obrowie 7  7 7 78+7 18 872,63  

Zespół Szkół w 

Brzozówce 8 1 8 9 8+8 22 305,75  

Zespół Szkół w 

Dobrzejewicach 10 2 10 12 10+10 28 435,02  

Zespół Szkół w 

Osieku nad Wisłą 
10 1 10 11 10+10 27 697,96  

RAZEM      105 399,63  
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Podsumowanie        

Program Zdalna 

Szkoła +:  
104.998,14 

      
ze środków gminy 

Obrowo na 

internet mobilny:  

 1.452,01 

      

razem:  106.450,15 
      

 

W okresie czasowego ograniczenia pracy szkół na terenie gminy Obrowo szkoły realizowały 

naukę dla wybranych grup/ osób, które z mocy przepisów prawa lub w wyniku zgłoszonych i 

potwierdzonych przyczyn, mogły korzystać z nauki stacjonarnej w szkole:  

 

ZS Dobrzejewice: 

Rok szkolny 2019/2020 

4 uczniów - rodzic- służby mundurowe(praca w wojskowości) 

1 uczeń- rodzic- analityk laboratoryjny 

Rok szkolny 2020/2021 

1 uczeń- rodzic- analityk laboratoryjny 

3 uczniów- służby mundurowe (praca w wojskowości) 

1 uczeń- dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, dodatkowo brak warunków do pracy w 

domu 

 

SP Łążyn II: 

Rok szkolny 2019/2020 

11 uczniów - uczniowie nie mieli dostępu do sieci (brak Internetu), brak sprzętu komputerowego 

w wielodzietnych rodzinach/ Brak osób dorosłych, którzy mogli by pomóc swoim dzieciom w 

obsłudze sprzętu. 

Rok szkolny 2020/2021 

 6 uczniów (dwoje, którym pomagali nauczyciele łączyć się z platformą, a szkoła wypożyczała 

im  sprzęt komputerowy oraz 2 uczniów, którzy przychodzili na zajęcia rewalidacji (pomoc 

indywidualna przez nauczycieli),dwoje, która przychodziła sporadycznie po pomoc. 

 

SP Obrowo: 

Rok szkolny 2019/2020 - 0 

Rok szkolny 2020/2021: 

6 uczniów - walka z covid/rodzic strażak/trudna sytuacja rodzinna 

 

ZS Brzozówka: 

Rok szkolny 2019/2020 - 0 

Rok szkolny 2020/2021: 

8uczniów z orzeczeniami  

6uczniów nie posiadających w domu warunków do nauki zdalnej 

 

ZS Osiek: 

rok szkolny 2019/2020: 

12 dzieci ( w tym 9 niepełnosprawnych, 3 - rodzice medyk)  

rok szkolny 2020/2021: 

12 dzieci ( w tym 9 niepełnosprawnych, 3 - rodzice medyk)   
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W 2020 r. Gmina Obrowo wypłaciła nauczycielom zatrudnionym w szkołach wynagrodzenia 

wykraczające ponad obowiązujące przepisy - większe o 598 114,76 zł. Tym samym, gmina 

Obrowo nie tylko zapewniła ustawową wysokość wynagrodzeń i tym samym nie jest zmuszona 

wypłacać dodatków uzupełniających, ale też zapewnia wyższe wynagrodzenia.  

 

 

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych w jednostkach oświatowych przedstawia 

poniższy wykres: 

 

 

 
 

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

 

- wydatki  na działalność oświatową – 31.626.275,32zł. ,w tym środki własne 10.073.497,78zł 

- szkoły – 27.122.539,99 zł, w tym przedszkola – 2.720.567,15zł. (dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych – 1.591.517,10zł. oraz środki dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z 

gminy Obrowo w 2020 roku- 1.020.495,22 zł) 

 

W roku 2020 gmina Obrowo wypłaciła nauczycielom kwotę 879 315,55 zł z tytułu godzin 

ponadwymiarowych oraz kwotę 54 803,41 zł z tytułu doraźnych zastępstw. Ponadto regularnie 

wypłacane były wszystkie dodatki do wynagrodzeń, w tym za wychowawstwo, dodatki 

motywacyjne,  wiejskie, funkcyjne i inne.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS
Brzozówka

ZS
Dobrzejewi

ce
SP Łążyn ZS Obrowo ZS Osiek

Szkoła
Muzyczna

pozapłacowe 17,82% 16,73% 19,26% 19,17% 23,12% 20,47%

płacowe 82,18% 83,27% 80,74% 80,83% 76,88% 79,53%
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         Szkoły z terenu gminy korzystają ze środków zewnętrznych oraz samorządowych  na 

realizację programów edukacyjnych  w państwach europejskich. 

 

     W roku 2020 Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą na realizację programu Erasmus + wydatkował 

środki w wysokości 16.402,62zł. Środki te przeznaczono na wyjazd do Portugalii 2 nauczycieli i 5 

uczniów (w tym delegacje służbowe nauczycieli, zakup pamiątek, przejazdy, noclegi i 

wyżywienie). Planowany wyjazd do Włoch ze względu na Covid-19 nie odbył się. 

Na realizację programu „Mobilność kadr” Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą wydatkował kwotę 

8.565,49zł. Środki te przeznaczono na szkolenie z języka angielskiego, zakup materiałów 

biurowych oraz umowy zlecenie.  

 

 

Zespół Szkół w Dobrzejewicach w roku 2020 realizował kilka projektów unijnych. W ramach 

realizowanego projektu Erasmus + (grecki) pokryto wydatki związane z wyjazdami uczniów i 

nauczycieli do Grecji w okresie 12.01.2020r. - 19.01.2020r. w tym zakupiono laptopy z 

oprogramowaniem dla nauczycieli w kwocie 12.796zł., materiały biurowe w kwocie 1.957,10zł., 

pomoce dydaktyczne na kwotę 7.073,58zł., szkolenie nauczycieli, przejazdy, noclegi, 

wyżywienie). W ramach tego projektu zakupiono bilety na wyjazd do Portugalii – z powodu 

pandemii wyjazd nie odbył się - zwrot środków za bilety nie nastąpił). Na realizację tego 

projektu w roku 2020 wydatkowano łącznie 57.439,18zł. 

W ramach realizowanego projektu Erasmus + (szwedzki) pokryto wydatki związane z zakupem 

pamiątek i materiałów biurowych podczas pobytu zagranicznych uczestników projektu w 

Polsce w okresie 09.03.2020r. – 13.03.2020r. Na realizację tego projektu w roku 2020 

wydatkowani 3.616,48zł. 

Na realizację projektu Mobilność Kadr sfinansowano wyjazd zagraniczny dwóch nauczycieli do 

Hiszpanii w okresie 08.02.2020r. – 16.02.2020r. Na realizację tego projektu w roku 2020 

wydatkowani 2.471zł. 

Zespól Szkół w Dobrzejewicach w ramach realizacji projektu Erasmus +, w którym szkoła jest 

koordynatorem, wydatkował środki w wysokości 1.800zł. z przeznaczeniem na szkolenie 

pracownika w ramach projektu oraz na tłumaczenie umowy. 

 

 

  

  

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

rozporządzeń wykonawczych, zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół podstawowych. 

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. 
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 10. KULTURA      

 
                                                                      

 

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, jest samorządową instytucją kultury, która prowadzi 

działalność w zakresie upowszechniania kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych 

na terenie Gminy Obrowo. Instytucja kultury rozpoczęła swą działalność 01.01.2008r., 

samodzielnie gospodaruje powierzonymi środkami w oparciu o plan rocznej dotacji 

uchwalonej w budżecie Gminy Obrowo. Otrzymana dotacja w 2020 roku wyniosła 507.600,00zł 

Zadania jakie są realizowane 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 rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych 

dzieci i młodzieży. 

 GOK zawiaduje świetlicami wiejskimi, Izbą Regionalną w Osieku nad Wisłą oraz Osieckim 

Klubem Kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury i Osiecki Klub Kultury w 2020 roku zrealizowali następujące 

zadania: 

 

- W dniach 17-19 stycznia Warsztaty Formacyjno-Muzyczne dla Młodzieży w Łodzi, 

prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu 

 

- Ferie w dniach  27-31.01.2020r. 

W tym zorganizowanym wypoczynku każdego dnia wzięło udział 14-17 dzieci z różnych 

miejscowości gminy Obrowo: z Głogowa, Kawęczyna, Dobrzejewic, Zawał, Łążynka, 

Obrowa, Osieka, Zębowa i Silna. Dzięki różnorodności zajęć, nabyły one wiele umiejętności, 

poznały się, zintegrowały. Podczas zajęć miały zapewnioną profesjonalną opiekę, dzięki 

czemu zajęcia były bezpieczne, przemyślane i dostosowane do wieku uczestników. 

Prowadzenie zajęć to prawdziwa przyjemność  uczestnicy byli grzeczni, kreatywni, 

uśmiechnięci, chętni do zabaw i udziału w warsztatach tematycznych. Mamy nadzieję, że 

udało nam się umilić czas wolny od zajęć szkolnych i dostarczyć odpowiednich atrakcji. 

- I dzień ferii - Tworzenie logo 

- II dzień ferii- Teatr kamishibai 

-III dzień ferii- Sesja fotograficzna 

-IV dzień ferii w gminie OBROWO - Szycie poduszek w kształcie serc 

-V dzień ferii w Obrowie-Wyjazd do kina na film pt. "Śnieżka i fantastyczna siódemka"  
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- Ferie z Osieckim Klubem Kultury 

 Dzieci i młodzież z Osieka nad Wisłą oraz okolic miały możliwość  skorzystania z kilku 

propozycji. 30 stycznia został zorganizowany pierwszy wyjazd. Grupa obejrzała spektakl 

„Blee…!” w teatrze „Baj Pomorski”, odpoczęła w cukierni oraz zwiedziła z przewodnikiem 

Muzeum Etnograficzne. 3 lutego dzieci do 10 r.ż  miały okazję spędzić czas w sali zabaw Fiku 

Miku w Toruniu. 4 lutego remiza OSP w Kawęczynie zamieniła się w salę kinową. Zostały 

wyświetlone dwa seanse filmowe: dla młodszych „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, 

dla starszych „Avengers „Koniec gry.” 5 lutego został zorganizowany wyjazd do teatru „Baj 

Pomorski” na spektakl, pt. „Dziób w dziób” oraz na otwarte lodowisko. Transport zapewnił 

Urząd Gminy Obrowo. 

 

- Koncert Kolęd i Pastorałek w Osieku nad Wisłą 

26 stycznia w wypełnionym po brzegi kościele parafialnym w Osieku nad Wisłą już po raz 17. 

zabrzmiały kolędy i pastorałki. Wykonawcy oraz zespoły to mieszkańcy gminy Obrowo. 

 

 

 

- „Na skrzydłach bezczasu” to tytuł wieczoru autorskiego Agnieszki Jabłońskiej  

20 lutego 2020 w Szkole Podstawowej w Obrowie zebrali się miłośnicy poezji na wieczorze 

autorskim Agnieszki Jabłońskiej. Poetka zaprezentowała swój najnowszy tomik 

zatytułowany „Na skrzydłach bezczasu”.  

 

          
 

- III Konkursie Recytatorskim im. Michała Kokota  "Co mi w duszy gra" 

29 lutego 2020r. w Osieckim Klubie Kultury odbył się III Konkurs Recytatorski dla Dorosłych 

im. Michała Kokota „Co mi w duszy gra…”. Miłośnicy poezji recytowali dowolny wiersz 

polskiego poety.  

 

- Dzień Kobiet  

Z okazji gminnych obchodów Dnia Kobiet, Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna, panie 

pracujące w Gminnym Ośrodku Kultury mieli okazję wysłuchać na wspólnym wyjeździe 

koncertu muzyki filmowej w CKK Jordanki w Toruniu.  

 

- Arena Młodych 2020 

Młodzież z Osieka nad Wisłą oraz Obrowa, która w styczniu tego roku uczestniczyła w 3-

dniowych warsztatach muzycznych prowadzonych przez zespół Mocni w Duchu, otrzymała 

zaproszenie do zaangażowania się w posługę w chórze podczas Areny Młodych 2020 w 

Łodzi.  W łódzkiej Atlas Arenie 27-28.02. odbyło się,  już po raz trzeci,  największe doroczne 

spotkanie ewangelizacyjne organizowane przez Archidiecezję Łódzką, skierowane do 

uczniów łódzkich szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz ponadpodstawowych.  
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- 6 lat z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Obrowie !!! 

Minęło 6 lat od pierwszych, regularnych warsztatów kreatywnych i fotograficznych. To już 

tradycja!!! Co tydzień rozpoczynamy podróż w inny świat: świat rękodzieła i w świat 

fotografii. Każdy znajdzie coś dla siebie! Zapominamy o codziennych kłopotach, chorobach, 

bólu. To czas tylko dla siebie, czas spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. Trudno pisać co 

tydzień o tym, co robimy, ale spotykamy się w każdy poniedziałek i piątek i tworzymy coś, 

rozmawiamy, rozwijamy się artystycznie oraz uwieczniamy chwile, które możemy zobaczyć w 

kronice gminnego Ośrodka Kultury.   

 

- Rajd rowerowy „Poznajemy okolice” 

  25 sierpnia odbył się rajd rowerowy „Poznajemy okolice” sprzyjająca, letnia pogoda 

zachęciła dzieci i młodzież do kilkugodzinnego, aktywnego wypoczynku. Celem naszej 

wyprawy był Park Etnograficzny w Kaszczorku. Po drodze nie mogliśmy pominąć ciekawych 

miejsc. Pierwszym przystankiem był cmentarz olędersko – menonicki w Silnie. Kolejny 

interesujący obiekt, który udało nam się zobaczyć to ruiny zamku wzniesionego przez 

Kazimierza Wielkiego. Droga do skansenu prowadziła przez zabytkowy, drewniany most na 

Drwęcy, łączący Złotorię z Kaszczorkiem. Korzystając z uroków lata, odpoczęliśmy na 

punkcie postojowym dla kajakarzy „Wygoda”.  

 

- Młodzieżowa grupa teatralna PoZaMarginesem zagrała spektakl, pt. „Dziób w dziób” 

26 września 2020r. młodzieżowa grupa teatralna PoZaMarginesem działająca przy Osieckim 

Klubie Kultury zaprosiła swoich najbliższych do remizy strażackiej w Osieku nad Wisłą na 

premierę spektaklu „Dziób w dziób” Maliny Prześlugi." 

 

- Gramy i śpiewamy już 10 lat! 

 OSIECKĄ GRUPĘ TEATRALNO-WOKALNĄ tworzą ludzie różnych profesji, których łączy miłość 

do teatru i muzyki. Zajęcia integrują, pobudzają wyobraźnię  i kreatywność, dodają 

pewności siebie, uczą komunikacji i współpracy, pozwalają poznać swoje mocne i słabe 

strony,  a przede wszystkim przynoszą ogromną radość członkom zespołu oraz widzom. Nie 

dzielą nas: zawody, poglądy, choroby oraz niepełnosprawności. Wszechobecna w naszym 

teatrze „śmiechoterapia” jednoczy zespół. Jest odskocznią od codziennych problemów. 

Przez 10 lat „przewinęło się” dużo różnych osób, które bardzo ubogaciły nasz teatr. To 

wspaniałe talenty i osobowości. Jestem szczęśliwa, że mogę zarażać swoją pasją innych 

ludzi i czerpać wiele radości z tworzenia z tyloma cudownymi osobami. Każdy  z członków 

grupy wnosi coś wyjątkowego do O.G.T.W.  

 Osiecka Grupa Teatralna powstała w 2010r. z inicjatywy mieszkańców Osieka nad Wisłą: 

nauczycieli, rodziców i osób, którym bliska jest kultura. Współzałożycielem był również ś.p. 

Michał Kokot. Swoją działalność rozpoczęliśmy od prób teatralnych do jasełek 

reżyserowanych przez Katarzynę Wichrowską (obecnie Tofil). Premiera odbyła się 06.01.2011r. 

w kościele parafialnym  w Osieku nad Wisłą. Spektakl został przyjęty z entuzjazmem przez 

lokalną społeczność, co zachęciło zespół do dalszej działalności.  

 

- Czy ta prawda jest prawdziwa? 

Jaka prawda płynie z legend przekonali się uczestnicy projektu pt. "Prawda płynąca z 

legend" 

realizowanego przez Fundację TRYBIK w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego. 

Podczas warsztatów dzieci poznawały legendy miejscowości, w których mieszkają. W ten 

sposób zostały opracowane dwie legendy pochodzące ze zbioru pt. „Bajki i legendy 

powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary-mary”: „Legenda o Madeju z Szembekowa” i 

„O Krzywoustym z Brzozówki i Bazylim z Krobi”. 
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- III Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Kocham Cię, Polsko!" 

III Gminnego Konkursu Recytatorskiego "Kocham Cię, Polsko!" zorganizowany  przez Osiecki 

Klub Kultury wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Obrowie. Konkurs odbył się pod 

patronatem Wójta Gminy Obrowo. Ze względu na epidemię konkurs został przeprowadzony 

w sieci. Do Osieckiego Klubu Kultury wpłynęło 35 zgłoszeń – nagrań recytacji. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Laureaci oraz wyróżnieni zostali 

nagrodzeni.   

 

 

              
 

 

- Konkurs plastyczny pt.„Najpiękniejsza Kartka Świąteczna”. 

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych 

zwyczajami i tradycjami świątecznymi oraz stworzenie uczestnikom możliwości własnych 

dokonań artystycznych. Konkurs cieszył się wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych ogromnym 

zainteresowaniem. Komisja miała nie lada trudne zadanie, aby spośród 71 prac, nagrodzić 

te najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe.  
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- Konkurs „List do Świętego Mikołaja” 

Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie listu w formie pracy plastycznej dla dzieci w 

wieku od 6 do 7 lat oraz  listu w formie pracy pisemnej z możliwością ozdobienia elementami 

plastycznymi dla dzieci w wieku od 8 do 9 lat. Na konkurs wpłynęło 51 prac. 

 

                                                   
 

- Konkurs literacki "O koronawirusie na powaznie i na wesoło..." 

Do konkursu zgłosiło się 11 osób.  

 

 

 

   
 

 Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie promuje dorobek kulturalny regionu umożliwiając 

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

Organizujemy imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając integrację 

i wypoczynek mieszkańcom gminy. 

Ośrodek Kultury realizuje cele i działania placówki według statutu, gdzie szczegółowy zakres 

zawarty jest w stałych formach zajęć działalności GOK-u.    

 

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

Osieku nad Wisłą, Łążynie,  Oborach oraz Brzozówce.  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. 
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Działa wiele grup zajmujących się działalnością kulturalną. Zaliczyć do nich należy przede 

wszystkim:   

- Klub Seniora „Sami Swoi”  

- Klub Seniora Przyjaciele” z Głogowa  

- Zespół wokalno-muzyczny „Kawęczynianki”,  

-Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich  

- Orkiestra Dęta Gminy Obrowo  

- Osiecka Grupa Teatralno- Wokalna w Osieku nad Wisłą 

 

 

 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 2020 roku zarejestrowano ogółem 1554 czytelników w tym aktywnie wypożycza 

11481 osób. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach tworzy sieć biblioteczną 

dostępną dla wszystkich mieszkańców gminy Obrowo. Jednym z priorytetowych zadań 

jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych lokalnego społeczeństwa. Poza 

podstawową działalnością, głównym celem biblioteki jest organizowanie inicjatyw 

upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W tym celu 

promowano spotkania autorskie online z pisarzami. Prowadzono lekcje biblioteczne, 

konkursy i lekcje tematyczne. Kontynuowana była ogólnopolska kampania społeczna 

„Mała książka- wielki człowiek”, w ramach której rodzice z dziećmi (wiek 3-6 lat) 

otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze, natomiast sam cel projektu ma 

przypominać o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od 

najmłodszych lat dziecka.  

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną pracownicy biblioteki przyłączyli się 

do akcji szycia maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców gminy Obrowo. Na 

ten cel biblioteka przeznaczyła kwotę w wysokości 8000,00 zł. 

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok wyniosła 415.320,00  zł. 
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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 
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    11.  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 "Kamus Maraton" - Smogorzewiec 

*Ludowy Klub Sportowy "UNIA" w Obrowie 

* Klub Sportowy „Wisła Osiek” 

*Klub Sportowy „Impact-Obrowo” 

 

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań sportowych z budżetu gminy w 2020 

roku wydano kwotę 158.511,92 zł. 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 

- Boisko wielofunkcyjne w Łążynie II 

- Zaplecze sportowe przy stadionie sportowym  w Głogowie 

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

  Wisłą 
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        12. 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 reprezentowana przez Wójta Andrzeja Wieczyńskiego w 2020 roku 

zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim  reprezentowanym przez Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego w sprawie przyjęcia do realizacji 

programu polityki zdrowotnej pn ,,Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim”. Zgodnie z zapisami umowy, koszty badań dla  mieszkańców Gminy  

pokrywają w 50 % Województwo oraz Gmina. Dzięki badaniom diagnostycznym krwi w 

kierunku HBsAg oraz na obecność przeciwciał  anty-HCV około 90 osób z naszej gminy 

mogło sprawdzić swój stan zdrowia. Zaplanowanych miejsc na badania było 120, jednak 

czas pandemii uniemożliwił realizację zapisów umowy. 

 W 2020 roku wielu mieszkańców gminy Obrowo walczyło z  wirusem SARS Cov – 2. W 

związku z tym znaczna część osób przebywała na kwarantannie.  

    Mimo obostrzeń sanitarnych zostały przeprowadzone jak co roku badania 

mammograficzne dla mieszkanek gminy, w tym celu kilka razy mammobus odwiedził Gminę. 

        Należy zaznaczyć, że ilość działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r. 

również została zmniejszona z powodu pandemii. Niemniej jednak nauczyciele świetlic 

profilaktycznych, jeżeli tylko pozwalały okoliczności angażowali się w realizację działań 

Programowych. Dotyczy to również wszystkich innych realizatorów Gminnego Programu.  

  Środki finansowe z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w znacznym stopniu 

zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki szczególnie skierowanej do 

dzieci, młodzieży i ich rodziców. Zadania realizowały szkoły z terenu gminy  i  świetlice 

profilaktyczne. Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych oraz 5 świetlic 

profilaktycznych- praca podwórkowa.  

    Tak jak w latach ubiegłych, w ramach współpracy pedagodzy szkolni, nauczyciele, 

dyrektorzy kontaktowali  się z członkami Gminnej Komisji czy Gminnym Koordynatorem 

Programu w celu np. dofinansowania zakupu materiałów profilaktycznych, dydaktycznych, 

edukacyjnych oraz warsztatów i szkoleń, do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach 

realizowania zajęć profilaktycznych.  

 Nauczyciele realizowali szkolne programy profilaktyczne stworzone i modyfikowane 

według potrzeb każdej ze szkół. Również  zagadnienia związane  z narkotykami i wszelkiego 

rodzaju używkami są elementem ww. programów. Pedagodzy i psychologowie zatrudnieni 

w szkołach, służyli pomocą nauczycielom w realizacji tych programów a także podejmowali 

samodzielne działania adresowane do uczniów. Wymienieni specjaliści współpracują z 

członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki tej współpracy 

dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych (książki, sprzęt), które 

pomogą w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podejmowane działania to działania profilaktyki 

uniwersalnej skierowane do grupy niskiego ryzyka.  

    W świetlicach profilaktycznych, które znajdują się w Szkołach: Brzozówce, 

Dobrzejewicach, Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą realizowane były zajęcia dla dzieci i 

młodzieży związane z tematyką: alkohol, narkotyki, uzależnienia, przemoc. Do każdej ze 

świetlic uczęszczało  przeciętnie po około 25 dzieci i młodzieży. Jednak w 2020 roku placówki 

te czynne były od stycznia 2020r. do połowy marca 2020r. do chwili przejścia na nauczanie 

zdalne. Ponownie nauczyciele rozpoczęli pracę w świetlicach po wakacjach, lecz nie trwało 

to zbyt długo, gdyż klasy przechodziły kwarantanny lub szkoły ponownie zaczynały pracę 

zdalną. Na realizację zajęć w świetlicach zakupiono materiały dydaktyczne, edukacyjne, 

sprzęty elektroniczne, papiernicze za środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 
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W związku z sytuacją pandemii zostały zakupione środki ochrony, artykuły niezbędne do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkołach i w przemieszczaniu się ze szkół do domu 

dla dzieci i młodzieży oraz dla pracowników bezpośrednio zajmujących się opieką nad 

dziećmi. 

    Certyfikowany Instruktor Terapii  Uzależnień, przyjmował  osoby zainteresowane w 

każdy piątek od godziny 800  do 1600 w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Obrowie, 

gdzie udzielono ogółem  399 konsultacji. Systematycznie z punktu korzysta 112 osób. Na 

wysłane wezwania zgłosiło się 14 osób, z osobami bliskimi dla alkoholika terapeuta 

przeprowadził 22 rozmowy, z osobami podejrzanymi o sprawstwo przemocy domowej odbył 

10 rozmów. Wraz z ogłoszeniem na terenie kraju pandemii działalność punktu została 

chwilowo zawieszona. Jednak dla zapewnienia pomocy dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym, narkotykowym i problemem  przemocy wprowadzono pracę zdalną dla 

Terapeuty. Powyższe pozwoliło na kontakt telefoniczny Terapeuty z osobami, które 

potrzebowały wsparcia. Spotkania i rozmowy miały charakter motywacyjno- informacyjny, z 

oferty korzystały osoby mające problem z alkoholem i osoby współuzależnione.  

   Terapeuta Pani Wiesława Tatera tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, tak 

też w 2020r., skierowała 6 osób bezpośrednio na leczenie odwykowe na Oddział 

Całodobowy w Czerniewicach. Rodzina natomiast kierowała wniosek do Sądu Rodzinnego 

lub do Prokuratury. Po odbytej terapii następowała kontynuacja spotkań terapeutycznych 

na Oddziale Odwykowym w Czerniewicach. 

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 2020r. liczyła 7 

członków.  

Zadaniami członków Gminnej Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi było m.in. 

inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz czuwanie nad przestrzeganiem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu na terenie gminy.  Komisja w 2020r. spotkała się 3 razy. Zaopiniowano pozytywnie 19 

wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

   Certyfikowany Terapeuta Pani Wiesława Tatera, która jest Koordynatorem Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii współpracowała ściśle z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi.  

Należy nadmienić, że współpraca w tym zakresie  została zminimalizowana i ograniczona z 

powodu pandemii. 

   Każdy z potrzebujących mieszkańców indywidualnie ma możliwość korzystania z usług 

Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jak również z pomocy instytucjonalnej Państwa, w 

każdym dowolnym miejscu na terenie kraju. 

   Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z 

siedzibą w Dobrzejewicach poinformował, że do dnia 01 października 2020r. zdiagnozowano 

2 nowe przypadki związane z problemem alkoholowym.  

   Z informacji  uzyskanych z Domu Kombatanta  z Dobrzejewic wynika, że problem 

alkoholowy, narkotykowy nie występuje u żadnego z mieszkańców domu. 

    Monitorowano rynek napojów alkoholowych na terenie Gminy Obrowo. W roku 2020r. 

wydano 16 zezwoleń. Na dzień 31 października 2020r. wykazano 35 miejsc sprzedaży 

detalicznej napojów alkoholowych w tym 5 gastronomicznych punktów pozostałe 30 to 

detaliczne punkty.   

   Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współfinansowania Telefonicznego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, przekazano kwotę w wysokości 

848,85 zł. Gmina zobowiązuje się do współfinansowania telefonu pogotowia ofiar przemocy 

w rodzinie ,,Niebieska linia”, w kwocie należnej w danym roku na rzecz Województwa. Kwota 

będzie  stanowić iloczyn liczby mieszkańców na stale zamieszkujących w gminie wg stanu na 

30.06. poprzedniego roku. 

 Działalność  profilaktyczna prowadzona była także we współpracy z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu, Oddziałem Odwykowym 

Całodobowym w Czerniewicach. 
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                                                        13. POMOC SPOŁECZNA  
 

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  

-  kwoty 528 zł dla osoby w rodzinie  

 

Ogółem w roku 2020r. z pomocy finansowej niezależnie od rodzaju i formy 

świadczenia i pracy  socjalnej skorzystało 383 rodzin tj.1137 osób, z pomocy wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej 130 rodzin. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1170 wywiadów  

środowiskowych, 

Budżet GOPS w 2020 r. wynosił 38.617.643,60 zł 

 

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

oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym 

Młynie o przyjęciu osób bezdomnych na pobyt czasowy. W roku 2020 przebywały w nim 5 

osoby, w tym 2 realizująca program wyjścia z bezdomności oraz 3 osoby z powodu braku 

możliwości zamieszkania po opuszczeniu ośrodków terapii.  

Koszt gminy za pobyt w schroniskach w 2020 r. wyniósł 43.672,00 zł 

    Zgodnie z ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Domami 

Pomocy Społecznej, W 2020 r.  koszt odpłatności Gminy za utrzymanie 17 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 557.093,25  zł. Średni koszt utrzymania mieszkańca DPS z zarządzenia wynosi 

3.580,15zł.  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 2020 r. gmina przystąpiła do Programu rządowego „Opieka 75+”. Programem 

objęto 17 osób.  

    W 2020 roku Gmina Obrowo zrefundowała koszt 4568 godzin na kwotę 27.406,00 zł. 

   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 2020 r. z pomocy w tej formie skorzystało 48osób z zaburzeniami psychicznymi.     

Zrealizowano 8000 godziny usług na kwotę 800.290.00 zł Wydano w tej sprawie 285 decyzji. 

    W ramach realizacji programu "Pomoc państwa  w zakresie dożywiania" 

zrealizowano następujące zadania: 

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, z którego skorzystało 166 osób, wypłacono 

kwotę 138.408,10  zł wypłacono 680 świadczeń, koszt jednego świadczenia wyniósł  średnio 

203,54 zł 

- zasiłki celowe w formie świadczenia rzeczowego - żywność w naturze na kwotę  7.700,00 zł 

z programu posiłek w szkole i w domu  - 4.308,28 zł rządowe 691,72zł samorządowe art.48B 

pomoc w formie rzeczowej w postaci produktów żywnościowych. 3.150,00 zł Razem 

15.850,00 zł zakupiono 120  paczek żywnościowych na Wigilię dla osób samotnych, 

bezdomnych.  

 



Raport o stanie gminy Obrowo na koniec roku 2020                 

 

68 
 

 

- posiłki dla dzieci w szkołach, z których  skorzystało 199dzieci i młodzieży szkolnej w 96 

rodzinach zrealizowano 12. 403 świadczeń., na łączną kwotę 56.399,20 zł 

Wydano w tych sprawach 296 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  

   

   

2020 r.  

Wszczęte procedury 

„Niebieskiej Karty”  

   

   

27 

Posiedzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego  (1 raz na 

kwartał)  

   

4  

   

Posiedzenia grup roboczych  

   

78 

 

 

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 2020 r. skorzystało 18 rodzin, znajdujących się w 

sytuacjach kryzysowych oraz wymagających pomocy z powodu różnych trudności. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ASYSTENT RODZINY  

   

  

2020 r.  

   

Ilość rodzin objętych 

wsparciem  

   

  

  

18 

Kwota wydatków łącznie  

zatrudnienia asystentów 

rodziny  

  

            109.311,34 zł  

   

Kwota wydatków  

- środki z dotacji celowej  

   

   

3.400,00 zł 

   

Kwota wydatków  

- środki samorządowe  

   

   

105.911,34 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.  701,00 zł  

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny 528,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

   

   

2020 r.  

Liczba wypłaconych 

świadczeń  

   

   

 535 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  

   

  

260.433,45 zł  

   

ZASIŁKI CELOWE  

   

   

2020 

Ilość wypłaconych 

świadczeń  

196 

Wydatki w całości ze 

środków 

samorządowych  

   

  

87.920,31 zł  
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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 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  

   

   

2020 r.  

Liczba wypłaconych zasiłków  491 

Liczba osób  49 

Wydatki w całości ze środków 

rządowych  

   

 

265.758,44 zł  

  

DODATKI MIESZKANIOWE  

   

  

2020 r.  

Ilość wypłaconych 

świadczeń 

   

 

32 

  

Kwota wydatków 

   

 

5.695,69 zł  

  

Kwota wydatków 

- środki samorządowe 

   

 

 

5.695,69 zł  

  

Kwota wydatków 

- środki rządowe 

   

 

-  

  

DODATKI ENERGETYCZNE  

   

  

2020 r.  

Ilość wypłaconych 

świadczeń 

   

 

18 

  

Kwota wydatków 

   

 

187,16 zł  

  

Kwota wydatków 

- środki samorządowe 

   

 

 

-  

  

Kwota wydatków 

- środki rządowe 

   

 

187,16 zł  
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W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2020 r. zmiany w ustawie o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Gminny Ośrodek 

pomocy Społecznej realizuje procedurę żądania wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego, niezbędnego do uzyskania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” 

realizowanym przez NFOŚiGW. GOPS w Obrowie w IV kwartale 2020 r. wydał 17 

zaświadczeń. 

 

 

 

  

 

 

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  

   

  

2020 r.  

Ilość osób 52 

Liczba świadczeń  488 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  

   

  

54.243,96 zł  

   

SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIE  

SPOŁECZNE  

   

   

2020 r. 

Ilość osób                89 

Liczba świadczeń  915 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  

   

 

450.594,22 zł 
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14. ŚWIADCZENIA RODZINNE 
 

1. Świadczenia wychowawcze 500+  wypłacono na kwotę 26.344.408,77 zł 

(4.701 dzieci na rozpatrzonych wniosków 444) 
 

2. Świadczenie Dobry Start 300+  wypłacono na kwotę 915.300,00 zł  

(na 3.054 dzieci - w tym 914.400 zł po 300zł i 900,00 zł po  150 zł) 
 

3. Świadczenia rodzinne łącznie na kwotę 5.811.445,91zł w tym: 

 

a) Zasiłki rodzinne na kwotę 1.404.121,60 zł 

(liczba świadczeń 11.524 na 492 osoby) 

b) Dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 736.885,71 zł 

(liczba świadczeń 7.121 na 448 osób) 
 

4. Świadczenia opiekuńcze łącznie na kwotę: 2.908.634,80zł w tym: 

 

a) Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.096.800,40 zł 

(liczba świadczeń 1.160 na 106 osób) 

b) Zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 786.414.40 zł 

(liczba świadczeń 3.650 na 308 osób) 

c) Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 25.420,00 zł 

(liczba świadczeń 41 na 5 osób) 
 

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Becik na kwotę 138.000,00 zł 

(liczba świadczeń 138 na 137 osób) 
 

6. Świadczenie rodzicielskie na kwotę 596.923,80 zł 

(liczba świadczeń 661 na 84 osoby) 
 

7. Zasiłek dla opiekuna na kwotę 14.880,00 zł 

(liczba świadczeń 24 na 2 osoby) 
 

8. Za Życiem na kwotę 12.000,00 zł 

(liczba świadczeń 3 na 3 osoby) 
 

9. Składki na ubezpieczenie społeczne na łączna kwotę 450.594,22 zł w tym: 

 

a) Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 445.305,00 zł 

(liczba świadczeń 884 na 86 osób) 

b) Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 5.289,22 zł 

(liczba świadczeń 31 na 3 osoby) 
 

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 62.135,32 zł w tym: 

 

a) Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 60.851,92 zł 

(liczba świadczeń 377 na 34 osoby) 

b) Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.283,40 zł 

(liczba świadczeń 23 na 2 osoby) 
 

11. Fundusz alimentacyjny na kwotę 422.216,04 zł 

(liczba świadczeń 1.070 na 112 osób). 
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Karta Dużej Rodziny -  Karty przysługują rodzinom wielodzietnym z trojgiem i więcej dzieci 

niezależnie od dochodu. 

 

   

KARTA DUŻEJ RODZINY  

   

   

2020 r.  

Liczba przyznanych kart  

   

 244  forma 

tradycyjna 188  

forma elektroniczna  

   

Ilość wniosków i decyzji 

administracyjnych  

   

32 -dodanie rodziny 

34 - dodanie rodziny 

dla rodzin 

składających się 

wyłącznie z rodziców  

 8-przyznanie 

duplikatu  

5-nowa osoba w 

rodzinie  

11 - przedłużenie 

terminu ważności 

KDR  

15 - przyznanie 

dodatkowej formy 

KDR 

Wydatki w całości ze środków 

rządowych na koszty obsługi  

   

  

717,63 

 

 

Koszty utrzymania GOPS w 2020 roku wyniosły: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   2020 r.  

   

   

   

Kwota wydatków  

- środki z dotacji 

celowej  

   

   

   

36.210.728,36 zł 

Projekt  UE 57.517,39 zł 

Granty 16.941,28 zł 

   

Kwota wydatków  

- środki 

samorządowe  

   

   

   

2.042.966,40 zł 
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                                          15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

      Ochotnicze Straże Pożarne 
 

 

Na terenie gminy funkcjonuje 7 jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 

1) OSP Dobrzejewice - jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 

2) OSP Osiek nad Wisłą - jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 

3) OSP Szembekowo- jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 

4) OSP Kawęczyn, 

5) OSP Łążynek, 

6) OSP Zawały, 

7) OSP przy Nadleśnictwie Dobrzejewice. 

 

Wszystkie jednostki OSP działają jako Stowarzyszenie. 

 

Jednostki OSP wyposażone są w następujące pojazdy: 

❖ 3 samochody ciężkie z napędami na wszystkie koła (1 OSP Dobrzejewice i 2 Osiek nad 

Wisłą) 

❖ 6 samochodów średnich (w tym z napędem 4x4- OSP Kawęczyn, OSP Przy Nadleśnictwie, 

OSP Szembekowo) 

❖ 3 samochody lekkie (OSP Szembekowo i 2  OSP Kawęczyn w tym samochód użyczony od 

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przy współpracy z VW 

Financial do zwalczania przede wszystkim Covid-19) 

 

W 2020 roku jednostki OSP z terenu gminy Obrowo wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń 

347 razy w tym 267 razy bezpośrednio na wezwanie PSP w Toruniu ratując życie, zdrowie lub 

mienie mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i całego powiatu. Jest to spadek interwencji 

porównując rok 2019, kiedy było ich ponad 450. 
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Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają w swoich szeregach ponad 250 członków, w tym 

ponad 100 uprawnionych do działań ratowniczo- gaśniczych.  

Rok 2020 nie był łatwy w porównaniu do poprzednich lat. Przyszło się nam zmierzyć z nowym 

zagrożeniem jakim był koronawirus. W akcjach związanych ze zwalczaniem choroby brały 

udział wszystkie jednostki z terenu gminy. Począwszy od akcji informacyjnej- rozgłaszanych 

komunikatów z samochodów strażackich,  poprzez roznoszenie maseczek dla mieszkańców 

powyżej 40 roku życia, które zostały częściowo sfinansowane przez mieszkańców  i właścicieli 

firm znajdujących się na terenie gminy Obrowo w kwocie 27.300,00 zł oraz dezynfekcję 

przestrzeni publicznej, po akcje charytatywne takie jak „Strażacy Medykom” czy zbiórka 

środków higieny, art. spożywczych, ochrony osobistej dla osób starszych, mniej zamożnych 

zamieszkujących na terenie gminy Obrowo. 

 

                       
 

 

Dzięki znakomitej mobilizacji mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich do gminy trafił 

nowy wóz strażacki, który otrzymała OSP Szembekowo. Na czas wyborów prezydenckich 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla gmin o liczbie 

mieszkańców do 20 000, mający zachęcić mieszkańców do głosowania. Nagrodami dla 

gmin o najwyższej frekwencji był czek o wartości 800 000 złotych na zakup nowego 

średniego wozu ratowniczo – gaśniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z 

terenu gminy. MSWiA zdecydowało się sfinansować zakup 49 pojazdów – po jednym dla 

każdego z byłych województw. W dawnym województwie toruńskim najwyższą frekwencję 

(bez zaświadczeń) zanotowano w gminie Wielka Nieszawka, która jednak nie posiada OSP. 

Drugie miejsce pod względem liczby głosujących zajęła gmina Obrowo. Na mocy listu 

intencyjnego podpisanego 17 lipca br. pomiędzy wójtem Wielkiej Nieszawki Krzysztofem 

Czarneckim, a wójtem gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim wóz miał trafić do gminy 

Obrowo. Organizatorzy konkursu wraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej wyrazili 

na to zgodę, toteż ostatecznie to gmina Obrowo pokojowo wygrała „Bitwę o wozy.” Koszt 

dofinansowania wyniósł 799. 500,00 zł. 
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Drugi samochód trafił do OSP Kawęczyn. Jego zakup został współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – 180.000,00 zł., Wojewódzkiego i 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 380.000,00 zł, dotacji od 

Gminy Obrowo - 240.000,00 zł. i środków własnych OSP pozyskanych od sponsorów i 

mieszkańców gminy – 29.020,00 zł. Całkowity koszt to 829 020,00 zł. Poprzedni samochód Star 

L-70 został przekazany do OSP w Zawałach. 

 

 

 

      
 

 

Kolejny samochód VW T6,  użyczony od Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie w 

porozumieniu z VW Financial został przyprowadzony dla OSP w Kawęczynie w czerwcu 

ubiegłego roku. Obecnie jest wykorzystywany do przewozu osób na szczepienia przeciw 

Covid- 19. 
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OSP Zawały przekazały jednostce OSP Fordon z Bydgoszczy wóz strażacki  Iveco Magirus. To 

samochód ze zbiornikiem wody 4 m3, wydajnością autopompy na poziomie 2400 litrów na 

minutę oraz dziewięcioosobową kabiną. Pojazd posiada generator prądu przemiennego, 

maszt oświetleniowy oraz pojemne skrytki na sprzęt. 
 

 
W grudniu 2020 r. nastąpiło również przekazanie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Szembekowie: hełmy, motopompa, prądownica pianowa to tylko niektóre, z zakupionych 

sprzętów do nowego wozu. Gmina Obrowo otrzymała na ten cel 19.800 zł dotacji z 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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Na koniec roku 2020 poświęcono  sztandar dla OSP Kawęczyn, który jednostka zakupiła z 

darowizn od mieszkańców gminy i wielu osób dobrej woli z terenu całej Polski. 
 

    
 

 

W 2020 roku OSP z Osieka nad Wisłą oraz OSP Szembekowo otrzymały dotacje z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup 

potrzebnego sprzętu. 

  
 

 

 

 

Potrzebę utrzymania jednostek OSP można szczególnie zauważyć podczas dużych akcji 

ratowniczo- gaśniczych  takich jak pożary, usuwanie skutków nawałnic czy wiatrołomów, 

pompowanie wody z zalanych posesji czy dróg dojazdowych. Do tego potrzebny jest 

specjalistyczny, nowoczesny sprzęt, którego u nas w gminie nie brakuje. Utrzymanie 

gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, umundurowania, ubezpieczenia i przeszkolenie 

strażaków itp. to zadania własne gminy zapisane w ustawie o  ochronie przeciwpożarowej, 

dlatego Wójt Gminy Obrowo realizując powyższe przepisy oraz wyrażając dobrą wole, 

wspiera strażaków w ich działalności. Każdy druh musi przejść odpowiednie specjalistyczne 

badania i szkolenie  uprawniające do uczestnictwa w działaniach ratowniczych oraz 

posiadać ubezpieczenie i kompletne umundurowanie, którego koszt na 1 osobę  przekracza  

minimum 3 tysiące złotych, nie licząc specjalistycznego sprzętu ochrony układu 

oddechowego czy narzędzi, które kosztują krocie.     

 

 W roku 2020 Gmina Obrowo na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczyła kwotę 

512.177,17 zł w tym 240. 000,00 zł jako dotacja na zakup nowego samochodu ratowniczo- 

gaśniczego dla OSP w Kawęczynie. 
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           Straż Gminna 
 

 

 

Straż Gminna została powołana w celu ochrony porządku publicznego i służby 

wobec społeczności lokalnej, zabezpieczania zgromadzeń w miejscach publicznych na 

terenie gminy Obrowo oraz zawodów sportowych.              

                              

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

wszystkich 6 szkół podstawowych oraz przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy 

Obrowo.                          

 

Prowadziliśmy zajęcia w formie wideokonferencji 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. 

 

W 2020 roku przyjęto 330 zgłoszeń od mieszkańców w tym 163 dotyczyło zwierząt . Gmina 

Obrowo ma podpisaną 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, celem udzielania pomocy zwierzętom m. in 

uczestniczącym w zdarzeniach komunikacyjnych. 

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

do  schroniska oraz uiszczenie opłaty rocznej za przyjęcie zwierząt w 2020r. (zgodnie z 

umową) wydatkowano 95.250,80 zł. 
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                   16. 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.  

Gmina Obrowo podpisała porozumienie z Prezydentem Miasta Torunia w sprawie 

Kursowania autobusów MZK linii 45 i 46, które kursują na trasie Toruń- Osiek –Obrowo i 

Obrowo-Dobrzejewice-Toruń. Łączny koszt tego zadania w 2020 roku wyniósł 819.502,36 zł. 

 

       
 

  W posiadaniu Gminy Obrowo są 2 autobusy Mercedes Sprinter. Pierwszy z nich ma 19 miejsc 

i przewozi osoby niepełnosprawne do szkół w Toruniu, a drugi jest 21 osobowy i przewozi 

dzieci do szkół na terenie gminy Obrowo.  Dodatkowo gmina posiada  busa 9 osobowego 

do przewozu osób niepełnosprawnych, który podczas roku szkolnego dowozi dzieci 

niepełnosprawne do szkoły w Osieku nad Wisłą. W wolnej chwili dowozi niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy na rehabilitacje i wizyty lekarskie, które  w 2020 roku zostały ograniczone 

ze względu na pandemię.  
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      17.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. Powołano sześcioosobowy zespół 

redakcyjny gminnego kwartalnika Kurier Obrowa, w którego skład weszli mieszkańcy gminy, 

będący fachowcami i autorytetami w swoich dziedzinach. Gazeta zyskała stałe działy: 

aktualności, GOPS informuje, edukacja, OSP, kultura, sport, ocalić od zapomnienia. 

Zmieniono szatę graficzną kwartalnika. Jego okładka jest projektowana na indywidualne 

zamówienia przez gminnych artystów. Na portalu Facebook utworzono profil Kurier Obrowa. 

W 2020 roku powstał fanpejdż gminy pn. Obrowo nasza gmina na portalu 

społecznościowym Facebook oraz na Instragramie. Zmodernizowano serwis internetowy 

gminy www.obrowo.pl i dostosowano go do wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w 

tym z załącznikiem do ustawy – z wytycznymi WCAG 2.1. 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podsumował 

program Czyste Powietrze. Nasza gmina jest zdecydowanym liderem pod względem ilości 

podpisanych umów. Mieszkańcy zawarli z WFOŚiGW w Toruniu 340 umów. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza 

oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Narzędziem w 

osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów, 

którymi osoby fizyczne będące właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego bądź wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 

księgą wieczystą.Gmina zachęca do kontaktu z Funduszem i informuje o możliwościach 

pozyskania dotacji na wymianę pieców i termomodernizacji domów.   

Z tego tytułu gmina otrzymała nagrodę Eko- orły oraz voucher na kwotę 5000 zł 

przeznaczoną na zakup podestu dla Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej. 

  

 

                                          

 

 

                   

http://www.obrowo.pl/
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        Szkoła Podstawowa w Obrowie realizuje projekt LOWE - lokalny ośrodek wiedzy i 

edukacji dla mieszkańców naszej gminy. Do naszego gminnego LOWE zapraszamy 

wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i chcieliby doskonalić się lub zdobyć umiejętności 

ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie i poruszanie się na rynku pracy. 

Kryteria naboru uczestników są na tyle szerokie, że praktycznie każdy, kto będzie 

chciał uczyć się, czy być jego członkiem, zostanie przyjęty. Jedynym istotnym 

warunkiem jest zamieszkanie na terenie gminy. Współpraca w ramach LOWE wiąże 

się z ideą 3L -  life long learning – uczenia się przez całe życie. 

   W roku 2020 wydatkowano środki unijne w wysokości 66.627,61zł. Środki te 

przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, fantomy, materiały 

biurowe, podręczniki. Opłacono również warsztaty rękodzieła oraz usługę 

transportową. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia osób szkolących oraz 

koordynatora. 
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Głosami mieszkańców i dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyjaciół gminy Obrowo, 

Radnych Gminy Obrowo, pracowników Urzędu Gminy, jednostek podległych oraz 

Sołtysów  w miejscowości Dobrzejewice powstało „Podwórko talentów” wyłonione w 

ogólnopolskim konkursie firmy Nivea. Dobrzejewice z gminy Obrowo od początku 

plasowały w ścisłej czołówce konkursu. Walka była zacięta i wyrównana. Trwała od 

22 maja do 24 czerwca. Do ogólnopolskiej rywalizacji przystąpiło ponad 160 

miejscowości. Dobrzejewice z ilością 26 101 głosów zajęły 3. miejsce.  
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Gmina Obrowo w 2020  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 

 

Pomimo pandemii i wprowadzonych ograniczeń pracownicy Urzędu Gminy 

przyjmowali interesantów. Wszystkie sprawy załatwiane były w miarę możliwości na bieżąco. 

Sprawy wymagające wyjaśnień i uzgodnień z przyczyn od pracowników Urzędu niezależnych 

były załatwiane w późniejszym terminie, po uprzednim poinformowaniu zainteresowanej 

osoby.  Potrzeby osób starszych, samotnych i chorych realizowane były przez pracowników 

GOPS w trybie natychmiastowym. 
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