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 Szanowni Mieszkańcy Gminy Obrowo, 

 

 

 

 
po raz kolejny mam zaszczyt przedstawić Państwu „Raport o Stanie Gminy Obrowo za 2021 

rok”. Jest to dokument, którego sporządzenie jest obowiązkiem ustawowym, stanowiący 

podsumowanie działalności Wójta za rok poprzedni. Rok 2021 był czasem szczególnym, 

pełnym obaw, emocji, ale przede wszystkim był to czas wytężonej pracy dla gminy i jej 

mieszkańców. Zmagając się z epidemią podejmowaliśmy wiele działań, pokonując wiele 

sytuacji kryzysowych m.in. funkcjonowanie szkół podczas nauki zdalnej. Ograniczenia 

epidemiologiczne miały duży wpływ na dochody i wydatki budżetowe. Mimo to 

zrealizowano część inwestycji wcześniej rozpoczętych w obszarze infrastruktury drogowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej, co przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Mam nadzieję, ze gmina Obrowo będzie miejscem, do którego zawsze będzie chciało się 

wracać. 
 

 

 

 

 

               

 

           

 

 

 

 

 
 Z wyrazami szacunku  

 

  Wójt  Gminy Obrowo 

 /-/ Andrzej Wieczyński 
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Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 

2021 r. poz. 1372 tj.) oraz Uchwały Nr VII/43/2019  Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2019 

r. w sprawie szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy został opracowany „Raport  o  

stanie  gminy  Obrowo  za 2021 rok”.   Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta 

Gminy Obrowo od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 
 

 

WSTĘP 
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       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 8150,8013 ha to użytki rolne, a 6213,2914 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, 

Szembekowo oraz Obory 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. 

 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
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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 2021 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 XXV/199/2021 

19.03.2021 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok 

2 XXV/200/2021 

19.03.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2021–2034 

3 XXV/201/2021 

19.03.2021 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok 

4 XXV/202/2021 

19.03.2021 zmiany uchwały Rady Gminy Obrowo Nr XVII/127/2020 z dnia 6 

lutego 2020 roku w sprawie 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 

5 XXV/203/2021 

19.03.2021 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Obrowo za udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

6 XXV/204/2021 

19.03.2021 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych 

7 XXV/205/2021 

19.03.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo 

8 XXV/206/2021 

19.03.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo 

9 XXV/207/2021 

19.03.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

10 XXV/208/2021 

19.03.2021 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Obrowo 

11 XXV/209/2021 

19.03.2021 zwolnienia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na 

terenie Gminy Obrowo z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty 

12 XXV/210/2021 

19.03.2021 określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 
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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 

13 XXV/211/2021 

19.03.2021 przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży „Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 

oraz określenia warunków przyznawania stypendium i nagród 

rzeczowych uczniom w ramach „Akademii Zdolnych Wójta 

Gminy Obrowo” 

14 XXV/212/2021 

19.03.2021 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

15 XXV/213/2021 

19.03.2021 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

16 XXV/214/2021 

19.03.2021 wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Obrowo, a 

pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny Torunia 

17 XXV/215/2021 

19.03.2021 dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy 

Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 

161/9 

18 XXV/216/2021 

19.03.2021 dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy 

Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 

161/10 

19 XXV/217/2021 

19.03.2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w 

miejscowości Zawały, dz. nr ewidencyjny 114/6 

20 XXV/218/2021 

19.03.2021 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Osiek nad 

Wisłą, stanowiącej własność Gminy Obrowo na rzecz 

użytkownika wieczystego 

21 XXV/219/2021 

19.03.2021 przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Obrowo na rok 2021 

 

22 

XXVI/220/2021 

26.05.2021 wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo 

23 XXVI/221/2021 

26.05.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 

2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Obrowo za 2020 rok 

24 XXVI/222/2021 

26.05.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w 

Dobrzejewicach za 2020 rok 
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25 XXVI/223/2021 

26.05.2021 udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok 

26 XXVI/224/2021 

26.05.2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu 

27 XXVI/225/2021 

26.05.2021 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu 

28 XXVI/226/2021 

26.05.2021 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok 

29 XXVI/227/2021 

26.05.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2021–2034 

30 XXVI/228/2021 

26.05.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo 

31 XXVI/229/2021 

26.05.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębówiec gmina Obrowo 

32 XXVI/230/2021 

26.05.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

33 XXVI/231/2021 

26.05.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo 

34 XXVI/232/2021 

26.05.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

35 XXVI/233/2021 

26.05.2021 rozpatrzenia petycji w zakresie przyjęcia projektu uchwały 

przesłanej w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącej równego 

traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz uzyskania 

gwarancji bezpieczeństwa dla pacjentów otrzymujących 

szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 od producentów 

preparatów 

36 XXVI/234/2021 

26.05.2021 rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Osiek nad Wisłą, 

w sprawie przebudowy ulic: Osikowej, Kasztanowej, Jodłowej, 

Akacjowej 

37 XXVI/235/2021 

26.05.2021 rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Obrowo w 

sprawie przebudowy ulicy Leszczynowej na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 258 do skrzyżowania z ulicą Jagodową 

38 XXVI/236/2021 

26.05.2021 przystąpienia Gminy Obrowo do Stowarzyszenia „Droga 

Ekspresowa S-10” 

39 XXVI/237/2021 

26.05.2021 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Obrowo na lata 2021- 2025 

40 XXVI/238/2021 

26.05.2021 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrowo w 

roku 2021.” 

41 XXVI/239/2021 

26.05.2021 ustanowienia sztandaru Gminy Obrowo, Łańcucha 

Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo i Łańcucha Wójta 

Gminy Obrowo 

42 XXVI/240/2021 

26.05.2021 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na 

rok szkolny 2021/2022 

43 XXVI/241/2021 

26.05.2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w 

miejscowości Zawały, dz. nr geodezyjne 178/17, 177 
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44 XXVII/242/2021 

14.09.2021 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok 

45 XXVII/243/2021 

14.09.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2021–2034 

46 XXVII/244/2021 

14.09.2021 przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku - 

Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach 

47 XXVII/245/2021 

14.09.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina 

Obrowo 

48 XXVII/246/2021 

14.09.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina 

Obrowo 

49 XXVII/247/2021 

14.09.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo 

50 XXVII/248/2021 

14.09.2021 przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina 

Obrowo 

51 XXVII/249/2021 

14.09.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo 

52 XXVII/250/2021 

14.09.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina 

Obrowo 

53 XXVII/251/2021 

14.09.2021 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

54 XXVII/252/2021 

14.09.2021 przekazania petycji według właściwości 

55 XXVII/253/2021 

14.09.2021 pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

56 XXVII/254/2021 

14.09.2021 rozpatrzenia petycji mieszkanki miejscowości Kawęczyn gmina 

Obrowo 

57 XXVII/255/2021 

14.09.2021 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

58 XXVIII/256/2021 

23.09.2021 wyrażenia stanowiska w sprawie skargi na bezczynność Rady 

Gminy Obrowo 

59 XXVIII/257/2021 

23.09.2021 nadania nazwy placu w miejscowości Stajenczynki gmina 

Obrowo 

60 XXIX/258/2021 

26.11.2021 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok 

61 XXIX/259/2021 

26.11.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2021–2034 

62 XXIX/260/2021 

26.11.2021 podatku od nieruchomości 

63 XXIX/261/2021 

26.11.2021 określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 

2022 

64 XXIX/262/2021 

26.11.2021 obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do 

obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2022 r. 

 

65 XXIX/263/2021 

26.11.2021 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Obrowo 
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66 XXIX/264/2021 

26.11.2021 diet dla radnych 

67 XXIX/265/2021 

26.11.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina 

Obrowo 

68 XXIX/266/2021 

26.11.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina 

Obrowo 

69 XXIX/267/2021 

26.11.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina 

Obrowo 

70 XXIX/268/2021 

26.11.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo 

71 XXIX/269/2021 

26.11.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo 

72 XXIX/270/2021 

26.11.2021 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo 

73 XXIX/271/2021 

26.11.2021 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 

74 XXX/272/2021 

28.12.2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

75 XXX/273/2021 

28.12.2021 zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok 

76 XXX/274/2021 

28.12.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 

2021–2034 

77 XXX/275/2021 

28.12.2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022 

78 XXX/276/2021 

28.12.2021 uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2022 

79 XXX/277/2021 

28.12.2021 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na 

lata 2022–2035 

80 XXX/278/2021 

28.12.2021 dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat 

stanowiących dochody budżetu Gminy Obrowo 

81 XXX/279/2021 

28.12.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina 

Obrowo 
 

82 XXX/280/2021 

28.12.2021 przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2022” 
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83 XXX/281/2021 

28.12.2021 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego 

wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 

84 XXX/282/2021 

28.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych 

 

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 

 

 

 

 

 

Mając na uwadze potrzebę wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej, a w szczególności wolę zapewnienia udziału 

przedstawicieli środowisk młodzieżowych w kształtowaniu spójnej 

polityki młodzieżowej, która ma zachęcać do uczestnictwa w życiu 

społecznym na poziomie lokalnym, Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta 

Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2021 r. została powołana  

Młodzieżowa Grupa Doradcza. W jej skład wchodzą młodzi 

mieszkańcy gminy w wieku od 13 do 24 lat. Są wśród nich uczniowie 

gminnych szkół podstawowych i liceum, liceów toruńskich oraz studenci. Grupa ma 

charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

W grudniu 2021 roku włączyli się w pomoc starszym i samotnym mieszkańcom gminy, 

organizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie. 
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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 Budownictwa i Ochrony Środowiska  

3) Referat Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych  

4) Referat Oświaty i Sportu  

5) Referat Organizacyjny  

6) Straż Gminna  

7) Urząd Stanu Cywilnego  

8) Samodzielne stanowisko informatyka  

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

            10) Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony zdrowia  

11) Samodzielne stanowisko ds. akcyzy i ubezpieczeń mienia gminy  

12) Zespół do Spraw Informacji Niejawnych  

13) Radcy Prawni  

14) Samodzielne stanowisko 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 im. mjr Henryka Sucharskiego  

 7) Szkoła Podstawowa w Obrowie im. Jana Pawła II 

            8) Zespół Szkół w Brzozówce  

 9) Szkoła Podstawowa w Łążynie II im. Mikołaja Kopernika  

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

W skład Gminy Obrowo wchodzi 21 sołectw: 

 

 

1. Bartoszewo  

2. Brzozówka 

3. Dobrzejewice  

4. Dzikowo  

5. Głogowo  

6. Kawęczyn  

7. Kazimierzewo  

8. Łążyn II 

9. Łążynek  

10. Obory  

11. Obrowo  

12. Osiek nad Wisłą  

13. Sąsieczno  

14. Silno  

15. Skrzypkowo 

16. Smogorzewiec  

17. Stajenczynki  

18. Szembekowo  

19. Zawały 

20. Zębowo  

21. Zębówiec 

            Charakterystyka poszczególnych sołectw : 
 

  

Lp. Sołectwo Powierzchnia 

w ha 

Ilość 

działek 

Ilość wszystkich 

budowli i 

budynków 

Liczba 

mieszkańców 

1 Bartoszewo 92,8 14 21 71 

2 Brzozówka 264,9992 1631 1032 2347 

3 Dobrzejewice 723,9345 719 521 777 

4 Dzikowo 823,9244 1289 490 554 

5 Głogowo 641,1417 2297 1503 3029 

6 Kawęczyn 889,7293 1245 597 825 

7 Kazimierzewo 171,2340 90 71 73 

8 Łążyn II, Kuźniki 850,0423 592 588 727 

9 Łążynek 607,8614 362 298 328 

10 Obory 2499,9654 589 244 502 

11 Obrowo 1274,3265 2484 1113 1955 

12 Osiek nad Wisłą 1227,3281 2332 1176 2057 

13 Sąsieczno 337,1933 812 263 466 

14 Silno 1077,6888 1246 604 1145 

15 Skrzypkowo 537,2487 375 189 266 

16 Smogorzewiec 498,4766 384 93 99 

17 Stajenczynki 1514,1127 1073 287 503 

18 Szembekowo 536,9013 1194 469 761 

19 Zawały 455,0511 682 497 819 

20 Zębowo 932,2765 603 544 655 

21 Zębówiec 270,7221 379 195 165 

 Razem 16226,9579 20,439 10,795 18124 
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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 

*Stowarzyszenie Vis Vitalis w Osieku nad Wisłą 

*Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Strzeleckie BAZA IV w Brzozówce 

*Stowarzyszenie „Historia Naszej Ziemi” w Dzikowie 

*Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „SNAJPER” w Głogowie 

 

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" 

*Stowarzyszenie „Droga Ekspresowa S 10” 

oraz współpraca ze Spółdzielnią Socjalną "Lubiczanka" z Lubicza 

 
W 2021r. Gmina Obrowo podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli współpracy 

pomiędzy Gminą Obrowo, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar 

Funkcjonalny Torunia. W dniu 18 czerwca 2021 r. w Toruniu Partnerzy MOF Torunia podpisali 

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i 

zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Torunia, którego celem jest współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i dążenie do 

zrównoważonego i równomiernego rozwoju gmin i powiatów w ramach MOF Torunia, w tym 

poprzez realizację ZIT. Gmina Obrowo planuje podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na 

utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład MOF Torunia 

stowarzyszenia pn. „Stowarzyszenie MOF Torunia” z siedzibą w Toruniu oraz przystąpienie do 

niego Gminy Obrowo. Skutkiem uchwały będzie powołanie Stowarzyszenia MOF Torunia, które 

będzie działać na rzecz synergicznego, harmonijnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru MOF Torunia, m. in. poprzez realizację projektów współfinansowanych 

ze środków UE w ramach ZIT 2021-2027. 
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Statystyka urodzeń, zgonów  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Związki małżeńskie zawarte w 2021 r.  

 

1. Parafia Rzymsko-Katolicka w Dobrzejewicach - 11 

2. Parafia Rzymsko-Katolicka w Łążynie - 1 

3.Parafia Rzymsko-Katolicka w Obrowie - 6 

4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Osieku nad Wisłą – 8 

5. Parafia Rzymsko-Katolicka w Brzozówce - 2 

Łącznie : 28 

 

Śluby cywilne - 52 

 

 

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienia zagranicznego aktu 

małżeństwa do rejestru stanu cywilnego USC Obrowo- 5

                                      Miejscowość Urodzenia Zgony 

Brzozówka 25 7 

Dobrzejewice 8 23 

Dzikowo 5 5 

Głogowo 36 15 

Kawęczyn 13 7 

Kazimierzewo 1 2 

Łążyn II, Kuźniki 4 6 

Łążynek 1 6 

Obrowo 29 20 

Obory 8 3 

Osiek nad Wisłą 24 12 

Sąsieczno 10 6 

Silno 14 5 

Skrzypkowo 1 3 

Smogorzewiec 0 0 

Stajenczynki 10 4 

Szembekowo 3 5 

Zawały  8 9 

Zębowo 4 6 

Zębówiec 1 2 

Ogółem: 205 146 
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 Rolnictwo 
 

 

                    Liczba gospodarstw z uwzględnieniem powierzchni gruntu w roku 2021 

 

 

Powierzchnia 

Gmina 

Gospodarstwa 

rolne 
Działki rolne Razem Powierzchnia fizyczna [ha] 

1 - 2 ha 492 280 772 683,9955 

2 - 5 ha 441 9 450 1345,553 

5 - 7 ha 162 2 164 821,7697 

7 - 10 ha 148 0 148 1100,6616 

10 - 15 ha 139 1 140 1442,8946 

powyżej 15 ha 109 3 112 1715,8989 

poniżej 1 ha 221 3816 4037 882,314 

Ogółem 1712 4111 5823 7993,0873 

 

 

 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 2021 roku wpłynęło 511 wniosków. 

 

 Rolnicy korzystają również z pomocy "de minimis". W 2021 r. gmina wydała 21 

decyzji.  

  

 Na terenie gminy Obrowo funkcjonują: 

 

     1. Spółka Wodna Brzozówka 

     2. Spółka Wodna Zębowo 

  

 

 

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

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej 

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

podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia  

działalności  w  gminie  Obrowo  obejmowała  1437  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 16 przedsiębiorców  udzieliła pomocy  "de minims". 

 

 

 

W Urzędzie Gminy Obrowo dla osób zainteresowanych uruchomiony został punkt 

potwierdzający  Profil Zaufany. W 2021 roku potwierdzono 370 profili. 
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Wykonanie budżetu Gminy Obrowo za 2021 rok 
 

 

Lp. 

   

 

 

Plan na dzień       

31.12.2021r. 

 

 

Wykonanie na  dzień 

31.12.2021r. 

 

1 DOCHODY 114.190.534,07 116.817.313,90 

 w tym:   

  - dochody bieżące 109.406.595,07 112.116.855,88 

  - dochody majątkowe 4.783.939,00 4.700.458,02 

    

2 WYDATKI 116.587.716,52 112.186.108,81 

 w tym:   

  - wydatki bieżące 102.538.038,83 100.050.306,74 

  - wydatki majątkowe 14.049.677,69 12.135.802,07 

    

3 NADWYŻKA/DEFICYT -2.397.182,45 4.631.205,09 

    

4 PRZYCHODY OGÓŁEM 5.236.292,69 7.676.082,00 

 w tym:   

  - obligacje jednostek 

samorządowych 

4.500.000,00 4.500.000,00 

  - niewykorzystane środki 

pieniężne, o których mowa w 

art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  o 

finansach publicznych (RFIL) 

736.292,69 736.292,69 

 - wolne środki 0,00 2.439.789,31 

    

5 ROZCHODY OGÓŁEM 2.839.110,24 2.839.110,24 

 w tym:   

  - spłaty pożyczek 839.110,24 839.110,24 

  - wykup papierów 

wartościowych 

2.000.000,00 2.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 
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Informacja ogólna o budżecie z uwzględnieniem zmian  
                                      

 

       Budżet Gminy Obrowo na rok 2021 został uchwalony na Sesji Rady Gminy Obrowo  w 

dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Obrowo po stronie 

dochodów w kwocie 101.042.550,33zł. w tym dochody majątkowe 7.441.967zł. i po 

stronie wydatków w kwocie 102.963.956,33zł. w tym wydatki majątkowe 12.369.525 zł. 

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.921.406zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu gminy na koniec 2021 roku zamknął 

się po stronie dochodów kwotą planu 114.190.534,07zł i po stronie wydatków kwotą 

116.587.716,52zł.  

Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 116.817.313,90zł, co stanowiło 

102,30% planu. 

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie 112.186.108,81zł. tj. na poziomie 

96,22% planu. 

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.049.677,69zł. i zrealizowano je w 

kwocie 12.135.802,07zł., co stanowiło 86,38%. 

Plan budżetu na koniec 2021r. w stosunku do budżetu pierwotnego po stronie 

dochodów zwiększył się o kwotę 13.147.983,74zł., zaś po stronie wydatków wzrósł o 

kwotę 13.623.760,19zł.  

Na koniec analizowanego okresu nadwyżka budżetu wyniosła 4.631.205,09zł. przy 

planowanym deficycie w wysokości 2.397.182,45zł. 

 

 

Do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz 

Zarządzeniami Wójta: 

1. Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 13 stycznia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

2. Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 stycznia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

3. Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 lutego 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

4. Uchwałą Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

5. Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

6. Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 31 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

7. Zarządzeniem Nr 41/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

8. Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 kwietnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

9. Zarządzeniem Nr 47/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

10. Uchwałą Nr XXVI/226/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 maja 2021 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

11. Zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 maja 2021 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

12. Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 czerwca 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

13. Zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 czerwca 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

14. Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 15 lipca 2021 roku w 

sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

15. Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 2 sierpnia 2021 roku  

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 
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16. Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 sierpnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

17. Zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 27 sierpnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

18. Zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 1 września 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

19. Uchwałą Nr XXVII/242/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 14 września 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

20. Zarządzeniem Nr 94/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 września 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

21. Zarządzeniem Nr 95/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 20 września 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

22. Zarządzeniem Nr 97/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 30 września 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

23. Zarządzeniem Nr 100/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 12 października 

2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

24. Zarządzeniem Nr 102/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 października 

2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

25. Zarządzeniem Nr 111/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 25 października 

2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

26. Zarządzeniem Nr 114/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 9 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

27. Zarządzeniem Nr 122/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

28. Uchwałą Nr XXIX/258/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

29. Zarządzeniem Nr 131/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 26 listopada 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

30. Zarządzeniem Nr 132/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 3 grudnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

31. Zarządzeniem Nr 136/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 16 grudnia 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

32. Uchwałą Nr XXX/273/2021 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 grudnia 2021 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok, 

33. Zarządzeniem Nr 141/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 29 grudnia 2021 

roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 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 101 042 550,33 114 190 534,07 13 147 983,74 

Dochody bieżące 93 600 583,33 109 406 595,07 15 806 011,74 

Dochody 

majątkowe 
7 441 967,00 4 783 939,00 -2 658 028,00 

WYDATKI 102 963 956,33 116 587 716,52 13 623 760,19 

Wydatki bieżące 90 594 431,33 102 538 038,83 11 943 607,50 

Wydatki 

majątkowe 
12 369 525,00 14 049 677,69 1 680 152,69 

WYNIK BUDŻETU -1 921 406,00 -2 397 182,45 -475 776,45 

Przychody  4 760 516,24 5 236 292,69 475 776,45 

Rozchody 2 839 110,24 2 839 110,24 0,00 
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Wykonanie dochodów budżetu gminy  
 

 
 

 

Wykres dotyczący wykonanych dochodów według źródeł ich pozyskania 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,47%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę

3,46% Transport i łączność

0,95%

Gospodarka mieszkaniowa

0,18%

Informatyka

0,04%

Administracja publiczna

0,48%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

0,01%

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem

25,03%

Różne rozliczenia (subwencje)

27,13%

Oświata i wychowanie

3,60%

Ochrona 

zdrowia

0,03%

Pomoc społeczna

2,17%

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,17%

Rodzina

29,93%

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

4,69%

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego

1,66%

Struktura wykonania dochodów Gminy Obrowo na dzień 31.12.2021r.

dochody własne
34%

subwencje
27%

dotacje i inne środki 
pozyskane na 

współfinansowanie 
zadań
39%

Struktura wykonanych dochodów za 2021 rok
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  Wykonanie  wydatków  budżetu gminy  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie od 20 października 2021 r. do 19 listopada 2021 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 2019 r.  do dnia kontroli. 

 

Przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola gospodarki finansowej obejmująca swoim 

zakresem następujące tematy: 

 

I. Ustalenia ogólno organizacyjne. 

II. Księgowość i sprawozdawczość. 

III. Udzielenie zamówień publicznych i zaciąganie zobowiązań wieloletnich 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnictwo i łowiectwo
1,67%

Transport i łączność
6,84%

Gospodarka mieszkaniowa
1,08% Działalność usługowa

0,11%

Administracja publiczna
6,03%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

0,69%

Obsługa długu publicznego
0,87%

Oświata i wychowanie
31,47%

Ochrona zdrowia
0,23%

Pomoc społeczna
4,03%

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej

0,02%

Edukacyjna opieka wychowawcza
0,80%

Rodzina
31,58%

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

8,50%

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

1,25%

Kultura fizyczna
0,29%

Struktura wydatków Gminy Obrowo według wykonania na dzień 31.12.2021r.
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Decyzje podatkowe 
 

 

 

 Każdego roku właścicielom nieruchomości Urząd Gminy wystawia nakazy płatnicze 

na  podatek.  W 2021 r. wystawiono decyzje wymiarowe tj.: 

 

 

 

 

PODATEK ILOŚĆ 

SZTUK 

rolny 794 

leśny 30 

od nieruchomości 4283 

leśny i od nieruchomości 55 

łączne zobowiązanie pieniężne działki 1874 

łączne zobowiązania pieniężne 

gospodarstwa 

1365 

 

 

   

 

 

 

 Gmina Obrowo w trudnych sytuacjach wspomaga swoich mieszkańców, 

umarza , odracza lub rozkłada na raty podatek. W 2021 roku dokonano następującej 

pomocy: 

 

 

 

 

PODATEK UMORZENIA ODROCZENIA RATY 

rolny 6 2 1 

od nieruchomości 45 1 1 

łączny(rolny,nieruchomości,leśny) 22 2 1 

transportowy 5 1 0 
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Zaległości podatkowe podatników 

  

 

1. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy ogólna kwota 843.405,45zł w 

tym: 

* od osób prawnych – 67.605,64zł. w tym podatek od nieruchomości  54.345,44zł., 

           * od osób fizycznych – 775.799,81zł. w tym: 

               - od nieruchomości – 604.932,16zł., 

               - od środków transportu – 92.047,46zł., 

               - podatek rolny – 74.916,87zł., 

               - podatek leśny – 3.903,32zł. 

 

 

2. Pozostałe należności z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta 

Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 1.546.127,67zł. w tym opłaty między innymi za: 

− użytkowanie wieczyste – 34.049,18zł.,  

− dzierżawy, najem i czynsze należne gminie – 5.686,00zł., 

− sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków – 687.602,63zł., 

− wystawione mandaty karne – 22.989,36zł., 

− należność za energię w budynkach komunalnych - 25.106,22zł. 

− opłaty za odpady komunalne – 746.367,97zł., 

− pas drogowy – 4.328,14zł., 

− wynajem sal w szkołach – 5.140,94zł. 

−  

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

alimentacyjnego w kwocie 1.695.291,76zł. 

 

Należności wymagalne są na bieżąco analizowane, wysyłane są  upomnienia, 

wezwania do zapłaty, ponaglenia. Z tytułu zaległości: 

− w podatkach wystawiono w  2021 roku 2.569 upomnień oraz 175 tytułów 

wykonawczych.  

− w opłacie za odpady komunalne wystawiono w 2021 roku 1.587 upomnień na łączną 

kwotę 567.047,32zł. oraz 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 76.027,50zł. 

− za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków w 2021 roku wystawiono 856 wezwań do 

zapłaty na łączną kwotę 357.468,91zł. 

 

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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Wykonanie wydatków inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania: 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejewice wraz z przepompownią 

ścieków 

Plan 185.000zł. Wykonanie 60.762,00zł. 

Realizacja 32,84% 

Wydatkowano środki na uregulowanie należności według częściowego protokołu 

odbioru wykonanych robót związanych z budową kanalizacji.  

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022. 

 

2. Budowa wodociągu w miejscowości Silno – Obory - Smogorzewiec 

Plan 220.000zł. Wykonanie 199.024,74zł. 

Realizacja 90,47% 

Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych. Zgodnie z 

podpisaną umową w roku 2021 dokonano dostawy materiałów inwestycyjnych 

niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Zadanie kontynuowane w roku 2022  

 

3. Budowa wodociągu w miejscowości Głogowo 

Plan 139.600zł. Wykonanie 137.358,27zł. 

Realizacja 98,39% 

Zakupiono materiały wodociągowe do realizacji inwestycji  w kwocie 6.978,27zł. oraz 

opłacono wykonanie wodociągu na kwotę 130.380zł. W ramach zadania wykonano 

wodociąg fi 225 i fi 160. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 roku. 

 

4. Budowa kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą 

Plan 70.000zł. Wykonanie 29.871,04zł. 

Realizacja 42,67% 

Wykonano mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych na kwotę 13.200zł. 

Zakupiono materiały niezbędne do wykonania części przedmiotowej inwestycji na kwotę 

5.637,04zł. oraz zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej w Osieku ul. Storczykowa 

na kwotę 8.634zł. Wykonano inwentaryzację sieci o długości 211mb. na kwotę 2.400zł.  

Zadanie kontynuowane w roku 2022. 

 

5. Budowa kanalizacji w miejscowości Szembekowo 

Plan 262.000zł. Wykonanie 261.078,59zł. 

Realizacja 99,65% 

Wydatkowano środki na wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych na kwotę 

51.405zł. Wykonano dokumentację projektu budowlanego kolektora tłocznego 

kanalizacji sanitarnej (część I) na kwotę 35.670zł. Zgodnie z podpisaną umową dokonano 

zakupu części materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego na kwotę 174.003,59zł.. 

Zadanie kontynuowane w roku 2022. 

 

6. Budowa wodociągu w miejscowości Dzikowo 

Plan 41.500zł. Wykonanie 39.708,44zł. 

Realizacja 95,68% 

W 2021 roku dokonano zakupu materiałów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji 

przedmiotowego zadania na łączną kwotę 33.208,44zł. Wykonano inwentaryzację 

zadania na kwotę 6.500zł. W ramach tej inwestycji wybudowano sieć wodociągową fi90 

o długości 712mb oraz fi110 o długości 593mb wraz z 4 hydrantami. Zadanie zakończone 

i rozliczone.  

3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 
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7. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody na terenie Gminy Obrowo 

Plan 91.340zł. Wykonanie 37.646,40zł. 

Realizacja 41,22% 

W roku 2021 kwotę 27.896,40zł. wydatkowano na wykonanie wytyczenia 

fundamentowania oraz kwotę w wysokości 9.750zł. za wznowienie granic działki 

niezbędnym do realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.  

 

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kazimierzewo - Zębowiec 

Plan 3.660zł. Wykonanie 3.654,46zł. 

Realizacja 99,85% 

Zakupiono materiały na potrzeby realizacji zadania na kwot e 2.954,46zł. oraz wykonano 

inwentaryzację sieci wodociągowej na kwotę 700zl. W ramach zadania wykonano 

rozbudowę sieci wodociągowej o długości 680 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

9. Budowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn  

Plan 113.265zł. Wykonanie 113.263,89zł. 

Realizacja 100% 

Wydatkowano środki na zakup materiałów do realizacji zadania na łączną kwotę 

80.368,64zł., usługi koparko – ładowarką na kwotę 19.895,25zł. oraz wykonano częściowa 

inwentaryzację przedmiotowego zadania na kwotę 13.000zł. Zadanie kontynuowane 

będzie w roku 2022.  

  
 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno 

Plan 500.000zł. Wykonanie 426.970,00zł. 

Realizacja 85,39% 

Zadanie wieloletnie realizowane jest przy współudziale środków unijnych. W roku 2021 

dokonano częściowej zapłaty za wykonany zakres prac na podstawie przedłożonych i 

zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru robót na łączna kwotę 416.970zł. Na 

prowadzenie nadzoru budowlanego w roku 2021 wydatkowano kwotę 10.000zł. 

Zadanie kontynuowane w 2022 roku. 

 

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

Obrowo – etap II 

Plan 1.847.202zł. Wykonanie 1.553.106,68zł. 

Realizacja 84,08% 

Wykonanie specyfikacji technicznej dostawy wraz z montażem. Zaprojektowanie, 

dostawa i montaż 35 zestawów kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby 

prywatnych gospodarstw domowych o łącznej mocy 271,58 kW wraz z niezbędnymi 

elementami instalacji . Zapewnienie możliwości podłączenia instalacji do sieci Ethernet 

lub WiFi.  
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Panele: 

1) Leapton Solar 450W (25 instalacji) 

2) Blaupunkt 450W (4 instalacje) dokładny odpowiednik Leapton Solar  

3) Recom 460W (3 instalacje) 

4) Seraphim 440W (3 instalacje) 

Wykonanie kompletnej instalacji pompy ciepła – 16 szt. marki Panasonic WH-MXC09J3E5 

wraz z niezbędnymi elementami instalacji oraz zapewnienie możliwości podłączenia 

instalacji do sieci Ethernet lub WiFi.  

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie tablicy informacyjnej. 

Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych oraz udziale mieszkańców.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec w km od 0+0000 do 2+050 

na długości 2,050km 

Plan 241.230zł. Wykonanie 240.851,57zł. 

Realizacja 99,84% 

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację dla Powiatu Toruńskiego na 

dofinansowanie realizacji powyższego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji 

dokonano przebudowy drogi na długości 2,050km o następującym zakresie: jezdnia 

(11.691m2), chodniki (194m2), pobocza (2.884,50m2), lampy oświetleniowe hybrydowe 

(4szt.). 

 
13. Wykonanie podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 

Plan 450.000 zł. Wykonanie 446.978,69zł. 

Realizacja 99,33% 

Wykonano podbudowy na następujących drogach: 

- ul. Olszynowa w Głogowie w kwocie 12.300zł. – korytowanie i profilowanie podłoża, 

utwardzenie kruszywem drogowym frakcji 0,32mm – wykonano 1150m2 podbudowy o 

grubości 20cm, 

- ul. Dworcowa w Obrowie w kwocie 17.220zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o 

powierzchni 575m2, grubość podbudowy 35cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 

0,32mm, 

        
- ul. Leszczynowa w Obrowie w kwocie 18.450zł. – korytowanie i profilowanie podłoża, 

utwardzenie kruszywem drogowym frakcji 0,32mm – wykonano 775m2 podbudowy o 

grubości 35cm, 
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- ul. Leśna w Stajenczynkach w kwocie 11.070zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o 

powierzchni 850m2, grubość podbudowy 30cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 

0,32mm, 

- ul. Kwiatowa w Szembekowie w kwocie 31.272,75zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o 

powierzchni 565m2, grubość podbudowy 15cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 

0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm grubość 10cm, 

                      
- ul. Jaskółcza w Głogowie w kwocie 31.881,60zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o 

powierzchni 576m2, grubość podbudowy 15cm, wykonana kruszywem drogowym frakcji 

0,63mm oraz kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm grubość 10cm, 

 

                      
- ul. Miła w Szembekowie w kwocie 23.662,13zł. – korytowanie i utwardzenie drogi o 

powierzchni 427,35m2, wykonana kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz kruszywem 

mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie, 

                   
- ul. Wiązowa w Brzozówce w kwocie 52.459,50zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie 

drogi o powierzchni 850m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz 

kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie, wykonano odwodnienie z dwoma 

wpustami na odcinku 55mb,  
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- ul. Sarnia w Głogowie w kwocie 98.246,25zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie 

drogi o powierzchni 1775m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,63mm oraz 

kruszywem mieszanym frakcji do 0,32mm, profilowanie, 

- ul. Storczykowa w Osieku w kwocie 70.887,96zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie 

drogi o powierzchni 504m2, niwelacja terenu i profilowanie skarpy, wykonanie kanalizacji 

deszczowej na odcinku 90mb,  

- ul. Polna w Osieku w kwocie 33.008,61zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi o 

powierzchni 3300m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie, 

                         
 

- dz. 269/27 w Kawęczynie w kwocie 8.584,34zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie 

drogi o powierzchni 800m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, 

profilowanie,                        

- ul. Hiacyntowa w Obrowie w kwocie 8.617,23zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie 

drogi o powierzchni 660m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, 

profilowanie, 

                   
- ul. Cedrowa w Obrowie w kwocie 6.933,25zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie 

drogi o powierzchni 500m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, 

profilowanie, 

- dz. 13 w Kawęczynie w kwocie 12.097,02zł. – wykonanie podbudowy i utwardzenie drogi 

o powierzchni 1000m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 0,32mm, profilowanie, 

- ul. Poranna Rosa w Głogowie w kwocie 10.288,05zł. – wykonanie podbudowy i 

utwardzenie drogi o powierzchni 1420m2, wykonane kruszywem drogowym frakcji 

0,32mm, profilowanie. 

 

14. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo 

Plan 630.000zł. Wykonanie 594.777,92zł. 

Realizacja 94,41% 

W roku 2021 w ramach powyższego zadania wykonano m.in.: 

- ul. Grabowa w Brzozówce w kwocie 18.200zł. – przebudowa drogi gminnej o 

powierzchni 220m2 z kostki brukowej oraz zamontowanie wpustu melioracyjnego, 

- droga gminna nr 101008C w Szembekowie (dodatkowy odcinek) w kwocie 168.342,72zł. 

– wykonanie nowej nawierzchni jezdni odcinek 280mb, na powierzchni 1456m2, 

wykonanie poboczy na powierzchni 420m2 oraz zjazdów 120m2, 

- droga gminna nr 101013C w Kawęczynie (dodatkowy odcinek) w kwocie 280.735,20zł. – 

wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni odcinku 370mb, powierzchnia podbudowy 

1961m2, powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1850m2, wykonanie poboczy na 

powierzchni 544m2 oraz zjazdów 200m2, wykonano inwentaryzację geodezyjną, 
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- ul. Kalinowa w Brzozówce w kwocie 52.000zł. – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 

na powierzchni 520m2, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego warstwa o grubości 

8cm na powierzchni 1560m2 oraz wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 

24m2,Długość odcinka drogi 104mb. 

 

15. Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo 

Plan 15.000zł. Wykonanie 14.514,00zł. 

Realizacja 96,76% 

W analizowanym okresie dokonano naprawy i przebudowy 120 m2 chodnika z kostki 

brukowej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy ulicy Aleja Lipowa w 

miejscowości Obrowo przy placówce pocztowej. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

16. Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+988 do km 

1+892  

Plan 934.980zł. Wykonanie 934.979,52zł. 

Realizacja 100% 

Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). 

W ramach zadania wykonano wycinkę drzew wzdłuż drogi (50 szt.). W ramach robót 

budowlanych wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 984 mb, na powierzchni 

5090 m2, wykonano chodniki i perony autobusowe o powierzchni 1105 m2. Wykonano 

również oświetlenie przy przejściach dla pieszych, odtworzono rowy oraz utwardzono 

pobocza o powierzchni 990 m2.  

 

 
 

 

17. Przebudowa drogi gminnej nr 1010138C w miejscowości Kawęczyn od km 0+959 do km 

1+742  

Plan 763.732zł. Wykonanie 763.731,12zł. 

Realizacja 100% 

Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). 

W ramach zadania dokonano wycinki drzew wzdłuż drogi (12 szt.) oraz zamontowano 

tablicę informacyjną. W ramach robót budowlanych wykonano nawierzchnię asfaltową 

jezdni na powierzchni 4188 m2 na długości 783 mb; wykonano pobocza na powierzchni 

1023 m2, powierzchnia zjazdów 422 m2. W ramach zadania wykonano chodniki i perony 

z kostki o powierzchni 167 m2.  

 

18. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I  

Plan 2.271.292,69zł. Wykonanie 2.106.059,62zł. 

Realizacja 92,73% 

W ramach powyższego zadania w roku 2021 wykonano: 

- ul. Leśna w Dzikowie w kwocie 240.133,46zł. (w tym środki RFIL 237.786,82zł.)- wykonanie 

nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 4155m2, utwardzenie dwustronnych 

poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 990m2, oznakowanie 

wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza 
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drogi, 

- ul. Długa w Sąsiecznie w kwocie 261.047,67zł. (w tym środki RFIL 258.701,03zł.)- 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 4491m2, utwardzenie 

dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 1497m2, 

oznakowanie wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja 

powykonawcza drogi, 

- ul. Polna w Obrowie w kwocie 178.462,24zł. (w tym środki RFIL 166.365,60zł.)- wykonanie 

nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 2460m2, utwardzenie dwustronnych 

poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 922,5m2, oznakowanie 

wraz z tablicą informacyjną, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacja powykonawcza 

drogi, 

- ul. Śliwkowa w Brzozówce w kwocie 183.938,05zł. (w tym środki RFIL 73.439,24zł.)- 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 2250m2, utwardzenie 

dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego frakcji 0-31mm o grubości 8cm – 750m2, 

wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 111,75m2, oznakowanie, nadzór 

inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi, wykonanie odcinka kanalizacji 

deszczowej o długości 50mb, 

- ul. Olszynowa w Brzozówce w kwocie 253.912,44zł.- wykonanie nowej nawierzchni jezdni 

o grubości warstwy 8cm – 3168m2, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego warstwa 

grubości 8cm na powierzchni 1056m2, wykonanie zjazdów do posesji na powierzchni 

253,3m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja powykonawcza drogi, 

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 149mb, 

- droga gminna w Zębówcu w kwocie 239.134,34zł. (w tym środki FOGR 90.432zł.)- 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 3956m2, utwardzenie 

dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm – 1413m2, wykonanie 

zjazdów do posesji na powierzchni 163,8m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, 

inwentaryzacja powykonawcza drogi,  

- ul. Dębowa w Brzozówce w kwocie 56.344,30zł. – wykonanie map do celów 

projektowych, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm – 450m2, 

utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm – 150m2, 

wykonanie zjazdów do posesji, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja 

powykonawcza drogi, 

- droga gminna w Łążynie (dz. 161) w kwocie 99.445,62zł. – wykonanie dokumentacji 

projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm o powierzchni 

1155m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o grubości 8cm na 

powierzchni 330m2, wykonanie oznakowania, nadzór inwestorski, inwentaryzacja 

powykonawcza drogi,  

- droga gminna w Łążynku (dz. 184/2) w kwocie 173.879,35zł. – wykonanie dokumentacji 

projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na 

powierzchni 2450m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o 

grubości 8cm na powierzchni 700m2, wykonanie oznakowania, nadzór inwestorski, 

inwentaryzacja powykonawcza drogi,  

- ul. Wilcza w Głogowie w kwocie 202.930,63zł. - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o 

grubości warstwy 8cm na powierzchni 2421m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z 

kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 807m2, wykonanie zjazdów do 

posesji na powierzchni 163,8m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja 

powykonawcza drogi, 

- ul. Sarnia w Głogowie w kwocie 154.587,50zł. - wykonanie nowej nawierzchni jezdni o 

grubości warstwy 8cm na powierzchni 1656m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z 

kruszywa drogowego o grubości 8cm na powierzchni 552m2, wykonanie zjazdów do 

posesji na powierzchni 52,15m2, oznakowanie, nadzór inwestorski, inwentaryzacja 

powykonawcza drogi,  

- droga gminna w Zawałach (dz. 52/4) w kwocie 66.372,45zł. – wykonanie dokumentacji 

projektowej, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o grubości warstwy 8cm na 

powierzchni 432m2, utwardzenie dwustronnych poboczy z kruszywa drogowego o 

grubości 8cm na powierzchni 144m2, wykonanie zjazdów do posesji, nadzór inwestorski, 

inwentaryzacja powykonawcza drogi,  
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               ul. Olszynowa, Brzozówka                             ul. Wilcza, Głogowo                                  

 

                         
          ul. Polna, Obrowo              Łążyn II 

 

W roku 2021 opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania nawierzchni 

asfaltowych następujących dróg gminnych: Zawały dz. 48/7 i 48/13, Obrowo ul. 

Osiedlowa, Osiek nad Wisłą ul. Storczykowa, Tulipanowa i Radosna. 
 

 

19. Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Silno 

Plan 163.000zł. Wykonanie 162.160,00zł. 

Realizacja 99,48% 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w m. Silno obejmowała prace 

takie jak: rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, utylizacja płyt azbestowych, 

wymiana łat dachowych, założenie membrany, założenie nowych łat dachowych, 

wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymurowanie 3 szt. kominów, 

założenie nowego pokrycia dachowego oraz rynien. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.  

Zadanie zakończone i rozliczone.  

   
 

20. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w miejscowości Skrzypkowo 

wraz z robotami towarzyszącymi 

Plan 233.000zł. Wykonanie 120.000,00zł. 

Realizacja 51,50% 

W roku 2021 zgodnie z podpisaną umową pokryto częściowe koszty przedmiotowej 

inwestycji. Dokonano rozbiórki rynien, pokrycia dachu i więźby dachowej, wykonano 

nową izolację dachu w postaci membrany dachowej oraz założono nowe łaty i kontr 

łaty do montażu blacho dachówki oraz wykonano częściową wymianę pokrycia 
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dachowego. Środki w wysokości 35.000zł. przeznaczone na realizację tego zadania 

pochodziły z pomocy finansowej otrzymanej z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego 

Stowarzyszenia Salutaris otrzymanymi na pomoc w celu usunięcia skutków nawałnicy. 

Zadanie kontynuowane w roku 2022.  

 

21. Nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia do zasobu mienia gminnego 

Plan 285.000zł. Wykonanie 285.000,00zł. 

Realizacja 100% 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu po rozpoznaniu sprawy o stwierdzenie 

nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Gmina Obrowo nabyła na podstawie 

ustawy spadek z dobrodziejstwem inwentarza w części wynoszącej ¼ części ułamkowych 

we współwłasności nieruchomości. Gmina zgodnie z postanowieniem odziedziczyła 

udział ¼ w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 114 

m2,budynkach gospodarczych oraz szklarniach ogrodniczych, w zabudowie zwartej, 

tradycyjnej architekturze z roku 2000. Powierzchnia zabudowy szklarni o łącznej 

powierzchni zabudowy wynoszącej 10.952 m2. 

 

22. Zakup nieruchomości na zasób mienia komunalnego 

Plan 382.185zł. Wykonanie 381.135zł. 

Realizacja 99,73% 

Zakupiono działki na zasób mienia: 

- działka nr  448/7, 362/3, 362/4 w Osieku nad Wisłą 

- działka nr 197/1, 225/3, 226/3, 227/3, 229/9 w Zębówcu, 

- działki nr 303/3, 377/1, 380/1, 364/1, 277/2, 281/2, 273/2, 279/2, 200/15, 200/17 w 

Obrowie, 

- działka 184/5, 184/6 w Oborach, 

- działki 195/7, 445/1, 263/38, 200/21, 219/13, 219/15, 219/16, 219/23, 219/25, 219/27, 

219/31, 219/34, 219/33  

Dokonano zamiany działek w Głogowie oraz otrzymano w drodze darowizny działki w 

Szembekowie, Dobrzejewicach i Obrowie. 

 

23. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo 

Plan 7.050zł. Wykonanie 7.050,00zł. 

Realizacja 100% 

W roku 2021 poniesiono koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ornitologiczno – 

chipoterologicznej dla budynku PKP oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie i 

studium wykonalności. Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadanie 

kontynuowane w roku 2022.  

 

24. Infostrada Kujaw i Pomorza 

Plan 147.483zł. Wykonanie 49.054,92zł. 

Realizacja 33,26% 

W roku 2021 poniesiono koszty związane z realizacją etapu E-Administracja i Infrastruktura 

informatyczna w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.  

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022 roku. 

 

25. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy 

Plan 13.800zł. Wykonanie 10.527,57zł.    

Realizacja 76,29% 

Zakupiono kserokopiarkę Xerox dla potrzeb urzędu gminy. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

26. Zakup serwera dla Urzędu Gminy 

Plan  25.000zł. Wykonanie 23.819,30zł. 

Realizacja 95,28% 

Zakupiono serwer Fujitsu Primergy TX 1330. 

Zadanie zakończone i rozliczone.  
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27. Zakup systemu informatycznego eSesja 

Plan  41.200zł. Wykonanie 41.179,18zł. 

Realizacja 99,95% 

Zakup i montaż sprzętu elektronicznego transmitującego obrady Rady Gminy: 2 szt kamer 

szybkoobrotowych Dahua SD-42212T-HN,Switch POE – 1 szt, karta dźwiękowa Sound 

Blaster, 1 szt Laptop Lenovo. Uruchomienie transmisji obrad on-line na żywo w sieci 

Internet. Wydatek objął: dostawę, montaż instalacji i uruchomienia systemu monitoringu. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

28. Dofinansowanie zakupu drona dla Policji 

Plan 25.000zł. Wykonanie 24.997,37zł. 

Realizacja 99,99% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na zakupie drona z akcesoriami dla Komisariatu Policji w 

Dobrzejewicach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. 

 

29. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 

Plan 29.000zł. Wykonanie 23.632,25zł. 

Realizacja 81,49% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na zakupie nieoznakowanego samochodu dla potrzeb 

Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. 

 
 

30. Dofinansowanie do wykonania zabudowy pojazdu Specjalistycznej Grupy 

Poszukiwawczo – Ratowniczej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Toruniu 

Plan 50.000zł. Wykonanie 50.000zł. 

Realizacja 100% 

Zgodnie z podpisaną umową dotacji przekazano środki na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego polegającego na wykonaniu zabudowy pojazdu ratowniczego dla 

Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – ratowniczej działającej w strukturach Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. 

 

31. Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w miejscowości Głogowo 

Plan 600.000zł. Wykonanie 54.710zł. 

Realizacja 9,12% 

Wydatkowano środki na usługę w zakresie ustalenia pochodzenia i typy gleb oraz pomiar 

jej zasięgu, dokumentację aplikacyjną do wniosku wraz z załącznikami oraz 

wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie kontynuowane w roku 2022.  
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32. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie 

Plan 65.000zł. Wykonanie 63.200zł. 

Realizacja 97,23% 

Na podstawie zawartej umowy zakupiono samochód marki VOLKSWAGEN Transporter T6 

TDI Mixt, rok produkcji 2016. Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

33. Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejewicach 

Plan 12.500zł. Wykonanie 11.177,63zł. 

Realizacja 89,42% 

Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dobrzejewicach na dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej w 

ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze -  zakup pojazdów dla jednostek 

Ochotniczych straży Pożarnych etap IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego a lata 2014 – 2020r. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.  

 

34. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą 

Plan 90.000zł. Wykonanie 4.428zł. 

Realizacja 4,92% 

W roku 2021 wydatkowano środki na wykonanie kosztorysu zadania inwestycyjnego. 

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022r. 

 

35. Wymiana ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 

Plan 200.000zł. Wykonanie 21.641,00zł. 

Realizacja 10,82% 

Wydatkowano środki tytułem wykonania map do celów projektowych w wysokości 

1.100zł. oraz wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie 

kontynuowane w roku 2022.  

 

36. Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób 

Plan 150.000zł. Wykonanie 148.498,00zł. 

Realizacja 99,00% 

Na podstawie zawartej umowy zakupiono samochód osobowy marki FIAT TALENTO 

Kombi Turismo, 2,0 MultiJet rok produkcji 2020. Zadanie zakończone i rozliczone.  

 
37. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad 

Wisłą 

Plan 83.148zł. Wykonanie 83.148,00zł. 

Realizacja 100% 

Zakres prac w ramach zadania obejmował: wyrównanie oraz doprowadzenie 

powierzchni dachu do jednolitego poziomu (uzupełnienie styropianu lub wylewki 

betonowej), położenie stryropapy dwustronnej o grubości 15cm, położenie papy 

podkładowej o grubości 2,7mm, położenie papy termozgrzewalnej o grubości 5,2mm, 

demontaż i montaż piorunochronu, wykonanie obróbek blacharskich szczytów i kominów 

oraz wymianę i montaż rynien rur spustowych. Zadanie zakończone i rozliczone.  
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38. Zakup pieca konwekcyjnego 

Plan 35.000zł. Wykonanie 34.999,63zł. 

Realizacja 100% 

Zakupiono piec konwekcyjno – parowy SMART COOK Stalgast 11GN1/1  do stołówki 

szkolnej w Szkole Podstawowej w Łążynie. 

 

39. Wyposażenie TIK dla SP w Brzozówce – monitor interaktywny 

Plan 32.000zł. Wykonanie 24.300zł. 

Realizacja 75,94% 

W ramach realizowanego projektu „Wyższe kompetencje uczniów” zakupiono 2 monitory 

interaktywne Optoma 3861 RK wraz z akcesoriami i przekazano do Zespołu Szkół w 

Brzozówce. 

 

40. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie 

Plan 661.268zł. Wykonanie 656.812,35zł. 

Realizacja 99,33% 

Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową przy współudziale środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  

W ramach zadania wykonano: 

    - dokumentację projektowo kosztorysową - rozbudowa, 

    - dokumentację projektowo kosztorysowej – termomodernizacja, 

    - audyt energetyczny, 

    - nadzory inwestorskie, 

    - roboty termomodernizacyjne: przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i źródła 

ciepła polegająca na wymianie instalacji c.o., usprawnieniu kotłowni na biomasę przez 

montaż automatyki pogodowej oraz montaż automatycznego zasilania w pellet 

istniejących kotłów na biomasę, wymiana pomp na elektroniczne; ocieplenie stropu 

pod nieogrzewanym poddaszem w części starej za pomocą wełny mineralnej (po 

uprzednim usunięciu trzciny i gliny); ocieplenie ścian zewnętrznych w części starej za 

pomocą styropianu ocieplenie ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej za 

pomocą styropianu, ocieplenie dachu nad zapleczem sali gimnastycznej i dachu nad 

małym łącznikiem za pomocą styropianu, ocieplenie stropodachu wentylowanego–

łącznik pneumatycznie za pomocą granulowanej wełny mineralnej, montaż kolektorów 

słonecznych; ocieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika za pomocą styropianu, 

wymiana okien z PCV (łącznik+sala gim. z zapleczem) oraz montaż nawiewników w 

wymienianych oknach; ocieplenie z wymianą dachu nad salą gimnastyczną za 

pomocą pianki PIR; wymiana drzwi stalowych z PCV (łącznik+sala gim. z zapleczem). 

    - rozbudowa obiektu: powierzchnia użytkowa rozbudowanej części obiektu 359,5 m2, 

kubatura 1751 m3 

    - przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Wykonano roboty dodatkowe: 

-wykonanie dodatkowo drzwi tarasowych zamiast okna w pomieszczeniu 

przeznaczonym na świetlicę 

-wykucie ściany do poziomu posadzki 

-przebudowa istniejącej instalacji co i wod.-kan. 

-wykonanie schodów zewnętrznych 

-wstawienie dodatkowo 5 szt. okien w łazience męskiej oraz damskiej wraz z wykuciem 

otworów i wstawienie nadproży 

-wstawienie dodatkowo 2 szt. okien w klasie i klatce schodowej 

Inwestycja została zakończona i rozliczona.   
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41. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo 

Plan 1.378.917zł. Wykonanie 1.377.235,88zł. 

Realizacja 99,88% 

Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową przy współudziale środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W ramach zadania wykonano projekt rewitalizacji budynku pałacu oraz dokumentacji 

kosztorysowej. 

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował: 

-wymianę instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła; 

-zmiana sposobu przygotowania c.w.u. z lokalnego elektrycznego na centralny z pompy 

ciepła; 

-ocieplenie stropu nad piwnicą metodą natryskową za pomocą pianki poliuretanowej o 

gr. 10 cm; 

-ocieplenie dachu za pomocą styropapy o gr. 22 cm;  

-ocieplenie stropu pod wieżą od środka za pomocą płyty z pianki poliuretanowej o gr. 

8cm; 

-ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą płyty fenolowej z rdzeniem z pianki, 

okładziną ze styropianu grafitowego o gr. 5cm; 

-wymiana drzwi zewnętrznych w elewacjach bocznych na nowe ocieplone, drewniane 

-wymiana okien z PCV na nowe drewniane. 

Zakres prac obejmował również prace: 

-demontaże i wyburzenia: bramy garażowej, balustrady stalowej; 

-wywóz i utylizację gruzu; 

-roboty budowlane na zewnątrz budynku;  

-docieplenie fasad; 

-renowację drzwi wejściowych historycznych z przeszkleniem nad drzwiami; 

-renowację wieży; 

-prace budowlane wewnątrz budynku- instalację stropu nad wieżą; 

-montaż schodów strychowych;  

-obróbkę po zamurowaniu otworu bramy; 

-instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego. 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

42. Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych  

Plan 20.000zł Wykonanie 20.000zł. 

Realizacja 100% 

Wypłacono 20 dotacji zgodnie z zawartymi umowami. 

 

43. Budowa oświetlenia - punkty świetlne na terenie gminy  

Plan 335.000zł. Wykonanie 332.023,28zł.  

Realizacja 99,11% 

W roku 2021 dokonano dostawy i montażu lamp solarnych w następujących 

miejscowościach: 
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- Brzozówka ul. Brzoskwiniowa – 2szt., 

- Obrowo ul. Gruszowa – 1szt. 

- Zębówiec – 3szt., 

- Obrowo ul. Osiedlowa 1szt., 

- Obrowo ul. Piaskowa – 1szt., 

- Szembekowo ul. Miętowa – 1szt., 

- Szembekowo ul. Zielna – 4szt., 

Dokonano zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia 13 punktów świetlnych w Głogowie 

ul. Wilcza,, 16 punktów świetlnych w Silnie ul. Leśna oraz 7 punktów świetlnych w 

Zawałach (dz. 255).  

 

44. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skrzypkowo 

Plan 60.000zł. Wykonanie 60.000zł. 

Realizacja 100% 

W ramach prac w roku 2021 wykonano roboty rozbiórkowe – rozbiórka rynien, pokrycia 

dachowego i więźby dachowej, rozbiórka izolacji cieplnej, rozbiórka podłóg, Wykonano 

nowe pokrycie dwuwarstwowe dachu z papy asfaltowej zgrzewalnej.  

Zadanie kontynuowane będzie w roku 2022.  

 

45. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie 

Plan 75.000zł. Wykonanie 72.280,76zł. 

Realizacja 96,37% 

Wykonanie instalacji audiowizualnej.  

Zakup wraz z montażem instalacji elektrycznej, kolumn, gniazd, głośników sufitowych, 

projektora, telewizora i ekranu. 

Zamontowano: 10szt głośników sufitowych CMX20DT; przedwzmacniacz miksujący 

PM1122; wzmacniacz mocy 2 kanałowy cyfrowy klasa D 2x120w@100V REVAMP2120T; 

trzykanałowy cyfrowy wzmacniacz klasy HI END CHAMP-3D; subwoofer pasywny 

SUB2400-BL; kolumna głośnikowa dwudrożna DS8 – 2szt; uchwyt ścienny do kolumn 2szt; 

mikrofon bezprzewodowy z nadajnikiem do ręki ATW-2120 – 2szt; mikrofon przewodowy 

do ręki – 3szt; szfa rack mobilna; listwa zasilająca i półkę do szafy rack; kabel głośnikowy i 

mikrofonowy; gniazda multimedialne (LAN, VGA, HDMI głośnikowe); telewizor SAMSUNG 

QLED65; uchwyt regulowany do TV; ekran AVERS elektrycznie zwijany na pilota 

radiowego; projektor OPTOMA HD; moduł WiFi; uchwyt do projektora EDBAK 80cm; 

rozgałęźnik i kabel HDMI 15m, 10m; kabel koncentryczny NS113; przewód UTP; przewód 

zasilający 3x1,5; osprzęt przyłączeniowy. Zadanie zakończone i rozliczone.  

           
46. Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, 

Brzozówka, Skrzypkowo, Obory, Zębowo, Zawały oraz placu zabaw w miejscowości 

Szembekowo 

      Plan 21.690zł. Wykonanie 21.690zł. 

      Realizacja 100% 

      Wykonano mapy do celów projektowych w kwocie 4.470zł oraz dokumentację 

projektowo-techniczną dotyczącą siłowni plenerowych w kwocie 12.300zł. oraz placu 

zabaw w kwocie 4.920zł. Planowana kontynuacja zadania w latach następnych przy 

współudziale środków unijnych. 
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47. Zagospodarowanie terenu wraz z oczkiem wodnym w miejscowości Obrowo 

      Plan 20.000zł. Wykonanie 6.765zł. 

      Realizacja 33,83% 

      Wykonano koncepcję rewitalizacji stawu w miejscowości Obrowo. Zadanie planowane 

do realizacji w latach następnych.  

 

Łącznie na inwestycje wydatkowano kwotę 12.135.802,07 zł 

 

Projekty współfinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z 

Funduszu Dróg Samorządowych 
 

Umowy podpisane w 2021r. 

 

1. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad 

Wisłą” 

koszt przedsięwzięcia –572 323,64 zł 

dofinansowanie  -   374 868,08 zł  

 

2. „Termomodernizacja budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo” 

koszt przedsięwzięcia – 2 002 487,96 zł 

dofinansowanie – 455 399  zł 

3. „Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo”. 

koszt przedsięwzięcia – 480 930 zł 

dofinansowanie – 456 883,50 zł 

4. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej 

realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o 

minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonywanej na istniejącej podbudowie 

tłuczniowej” – droga w m. Zębówiec dz. nr 192; 193/3; 230/2; 197/1 

koszt przedsięwzięcia – 225 752,81 zł 

dofinansowanie  – 90 432,00 zł 

 

 

Wnioski  o płatność złożone w 2021r. 

 

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

Obrowo - ETAP II- 721 272,81zł 

 

2. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo" - 607 

468,86zł 

 

 

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo – 1 052 102,06 zł 

 

 

Przyznane promesy na środki zewnętrzne w 2021 r. 

 

1. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej oraz budynku przedszkola wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzozówka” 

koszt przedsięwzięcia- 8 000 000,00 zł  

dofinansowanie  -  5 000 000,00 zł 
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I. Postępowania poza progiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej 

ustawa Pzp) tj. poniżej 130 000 zł netto: 

1. „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek 

organizacyjnych” 

• wartość brutto: 80 325,00 zł 

• okres obowiązywania: 01.03.2021 r. – 28.02.2022 r.  

• Wykonawca: Bank Spółdzielczy w Grębocinie, ul. Lubicka 2, 87-122 Grębocin  

2. „Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania  

pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej praz pomp ciepła na terenie Gminy 

Obrowo – Etap II” 

• wartość brutto:12 300,00 zł 

• okres obowiązywania: 21.07.2021 r. – 30.12.2021 r.  

• Wykonawca: Biuro Projektów Budowlanych Sp. z.o.o. al. Grunwaldzka 56/202, 80-

241 Gdańsk, 

3. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku 

gminnym w m. Silno” 

• wartość brutto: 156 210,00 zł 

• okres obowiązywania: 27.07.2021 r. – 30.09.2021 r. 

• Wykonawca: PROFI-FR Paweł Złakowski, Szpetal Górny, ul. Jesionowa 10, 87-811 

Fabianki 

4. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Obrowo(sezon 

2021-2022)” - do 143 993,29 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 

4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
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V. 
SKRZYPKOWO 

ZĘBÓWIEC 

BATOSZEWO 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HINCBRUK”  

Paweł Hinc 

tel. 725 148 027 

VI. ZĘBOWO 

KAZIMIERZEWO 

PHU AgroPower 

Sambor Filarski 

tel. 726 089 410 

VII. OBROWO 

SĄSIECZNO 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„HINCBRUK”  

Paweł Hinc 

tel. 725 148 027 

VIII. OSIEK NAD WISŁĄ 

STAJENCZYNKI SILBUD Usługi Budowlane 

Marcin 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. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: 

”Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku OSP w m. 

Głogowo”  

• wartość brutto:18 450,00 zł 

• okres obowiązywania: 08.10.2021 r. – 30.12.2022 r.  

• Wykonawca: Biuro Projektów Budowlanych Sp. z.o.o. al. Grunwaldzka 56/202, 80-

241 Gdańsk, 

II. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp: 

1. ”Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia 

komunikacyjne Gminy Obrowo oraz jednostek podległych w latach 2021-2024” 

• Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29.01.2004 r.)  

• rodzaj zamówienia: usługi 

Część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność cywilna  

• wartość brutto:210 774,84 zł 

• okres obowiązywania: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. 
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• Wykonawca: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ul. 

Wołoska 22A, 02-675 Warszawa  

Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe 

• wartość brutto: 54 000,00 zł 

• okres obowiązywania: 01.04.2021 r. – 31.03.2021 r. 

• Wykonawca: BalciaInsurance SE Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie Al. 

Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa 

Część III: Ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych  

• wartość brutto: 122 841,00 zł 

• okres obowiązywania: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r. 

• Wykonawca: Concordia Polska T.U.S.A. ul. S. Małachowskiego 1061-129 Poznań 

2. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach projektu pn.: 

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Obrowo –  ETAP II” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (ustawa z dnia 11.09.2019 r.),  

• rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Część I : Fotowoltaika 

• wartość brutto: 949 280,00 zł 

• okres obowiązywania 05.08.2021 r. – 17.12.2021 r.  

• Wykonawca: Virtus Sun Polska Sp. z o.o. ul. Lipnowska 21,87-100 Toruń 

Część II: Pompy ciepła 

• wartość brutto: 590 400,00 zł 

• okres obowiązywania: 05.08.2021 r. – 05.12.2021 r. 

• Wykonawca: Virtus Sun Polska Sp. z o.o. ul. Lipnowska 21,87-100 Toruń 

3. „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku OSP w m. 

Głogowo” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

• wartość brutto: 1 982 807,96 zł 

• okres obowiązywania: 19.10.2021 r. – 19.12.2022 r. 

• Wykonawca: P.P.H.U. WO-BUD Wojciech Młodziejewski, ul. Towarzystwa 

Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno 

4. „Dostawa materiałów na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m.    

Szembekowo” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: dostawy 

• wartość brutto: 467 543,66 zł 

• okres obowiązywania: 18.10.2021 r. – 18.04.2022r. 
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• Wykonawca: F.H.U. „ADA” Dariusz Jaworski, ul. Lipnowska 68, 87-162 Lubicz 

5. Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu: ”Wyższe 

kompetencje uczniów sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół 

podstawowych z Gminy Obrowo” 

• Postępowanie unieważnione art. 255 ust.6 ustawy Pzp 

6. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypkowo Gmina 

Obrowo” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

• wartość brutto: 172 200,00 zł 

• okres obowiązywania: 02.11.2021 r. –  02.08.2022r. 

• Wykonawca: BUDMAR Marcin Matłosz, ul. Kozielec 19,87-152 Biskupiec 

7. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w m. Skrzypkowo wraz z 

robotami towarzyszącymi” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

• wartość brutto: 195 000,00 zł 

• okres obowiązywania: 04.11.2021 r. – 04.08.2022 r. 

• Wykonawca: PROFI-FR Paweł Złakowski, Szpetal Górny, ul. Jesionowa 10, 87-811 

Fabianki 

8. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Obrowo w latach 2022-2023” 

• przetarg nieograniczony art. 132 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: usługi 

• wartość brutto: 11 163 060,00 zł 

• okres obowiązywania: 01.01.2022 r. – 31.12.2023r. 

• Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159, 

87-100 Toruń 

9. „ Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pod 

nazwą: Wyższe kompetencje uczniów sukces w przyszłości. Kompleksowy system 

wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: dostawy 

Część I: Dostawa pomocy dydaktycznych ogólnych 

• wartość brutto: 94 271,00 zł 

• okres obowiązywania: 25.11.2021 r. – 25.12.2021r. 

• Wykonawca: „P.H.U. El-Hydro S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik 

Część II:  Dostawa pomocy dydaktycznych dla SPE 
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• wartość brutto: 47 940,74 zł 

• okres obowiązywania: 25.11.2021 r. – 30.03.2022 r. 

• Wykonawca: P.W.D. APEX , Strzałków, ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko 

10. „Dostawa sprzętu TIK w podziale na części w ramach projektu pod nazwą: Wyższe 

kompetencje uczniów- sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół 

podstawowych z Gminy Obrowo” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: dostawy 

Część I: Dostawa sprzętu komputerowego 

• wartość brutto: 218 946,00 zł 

• okres obowiązywania: 21.12.2021 r. – 04.01.2022 r. 

• Wykonawca: Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak, ul. Armii Krajowej 3-161, 10-

072 Olsztyn 

Część II: Dostawa sprzętu multimedialnego 

• wartość brutto: 96 841,00 zł 

• okres obowiązywania: 14.12.2021 r. – 28.12.2021 r. 

• Wykonawca: Dreamtec Sp. z o.o. Plac strzelecki 20, 50-224 Wrocław 

11. „Dostawa materiałów na budowę wodociągu w miejscowości Silno – Obory                                          

– Smogorzewiec” 

• Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

• rodzaj zamówienia: dostawy 

• wartość brutto: 412 823,42 zł 

• okres obowiązywania: 23.12.2021 r. – 23.09.2022 r. 

• Wykonawca: SPEDBUD Sp. J. R. Falkowski I. Wojciechowski, ul. Orłowska 82, 

88-100 Inowrocław 
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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 307  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 96,4% jest zwodociągowana, a w 51,45 % skanalizowana. 

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

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

Łączna długość sieci wodociągowej 268,3 km, a kanalizacyjnej 162,396 km. 

Łącznie na terenie gminy jest 4085 przyłączy wodociągowych, a kanalizacyjnych 

łącznie 2305 

W 2021 roku do wykonano 200 przyłączy do  sieci wodociągowej, a do sieci 

kanalizacyjnej 128 przyłączy. 

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

Dobrzejewicach i Osieku nad Wisłą  oraz  56 przepompowni ścieków i 640 

przydomowych przepompowni ścieków. 

      Średnio dobowy pobór wody wynosi 900 m3 - 3850 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. 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 2021 roku gazyfikacją gminy 

zajmowała się firma DUON S.A.  

       Aby poprawić łączność telefonii komórkowej na terenie gminy znajdują się 4 

maszty telekomunikacyjne w miejscowości Głogowo, Kawęczyn, Osiek nad Wisłą 

oraz Obrowo. 

         

 

 

 

 

        

 

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
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   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 2021 roku wydano: 

 

  -736 decyzji o warunkach zabudowy na budynki mieszkalne ( w tym rozbudowa i 

nadbudowa budynków mieszkalnych), 

  - 32 decyzje o warunkach zabudowy na budynki usługowe, 

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

garaże, silosy, zbiorniki retencyjne itp., 

  - 32 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, 

    - 129 decyzji o podziale nieruchomości,  

    - 127 postanowień o podziale nieruchomości  

       - 955 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowanie  

przestrzennego.  

 

W 2021 roku wydano 274 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego posesji.

6. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
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Działając na podstawie Ustawy  z  dnia  13 września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  

porządku  w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.  ) oraz Uchwały Nr XVII/128/2020 

Rady Gminy Obrowo z dnia 6.02.2020 r. opłata za odpady segregowane wynosiła:  

- 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. 

 

 Podmioty gospodarcze zobowiązane 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 wynosiła 169 zł, natomiast w sytuacji, gdy odpady nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny opłata podwyższona wynosiła 338 zł zgodnie z 

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

 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wpłynęło 944 deklaracji, a ogółem 

objętych systemem gospodarowania odpadami jest 5681 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 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 

− 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, budowlanych i rozbiórkowych 

− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych. 

 

 

 

 

 

 

   7. GOSPODARKA ODPADAMI   
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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.  

Wywozem odpadów na terenie gminy Obrowo zajmuje się firma 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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 Program Ochrony Środowiska został przyjęty uchwałą nr XVII/101/2004 Rady Gminy Obrowo z 

dnia 29 czerwca 2004 roku. 

 W 2021 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 1.137 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 31.157,07 zł 

                 

        

 

           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 2021 roku  przeznaczono z budżetu gminy 20.000 zł na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla 20 posesji. 

 

 

           W 2021 roku gmina wydała 170 decyzji na usunięcie drzew właścicielom posesji 

prywatnych oraz 6 decyzji na usunięcie drzew dla Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkich i 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA 
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         Szkoły  

 

     Zespół Szkół  w Dobrzejewicach w tym Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące 

 

                                          
 

              Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą im mjr H. Sucharskiego 

 

                  
 

Szkoła Podstawowa w Obrowie im. Jana Pawła II              Oddziały  Przedszkolne          

           Szkoły Podstawowej w Obrowie     

          
 

 

 

9. OŚWIATA 
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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 ,które prowadzi Szkołę Podstawową z oddziałem Przedszkolnym 

 

        
 
 

Zespół Szkół w Brzozówce  

im. Janusza  Korczaka 
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Przedszkola Publiczne 
 

    Przedszkole Samorządowe w             Przedszkole Samorządowe w 

            Brzozówce z oddziałami "0"                                       Osieku nad Wisłą z oddziałami "0"   

 

              

  

 

                   
  

 

 

 

 

 

 

Przedszkola Niepubliczne 

 
Niepubliczne Przedszkole                        Niepubliczne Przedszkole  

     "Za Jordanem"  w Kawęczynie                                          „Niezapominajka"  w Obrowie  
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   Niepubliczne Przedszkole                                                            Niepubliczne Przedszkole 

"Tęczowa Kraina" w Głogowie                                                        „Bajka" w Szembekowie 

 

                
        

 

Liczbę oddziałów oraz liczbę uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela: 

 

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) 

571 

(w tym 111 oddziały 

przedszkolne i 64 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) 

466 

(w tym 141 oddziały 

przedszkolny) 

Zespół Szkół w Osieku 
30 

(w tym 8 przedszkole) 

641 

(w tym 198 przedszkolaków) 

Publiczna Szkoła 

Muzyczna I Stopnia w 

Osieku nad Wisłą 

10 97 

       

Łączna liczba dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Obrowo - 2481 

 

Gmina Obrowo realizuje zadania oświatowe wynikające z ustaw Prawo oświatowe i o systemie 

oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych. Realizowane było zabezpieczenie działalności 

przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły muzycznej. Zadania oświatowe realizowane są w 

ramach środków otrzymywanych z budżetu państwa - subwencji oświatowej i dotacji 

przedszkolnej oraz z budżetu gminy.  

 

Gmina Obrowo na działalność oświatową w 2021 r. wydatkowała 35.343.976,77 zł, w tym ze 

środków własnych 10.543.611,27 zł.  

Wydatki 6 szkół samorządowych wyniosły 30.299.170,00 zł, w tym na przedszkola i oddziały 

przedszkolne 5.338.303,11 zł.  
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Ze środków zewnętrznych w 2021 r. gmina Obrowo otrzymała w ramach działalności 

oświatowej:  

- ze środków unijnych na dodatkowe zajęcia i wyposażenie szkół na rok 2021 r. kwotę 

837.598,44 zł,  

- na wyposażenie szkół ze środków rządowych  524.700,00 zł,  

- inne dotacje: 289.342,57 Zł. 

Subwencja oświatowa na 2021 r. wyniosła 20.398.388, 00 zł, dotacja przedszkolna 859.064,00 zł.  

 

Budynki szkolne i otoczenie wokół szkół (z przyległą infrastrukturą sportową, rekreacyjną) 

zarządzane są przez dyrektorów jednostek oświatowych. Wszystkie szkoły z terenu gminy są 

regularnie wyposażane w pomoce dydaktyczce i inne urządzenia i sprzęty (ze środków 

gminnych, do dyspozycji dyrektoria szkoły) oraz z wielu źródeł zewnętrznych. Szkoły w 

Dobrzejewicach, Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą wyposażone są w stołówki szkolne. 

Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu.  

 

Ponadto w ramach inwestycji gmina Obrowo w 2021 r. zakończyła termomodernizację i 

rozbudowę Szkoły Podstawowej w Obrowie –przeznaczono łącznie kwotę 2.613.366,44 zł.  

Przeprowadzono gruntowny remont dachu w budynku Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą– 

wydatek w kwocie 83 148,00 zł. Ponadto wykonywane były remonty bieżące w szkołach oraz 

dokonano zakupów różnych urządzeń, sprzętu i wyposażenia ze środków budżetowych w 

szkołach na 2021 r. (np. piec konwekcyjny, drukarki, podkaszarki spalinowe i kosy do koszenia 

trawy, odkurzacze spalinowe do liści, zamiatarka do utrzymania terenu zielonego, itp.).  

 

Wynagrodzenia nauczycieli 

 

W gminie Obrowo wydatki na wynagrodzenia pracowników szkół stanowią znaczącą pozycję 

w budżecie gminy Obrowo. Podejmowane są inwestycje w infrastrukturę szkolną i około szkolną 

oraz w kadrę pedagogiczną, pozytywnie wpływające na obecne i przyszłe losy dzieci i 

młodzieży.  

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano 31 279 623,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne  

24.491.520,89 zł oraz pozapłacowe 6.788.102,16 zł (w tym m.in. dodatki wiejskie 993.242,68 zł i 

odpis na ZFŚS 964.244,00 zł).  

 

Wydatki poniesione na wynagrodzenia w szkołach 

 

  ZS Brzozówka 
ZS 

Dobrzejewice 
SP Łążyn ZS Obrowo ZS Osiek 

Szkoła 

Muzyczna 

płacowe 4 651 676,15 5 772 014,76 2 189 701,04 5 128 523,98 5 678 216,68 1 071 388,28 

pozapłacowe  1 138 561,61 1 500 316,28 763 160,83 1 410 134,68 1 695 097,79 280 830,97 

 Razem 5 790 237,76 7 272 331,04 2 952 861,87 6 538 658,66 7 373 314,47 1 352 219,25 

 

W 2021 r. Gmina Obrowo wypłaciła nauczycielom zatrudnionym w szkołach wynagrodzenia 

wykraczające ponad obowiązujące przepisy - większe o 1.093.690,62 zł. Tym samym, gmina 

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

wypłacać dodatków uzupełniających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Obrowo za 2021 rok  

 

                 

 

57 
 

 

Analiza części składników wynagrodzeń z art. 30 KN  poniesionych przez gminę Obrowo do 

średnich krajowych za 2021 r.:  

Stopnie 

awansu 

zawodoweg

o 

Średnie  

wynagrodze

nie  

wynikające z 

karty 

nauczyciela 

za okres od 

01.01.2021 

do 

31.12.2021 

Średnioroczna 

liczba etatów 

ustalana dla 

okresów 

obowiązywania 

poszczególnyc

h kwot 

bazowych 

Suma iloczynów 

średniorocznej 

liczby etatów i 

średnich 

wynagrodzeń, o 

których mowa w 

art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela 

Wydatki 

poniesione w 

roku na 

wynagrodzenia 

w składnikach 

wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela 

Kwota różnicy 

od stycznia do 

grudnia 

być powinno wg 

Karty 

Nauczyciela 

Środki 

przekazane: 

nadwyżka 

ponad średnią 

ogólnokrajową 

Nauczyciel 

stażysta 
3 537,80 9,70 411 799,92 434 021,03 22 221,11 

Nauczyciel 

kontraktowy 
3 926,96 42,49 2 002 278,36 2 233 199,21 230 920,85 

Nauczyciel 

mianowany 
5 094,43 55,27 3 378 829,75 3 633 553,34 254 723,59 

Nauczyciel 

dyplomowa

ny 

6 509,55 109,94 8 585 575,69 9 171 400,76 585 825,07 

 14 378 483,72  15 472 174,34  1 093 690,62  

Wydatki gminy Obrowo  na wynagrodzenia 

nauczycieli za 2021 r. poniesione ponad 

poziom wynagrodzeń ustanowiony 

 jako obowiązkowa „średnia” krajowa  

1 093 690,62 

 

Strukturę wydatków płacowych i pozapłacowych w jednostkach oświatowych przedstawia 

poniższy wykres: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS
Brzozówka

ZS
Dobrzejewi

ce
SP Łążyn ZS Obrowo ZS Osiek

Szkoła
Muzyczna

pozapłacowe 19,66% 20,63% 25,84% 21,57% 22,99% 20,77%

płacowe 80,34% 79,37% 74,16% 78,43% 77,01% 79,23%
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Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w szkołach 
na terenie Gminy Obrowo w 2021 roku
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W 2021 r. gmina Obrowo przekazała w ramach dotacji podmiotowych dla placówek nie 

samorządowych łącznie 1. 812.145,04 zł.  

Nazwa placówki 

Średniomiesięczna 

ilość uczniów w 

2021 r. 

Kwota wypłaconej 

dotacji w 2021 r. 

Niepubliczne Przedszkole "Bajka 30                   195 185,48 zł  

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" 78                   518 019,28 zł  

Niepubliczne Przedszkole "Za Jordanem" 48                   316 297,80 zł  

Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka"  19                     88 927 ,60 zł  

Szkoła Podstawowa w Zębowie 49                   693.714,88 zł  

Razem przekazane dotacje                1. 812.145,04 zł  

 

 

Projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 

szkół podstawowych z Gminy Obrowo” 

  

Projekt to inicjatywa Urzędu Gminy Obrowo, której celem jest unowocześnienie gminnych szkół 

oraz realizacja ciekawych cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania i kompetencje 

uczniów oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, ponadto cykl zajęć dla 

uczniów prowadzonych metodą eksperymentu, a także wsparcie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi 

priorytetowej RPKP.10.00.00 „Innowacyjna Edukacja”, działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne 

i zawodowe. Wartość projektu: 1.760.750,44 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.672.710,44 zł.  

Okres realizacji: od 05.08.2021 r. do 30.06.2023 r. 

 

W 2021 r. działaniami projektu objęto 528 uczniów z 5 szkół podstawowych z terenu gminy. 

Zrekrutowano 10 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 94 uczniów z opiniami. W 

ramach zadania rozwijanie kluczowych umiejętności matematycznych oraz z zakresu języków 

obcych – angielskiego i niemieckiego, zrealizowano 527 h zajęć dla uczniów 5 szkół. W ramach 

zadania zajęcia realizowane metodą eksperymentu naukowego zrealizowano 357 h zajęć dla 

uczniów 5 szkół. Zajęcia realizowane były metodą eksperymentu dla uczniów (fizyka, chemia, 

geografia, matematyka, biologia, przyroda metoda eksperymentu). W ramach zadania 

wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zrealizowano 344 h zajęć dla 

uczniów 5 szkół z terenu gminy Obrowo. Realizowane były zajęcia rozwijające umiejętności 

społeczno-emocjonalne uczniów, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne i 

logopedyczne. W 2021 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 641.088,02 zł, w tym 

71.344,59 zł wypłacono nauczycielom. Wniesiono wkład rzeczowy w kwocie 9.824 zł.  

 

W ramach projektu pod koniec 2021 r. 5 szkół podstawowych zostało doposażonych przez 

gminę w nowoczesne urządzenia i sprzęt o wartości 453.071,43 zł (doposażenia w zakresie 

pracowni matem.-przyrodniczych w celu realizacji zajęć metodą eksperymentu a także 

doposażenia w zakresie narzędzi TIK oraz sprzętu do realizacji zajęć specjalistycznych) 
 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie  

 

W 2021 r. kontynuowane były działania w ramach LOWE, które funkcjonuje jako partnerstwo 

gminy Obrowo i Szkoły Podstawowej w Obrowie. LOWE jest ośrodkiem skupiającym 

animatorów, uczestników, trenerów. Projekt pt. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Obrowie” 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach projektu 

nr WND-POWR.02.14.00-00-1009/19, działanie: 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe 

życie. Projekt polegał na korzystaniu ze szkolnej infrastruktury oraz kwalifikacji i doświadczenia 

osób współpracujących ze szkołami dla integracji i samodoskonalenia się miejscowej 

społeczności. W  roku 2021 wsparciem objęto 176 mieszkańców gminy Obrowo i 16 osób spoza 

terenu gminy, ale związanych z gminą. 
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 W 2021 r. zrealizowano w ramach LOWE: 

• zajęcia z gotowania - 100h 

• zajęcia z instruktorem zdrowego żywienia - 16 h 

• zajęci z psychologiem - 103,5 h 

• zajęcia chóru - 32 h 

• zajęcia z rękodzieła - 90 h 

• zajęcia z informatyki - 34 h 

• zajęcia z pierwszej pomocy - te były tylko w 2020 roku 

• zajęcia z języka angielskiego - 83 h 

• zajęcia z języka niemieckiego - 16 h 

• zajęcia warsztaty mural - 32 h 

• zajęcia taneczne - 18 h 

• wyjazd do opery - wzięło udział 55 osób. 

 

W 2021 r. wydatkowano na LOWE z grantu kwotę 117.139,78 zł. 

 

Laboratoria Przyszłości 

 

Wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy otrzymały wsparcie na specjalistyczny sprzęt w 

ramach programu „Laboratoria  Przyszłości”. Szkoły do końca 2021 r. wydatkowały ponad 60% 

przyznanych środków, tj. 380 867,84 zł. Reszta środków musi zostać wydatkowana do 31 sierpnia 

2022 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywna Tablica 

 

Pod koniec 2021 roku Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach wzbogaciła się o pomoce dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z programu „Aktywna tablica” tj. programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Gmina Obrowo pozyskała na ten cel środki w wysokości 35.000 

zł oraz poniosła wkład własny w wysokości 20%, tj. 8.750 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i 

narzędzia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wszystko łącznie kosztowało 

43.750,00 zł.  

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

 

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 

gmina Obrowo pozyskała dla Szkoły Podstawowej w Łążynie II oraz jej oddziałów 

przedszkolnych dotację w kwocie 6. 500,00 zł. Wkład własny min. 20% wyniósł 1 810,97 zł. Zakup 

książek oraz wyposażenia biblioteki łącznie wyniósł 8 310,97 zł. 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły Kwota 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 96 900,00 zł  

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 60 000,00 zł  

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach 118 800,00 zł  

Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą 132 900,00 zł  

Szkoła Podstawowa w Brzozówce 116 100,00 zł  

RAZEM 524 700,00 zł  
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Poznaj Polskę 

 

W 2021 roku uczniowie ze szkół na terenie gminy Obrowo uczestniczyli w wycieczkach w 

ramach programu Poznaj Polskę. Na ten cel gmina uzyskała dotację w kwocie 48.682,60 zł. 

Wkład własny wyniósł 14.534,90 zł. Łącznie w ramach Poznaj Polskę gmina Obrowo 

wydatkowała 63.217,50 zł. 

Zajęcia wspomagające w szkołach  

 

Począwszy od 31 maja 2021 r. istniała możliwość organizowania w szkołach tzw. zajęć 

wspomagających, które pozwoliły uczniom na nadrobienie zaległości programowych 

spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19.  

Zajęcia były organizowane od 31 maja do 24 czerwca oraz od 2 września do 22 grudnia 2021 

r. Środki pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

 

Liczba godzin zajęć wspomagających zrealizowana w szkołach w roku 2021: 

 
Nazwa szkoły Ilość godzin 

Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą 144 

Szkoła Podstawowa w Obrowie 110 

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 79 

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach 117 

Liceum Ogólnokształcące w 

Dobrzejewicach 
56 

Szkoła Podstawowa w Brzozówce 43 

Łącznie ilość zrealizowanych godzin 549 

 
Erasmus+ 

 

     W roku 2021 Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą na realizację programu Erasmus + wydatkował 

środki w wysokości 4.993,08 zł. Środki te przeznaczono na zakup produktów związanych z 

programem kulinarnym wirtualnej mobilności uczniów, zakup 3 tabletów, 2 dysków, delegacje 

służbowe nauczycieli.  

W Zespole Szkół w Dobrzejewicach w ramach projektu Erasmus+(szwedzki) pokryto wydatki 

związane z zakupem pamiątek i materiałów biurowych podczas pobytu w Chorwacji w dniach 

11.09.2021-17.09.2021. Zakupiono wyposażenie na kwotę 1175 zł, monitory interaktywne – 11.800 

zł, pomoce dydaktyczne – 1271 zł. Na realizację tego projektu wydatkowano 39.339,91 zł. 

Natomiast  na szkolenie nauczycieli w Palermo w dniach 18.10.2021-21.10.2021 wydatkowano 

środki w wysokości 27.205,20 zł. Wypłacono zaliczkę na bilety na Cypr oraz zakupiono monitor 

interaktywny). 

 

W ramach realizacji projektu „Mobilność kadr” w lipcu i sierpniu odbyły się szkolenia dla 11 

nauczycieli z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach w Hiszpanii i Irlandii. Wydatkowa no kwotę 

156.008,68 zł. 
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Stypendia i zasiłki szkolne 

 

W 2021 r. gmina Obrowo wypłaciła zarówno stypendia szkolne socjalne, jak i zasiłki szkolne. 

Gmina udzielała 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 620 zł na ucznia. Stypendia szkolne wypłacono 91 

uczniom, ponadto 14 uczniom z terenu naszej gminy wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne.  

W 2021 roku Gmina Obrowo wydatkowała na ten cel 219.078,85 zł. 

 

Dodatkowo wypłacono zasiłki losowe (z powodu zdarzenia losowego – wichura) na cele 

edukacyjne w kwocie 14. 000,00 zł – program był skierowany do dzieci i uczniów z terenów 

objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych. 

Zasiłek losowy otrzymało 11 rodzin na 18 dzieci, po 1000 lub 500 zł na dziecko, w zależności od 

wysokości przyznanego zasiłku celowego z pomocy społecznej. 

 
 

Gmina 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 oraz transportem gminnym. Z dowozów korzystało 

średniomiesięcznie 680 uczniów. Transportem zorganizowanym poza teren gminy dowożonych 

było średniomiesięcznie 16 osób. Poza tym zapewnione było indywidualne finansowanie 

dowozów dla 20 osób (średniomiesięcznie).  

 

„Akademia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 

 

Gminny program skierowany jest do uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy 

Obrowo. W 2021 r. odbyła się pierwsza edycja programu. Środki finansowe na realizację 

programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Obrowo. Za rok szkolny 2020/2021 

przyznanych zostało 10 stypendiów jednorazowych oraz 10 nagród specjalnych dla 

wyróżnionych. Każdy stypendysta otrzymał certyfikat potwierdzający przynależność do 

„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” 

 

Stypendia przyznane były uczniom w trzech kategoriach: 

1. za wybitne wyniki w nauce; 

2. za wybitne osiągnięcia artystyczne; 

3. za wybitne osiągnięcia sportowe. 

W pierwszej edycji „Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” zostało przyznanych 10 

stypendiów po 3.000,00 zł dla uczniów szkół pobierających naukę na terenie gminy Obrowo, w 

tym:  

• 1 – za wysokie osiągnięcia artystyczne,  

• 7 – za wysokie wyniki w nauce oraz  

• 2 – za wysokie osiągnięcia w sporcie.  

Przyznano także 10 wyróżnień. Osoby wyróżnione otrzymały dyplom oraz nagrodę rzeczową.   
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W dniu 1 lipca 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Akademii Zdolnych Wójta 

Gminy Obrowo” za rok 2020/2021.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Raport o stanie gminy Obrowo za 2021 rok  

 

                 

 

63 
 

 

 

 

                                                                     
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 2021 roku wyniosła 522.856,85zł. 
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, który jest placówką kulturalną powołaną od stycznia 2014 roku w ramach filii 

Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Gminny Ośrodek Kultury przeznaczył na działalność 

Osieckiego Klubu Kultury kwotę 76.689,57 zł w tym: koszty wynajmu budynku, opłaty za energię 

elektryczną, wynagrodzenie pracownicze. Gmina Obrowo dodatkowo finansuje wyjazdy, 

spotkania, koncerty organizowane przez Osiecki Klub Kultury. 

 

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, Brzozówce, Łążynku, Szembekowie, Dobrzejewicach, 

Zębowie, Głogowie, Dzikowie oraz Sąsiecznie. 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. KULTURA      
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Gminny Ośrodek Kultury i Osiecki Klub Kultury w 2021 roku zrealizowali m.in.: 

 

                 Koncert Kolęd i Pastorałek –Kościół w Osieku nad Wisłą 

 

   
 

       Konkurs z okazji Dnia Kobiet  

              

     Konkurs plastyczny  "O koronawirusie na poważnie i na wesoło...". 

                                   

 

          

                                        

Test wiedzy o Konstytucji 3 maja 
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    Konkurs plastyczny „ Z Zużytego, coś nowego” 

                             

              

 

 

 

              

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka „Autoportret”  
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Koncert Kujawy pełne muzycznej wrzawy! – DZIEŃ DOBRY KUJAWY  

 

Dzień dla zdrowia 

       
 

                                     Kreatywne wakacje z GOK  
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                       Wakacje z OKK - Rowerowo, wakacyjnie, edukacyjnie 

    

 

   

                      

 

       Otwarcie Osieckiej Izby Regionalnej w Osieku nad Wisłą 
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 Spotkanie z poezją  

                 

                                       Narodowe Czytanie "Moralność pani Dulskiej" 

            

 

        

     Wieczorek poetycki - Paciorki mojego życia Alina Żebrowska 
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 Wieczorek poetycki                    „O koronawirusie na poważnie i na wesoło…”   

        Agnieszki Jabłońskiej 

                                            
 

                                                             

 

                                Spektakl "Laboratorium Dźwięku" 

           
 

   Koncert "Sentymentalne Zaduszki"               Gminne Obchody święta Niepodległości 
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                           Wieczór Poezji - Hanny Stroińskiej  

                        

                                             

  Mikołajki w OKK  

 

                                    

 

IV Gminny Konkurs Recytatorski                                      Gminny kalendarz na 2022 rok  

"Kocham Cię Polsko"                                                                 ze zdjęciami   mieszkanców 
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Biblioteki 

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 

         

Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok wyniosła 488.979,27  zł. Łącznie na 

zakup książek przeznaczono 27.277,22 zł. Biblioteka umożliwiła również czytelnikom dostęp do 

zbiorów elektronicznych, zostało wykupione 7 kodów dostępu Koszt usługi dostarczania 

publikacji drogą elektroniczną wyniósł 1099,00 zł. został on zrealizowany ze środków 

organizatora. W 2021 roku zarejestrowano ogółem 1658 czytelników. 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. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem 

przez Światową Organizację Zdrowia pandemii korona wirusa i związanym z tym zakazem 

prowadzenia bezpośredniej działalności kulturalnej i rozrywkowej, biblioteki na terenie gminy 

Obrowo ograniczyły kulturalną działalność bezpośrednią i skupiły się na działalności w 

Internecie min. na promowaniu spotkań autorskich, konkursów czytelniczych oraz innych form 

promocji czytelnictwa w formie on-line. 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.             
 

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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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 

*UKS „Jordan” –Obrowo 

*UKS „Start” - Brzozówka 

*Klub Sportowy Orzeł - Głogowo 

*Klub Sportowy „Wisła Osiek” 

*Klub Sportowy „Impact-Obrowo” 

*Klub Sportowy „Tygrysy” -Głogowo 

*Akademia Karate Tradycyjnego "BUDO" - Kawęczyn 

*Toruński Klub Karate Do "Ronin" – Brzozówka 

*Ludowy Klub Sportowy „Start” –Brzozówka 

*Klub Jeździecki „Caruso” – Sąsieczno 

*Szkoła Pływania „Manta” – Głogowo 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  powołana 

do badania i oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją 

zadań Gminy Obrowo w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej  i rozwój sportu”, przyznała dofinansowania w następującej 

wysokości: 

 

  

Nr 

oferty 
Podmiot Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji w zł 
1 Klub Sportowy 

„ORZEŁ” Głogowo 

„Rozwój i upowszechnianie kultury 

fizycznej przez klub sportowy 

„ORZEŁ” Głogowo” 

 

55.000,00 

2 Akademia Karate 

Tradycyjnego 

„BUDO” Osiek nad 

Wisłą 

„Organizacja, szkolenie i udział 

dzieci i młodzieży w imprezach 

sportowych w 2021 roku” 
11.000,00 

 

3 

Uczniowski Klub 

Sportowy „KOMETA” 

Obrowo 

„Prowadzenie szkolenia dzieci i 

młodzieży w kolarstwie UKS 

Kometa Obrowo oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym”                                                     

 

39.900,00 

 

4 

Uczniowski Klub 

Sportowy „FENIKS 

OBROWO” 

„Akademia młodego piłkarza – 

szkolenie sportowe dla dzieci i 

młodzieży w zakresie piłki nożnej 

wraz ze zgrupowaniem piłkarskim” 

4.000,00 

 

5 

 

UKS A&W TEAM 

Obrowo 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i 

rozwój sportu” 30.000,00 

 

 

6 

Toruński Klub KARATE 

– DO „RONIN” 

„1. Organizacja Festiwalu Sztuk 

Walki,  

2. Organizacja Mistrzostw Ziemi 

18.000,00 

11.  SPORT   
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Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy 

Obrowo,  

3. Zakup sprzętu sportowego,  

4. Uczestnictwo w zawodach 

karate” 

 

 

 

7 

 

Obrowskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Edukacji, Kultury i 

Sportu „Nasza 

Szkoła” 

 

„W duecie zawsze raźniej edycja 3” 

 

5.100,00 

 

8 
Klub Sportowy 

„IMPACT OBROWO” 

„Rozwój i upowszechnianie kultury 

fizycznej przez Klub Sportowy 

„IMPACT OBROWO” 
7.000,00 

Razem wnioskowana kwota dofinansowania 170.000,00 

 

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.:      
 

W listopadzie 2021 r. zakończyła się kolejna edycja Projektu „Lokalny Animator Sportu”. Zajęcia 

realizowane były przez animatora sportu na bazie lokalnej infrastruktury sportowej jaką jest 

gminny Orlik w Dobrzejewicach. Projekt „Lokalny Animator Sportu” (LAS) realizowany jest w 

ramach rządowego Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, którego zadaniem jest aktywizacja 

ruchowa, prowadząca do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu 

zdrowia i związanej z nim jakości życia. Ponadto celem programu jest stworzenie jak największej 

grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i 

atrakcyjnych zajęciach sportowych, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie 

do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i 

zubożałym. 

   1. Uczestnicy zajęć 

Średnia miesięczna liczba wejść na orlik 899 

Liczba wszystkich wejść uczestników na zajęcia w Projekcie Lokalny Animator Sportu 

Grupa Mężczyźni Kobiety 

Przedszkole 421 245 

Szkoła Podstawowa 1444 692 

Szkoła Ponadpodstawowa 1394 531 

dorośli 1652 363 

seniorzy (60+) 306 140 

Niepełnosprawni (ogółem) 298 

Razem 5217 1971 
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2. Sporty najczęściej realizowane podczas zajęć 

 
Godzin 

zajęć 

% 

Piłka nożna 452 45,64 

Lekkoatletyka 171 17,23 

Tenis 135 13,57 

Koszykówka 115 11,55 

Siatkówka 85 8,60 

 

3. Rodzaj zajęć 

 
Godzin zajęć % 

Animacja / gry i zabawy 395 39,86 

Impreza 101 10,19 

Trening 308 31,08 

Udostępnienie boisk 187 18,87 

Łącznie wszystkich zajęć 991 

4. Miejsce realizacji zajęć 

 
Godzin zajęć % 

Boisko piłkarskie 658 66,42 

Boisko wielofunkcyjne 286 28,86 

Cały obiekt 47 4,72 

Łącznie wszystkich zajęć 991 

  

 

            

                            

 

  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 

- Boisko wielofunkcyjne w Silnie 

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

  Wisłą 
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     Na terenie gminy Obrowo funkcjonują:  

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

    - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie 

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

 

 Gmina Obrowo od kilku lat deklaruje wolę przystąpienia do  programów polityki zdrowotnej 

realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. ,,Program 

zapobiegania upadkom dla seniorów województwie kujawsko-pomorskim”.  Udział wzięło 6 

seniorek. Gmina dofinansowała zadania wynikające z programu polegające na pokryciu 

kosztów pracy trenera z seniorami.  

      Każdego roku Rada Gminy Obrowo uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany  jest on przez Urząd Gminy 

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

Alkoholowych, świetlice profilaktyczne, Policję, punkt informacyjno-konsultacyjny, pedagogów 

ze szkół. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają osoby 

uzależnione od alkoholu, bądź zagrożone chorobą alkoholową jak i dotknięte przemocą oraz 

sprawców  przemocy, na posiedzenia, podczas których prowadzone są rozmowy mające na 

celu motywowanie do podjęcia terapii antyalkoholowej, narkotykowej, a także informują o 

możliwościach leczenia uzależnienia oraz uzyskania pomocy w razie stosowanej przemocy 

wobec członków rodziny. 

Możliwość uzyskania informacji na temat uzależnień i przemocy w rodzinie istnieje również w 

punkcie konsultacyjnym, który działa w godzinach odpowiadających  zainteresowanym. 

W Obrowie punkt informacyjno-konsultacyjny działał przy Urzędzie Gminy w każdy piątek w 

godzinach od 800  do 1400( w tych godzinach jest najlepsze połączenie komunikacyjne, 

autobusowe z pozostałych miejscowości naszej gminy). Konsultacji udziela certyfikowany  

terapeuta uzależnień. W 2021r. skorzystało z porad 606 osób. Terapeuta jest członkiem Zespołu 

Interdyscyplinarnego i uczestniczy w Grupie Roboczej przeciwdziałania przemocy domowej. 

Osoby, które są ofiarami przemocy, sprawcami przemocy i osoby mające problemy z 

alkoholem korzystają z rozmów z terapeutą.  

Na terenie Gminy Obrowo funkcjonuje 5 świetlic profilaktycznych przy szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych. Organizowane są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonej 

różnego rodzaju używkami i przemocą, której doświadczają w swoich domach, głównie po 

spożyciu alkoholu przez dorosłych. W placówkach dzieci i młodzież mają okazję poznać do 

czego mogą doprowadzić złe nałogi i nawyki, przyczyny uzależnień w młodym wieku i 

konsekwencje zdrowotne w przyszłości, fazy uzależnień, wybór, postanowienia. Nauczyciele  

prowadzący zajęcia i pedagodzy szkolni starają się systematycznie zapoznawać dzieci i 

młodzież z konsekwencjami ich zażywania oraz sposobami walki z nimi poprzez  dyskusje, 

pogadanki, spotkania m.in. z terapeutą czy  trzeźwiejącymi alkoholikami ze wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików ,,Wola”, która funkcjonuje na terenie gminy. Ponadto 

zorganizowany został wyjazd na ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe do Lichenia, w którym 

uczestniczyły osoby uzależnione, współuzależnione i członkowie ich rodzin oraz chętni 

mieszkańcy gminy. 

Działalność  profilaktyczna prowadzona jest także we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 

Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Całodobowym Odziałem Odwykowym w 

Czerniewicach, Całodobowym Oddziałem Młodzieżowym w Czerniewicach, Całodobowym 

Oddziałem Terapii Krótkoterminowej w Toruniu, Całodobowym Oddziałem Odwykowym 

Leczenia Narkomanów w Toruniu. 

W trosce o zdrowie mieszkanek Gminy Obrowo organizowane są bezpłatne badania 

mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.  Panie w wieku od 50 do 69 roku 

życia, mogły skorzystać z badań pięć razy. 

      Dla wielu kobiet mieszkających na terenach wiejskich jest to często jedyna możliwość 

skorzystania z badań, pozwalająca w wielu przypadkach uniknąć komplikacji związanych z 

rakiem piersi.  Mieszkańcy gminy skorzystali również  z bezpłatnych badań wzroku. 

12. OCHRONA ZDROWIA 
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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  

 

Budżet GOPS w 2021 r. wynosił 39.843.078,04 zł 

 

    GOPS zawarł  porozumienie ze schroniskami Brodnickie Centrum CARITAS oraz 

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

Szawałdzie o przyjęciu osób bezdomnych na pobyt czasowy. W roku 2021 przebywały w nim 3 

osoby, w tym 1 realizująca program wyjścia z bezdomności oraz 2 osoby z powodu braku 

możliwości zamieszkania po opuszczeniu ośrodków terapii. Koszt gminy za pobyt w 

schroniskach w 2021 r. wyniósł 53.650,00 zł 

   Zgodnie z ustawą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Domami Pomocy 

Społecznej. W 2021 r.  koszt odpłatności Gminy za utrzymanie 16 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 578.789 zł.  

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z  usługami opiekuńczymi. 

Była to pomoc adresowana do osób samotnych i niepełnosprawnych, polegająca głównie 

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

zakupów. Usługi opiekuńcze wydatkowano na kwotę 348.377,20 zł ze środków 

samorządowych.  W ramach tej kwoty 6 opiekunek wykonywało w 2021 r. usługi opiekuńcze u 

28 osób. Zrealizowano 4412 godzin. 

   W ramach Programu rządowego „Opieka 75+” rzeczywista liczba osób która skorzystała z 

usług opiekuńczych wyniosła 19 osób, łącznie rozliczono 3615 godzin i 30 min, dotacje 

pozyskano na 21.093 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 

2021 r. z pomocy w tej formie skorzystało 51osób ( 44 dzieci i 7 osób dorosłych) z zaburzeniami 

psychicznymi. Zrealizowano 11018 godzin usług na kwotę 1.101.800,00 zł. Koszt jednej godziny 

terapii wynosił 100 zł. 

 

   W ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" zrealizowano następujące 

zadania: 

- zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, z którego skorzystało 168 osób, wypłacono 

kwotę 201.120,20 zł, koszt jednego świadczenia wyniósł  średnio 204,18zł 

- zasiłki celowe w formie świadczenia rzeczowego - żywność w naturze na kwotę 4.750,00 zł z 

programu posiłek w szkole i w domu dla 19 osób. 

-środki rządowe 3.950,00 zł 

- środki samorządowe 800,00 zł 

- art.48B pomoc w formie gorącego posiłku  3.982,00 zł dla osób dorosłych 

- posiłki dla dzieci w szkołach, z których  skorzystało 152 dzieci i młodzieży szkolnej w  76    

   rodzinach zrealizowano 8. 490 świadczeń., na łączną kwotę 43.497,00 zł 

   Wydano w tych sprawach 168 decyzji. 

 

13. POMOC SPOŁECZNA 
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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  

   

   

2021 r.  

Wszczęte procedury 

„Niebieskiej Karty”  

   

   

30 

Posiedzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego  (1 raz na 

kwartał)  

   

4  

   

Posiedzenia grup roboczych  

   

111 

 

 

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 2021 r. skorzystało 19 rodzin, znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych oraz wymagających pomocy z powodu różnych trudności. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ASYSTENT RODZINY  

   

  

2021 r.  

   

Ilość rodzin objętych 

wsparciem  

   

  

  

19 

Kwota wydatków łącznie  

zatrudnienia asystentów 

rodziny  

  

63.396,00zł 

   

Kwota wydatków  

- środki z dotacji celowej  

   

   

4.000,00 zł 

   

Kwota wydatków  

- środki samorządowe  

   

   

59.396,00 zł 
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Pomoc z GOPS udzielana jest w formie: 
 

 

Zasiłki okresowe przysługują: 
 

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 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. 

 
WYDATKI DODATKI MIESZKANIOWE  

 

DODATKI ENERGETYCZNE  

Ilość wypłaconych 

świadczeń 

41 17 

Kwota wydatków 12.707.49 zł 255,53 zł 

Kwota wydatków 

- środki samorządowe 

12.707.49 zł - 

Kwota wydatków 

- środki rządowe 

 

- 255,53 zł 

 

   

WYDATKI   

   

ZASIŁKI 

OKRESOWE   

 

ZASIŁKI 

CELOWE  

 

 

ZASIŁKI  

     STAŁE 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń  

   

521  192 472 

Wydatki w całości 

ze środków 

rządowych  

   

351.990,50 zł  112.551,00 zł 246.666,91 zł 
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 GOPS odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby, które 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

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 2021 r. wydał 97 

zaświadczeń. 
 

W dniach 01.03.2021r - 02.03.2021r odbywały się szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora przeprowadzone przez Arkadiusza Szewczyka. 

W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Obrowie: pracownicy administracyjni, pracownicy socjalni a także opiekunki i asystentki 

rodziny. 

                           

 

 

 

   

SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIE  

ZDROWOTNE  

   

  

2021 r.  

Ilość osób 42 

Liczba świadczeń  400 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  

   

  

20.630,72 zł 

   

SKŁADKI NA 

UBEZPIECZENIE  

SPOŁECZNE  

   

   

2021 r. 

Ilość osób  93 

Liczba świadczeń  999 

Wydatki w całości ze 

środków rządowych  

   

 

527.750,00zł 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie we współpracy z Włodarzami i 

pracownikami Urzędu Gminy, druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej,  Szkołami i 

Przedszkolami z terenu Gminy Obrowo, Zarządem Rejonowym PCK z Torunia, jak 

również prywatnymi przedsiębiorcami,  Panem Bartoszem Podolskim właścicielem  

sklepu „Obik” z Osieka nad Wisłą oraz  uczestnikami i instruktorami projektu „LOWE w 

gminie Obrowo”,  przygotował dla mieszkańców świąteczną akcję  pn. „Kosz 

wielkanocny z dostawą”. Założeniem akcji było dotarcie pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz druhów z OSP  z tradycyjnym świątecznym 

śniadaniem oraz drobnymi upominkami i pięknymi życzeniami od dzieci ze szkół, 

przedszkoli i pracowników GOPS, do 30 osób starszych, samotnych, którzy nie mają 

nikogo bliskiego, chorych z niepełnosprawnościami, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej. 
 

      
 

W 2021 roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie podobnie jak w 

latach poprzednich, czynnie uczestniczył w zorganizowaniu jak największej liczbie 

dzieci z terenu naszej gminy, możliwości skorzystania z różnych form letniego 

wypoczynku. Ogółem z terenu Gminy Obrowo wyjechało łącznie 40 dzieci. W ramach 

współpracy z Fundacją "Szansa dla Gmin", grono dzieci wypoczywało w Łebie. Kolejni 

uczestnicy skorzystali z możliwości wypoczynku z Towarzystwem "Nasze Szwederowo" w 

Tleniu. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaoferowało nieodpłatny wypoczynek dla 

dzieci w Ostrowie, w dwóch turnusach, z których skorzystało ogółem 6 dzieci. 

W czerwcu oraz  lipcu Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie we 

współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie miał przyjemność organizować 

warsztaty socjoterapeutyczne przeznaczone dla dzieci klas VI-VII oraz warsztaty „Szkoły 

dla rodzica”. Wsparcie w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług 

zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

http://szansadlagmin.pl/
https://kolonie.naszeszwederowo.pl/
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/
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W sierpniu pracownicy Ośrodka Pomocy w Obrowie zorganizowali dwudniową 

wycieczkę do Warszawy dla dzieci z gminy Obrowo. Temat przewodni wycieczki 

brzmiał: „Przyszłość i nowoczesność stolicy Polski z zajęciami profilaktycznymi – NIE DAJ 

SIĘ TROLOWAĆ” 

  

 

W dniu 22.10.2021r. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Szkoły Podstawowej w Obrowie odbyły się zajęcia profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania przemocy dla młodzieży klas ósmych. Podczas spotkania omówione 

zostały schematy przemocy. Przedstawiony został przykład dotkniętego  przemocą 

dziecka, które samo stało się sprawcą w dorosłym życiu . Podczas dyskusji  młodzi ludzie 

mogli szukać rozwiązań i wykazać się zdobytą wiedzą na temat przeciwdziałania 

przemocy. 
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W dniu 16.11.2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie 

oraz siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Świetlica Wiejska w Sąsiecznie 

działa 7 dni w tygodniu. Odbywają się zajęcia dla dzieci i dorosłych, każdy znajdzie coś 

dla siebie. 

W budynku funkcjonuje siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, gdzie 

odbywają się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

oraz grup roboczych. W gabinetach terapeutycznych odbywają się cykliczne 

spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz terapeutą uzależnień. Świetlica jest 

dostosowana do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. 
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Od 30 listopada 2021 t. powstały przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Obrowie Młodzieżowe Warsztaty Fotograficzne. Zajęcia odbywać będą się w ostatni 

wtorek miesiąca o 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie, ul. Długa 49. Podczas 

warsztatów rozwijamy pasję, młodzież może zdobyć wiedzę oraz rozwijać umiejętności 

fotograficzne.  

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował Wigilię dla osób potrzebujących. 

Podopieczni otrzymali paczki z żywnością oraz ciepły posiłek z dowozem do domu. W 

przygotowania byli zaangażowani  sołtysi. Podarunki zostały zawiezione do domów przez  

Wójta Andrzeja Wieczyńskiego, Sekretarz Mirosławę Kłosińską, pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, Przewodniczącego Młodzieżowej Grupy Doradczej 

Adriana Gąsiorowskiego, Magdalenę Krzyżanowską, strażaków OSP KSRG Szembekowo, OSP 

Kawęczyn, OSP KSRG Dobrzejewice, KSRG Osiek nad Wisłą. 

Otrzymano również wsparcie finansowe od firmy Stodolny Leszek Biuro brokerskie, 

Stowarzyszenia Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj Rękę" w Obrowie,  

Restauracji Rytkówka, która przygotowała pyszności w formie cateringu i „ Ofertę” Toruń,  która 

przygotowała paczki z żywnością. 
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1. Świadczenia wychowawcze 500+ wypłacono na kwotę  27.336.345,19 zł 

 

2. Świadczenia rodzinne wypłacono łącznie na kwotę 6.145.763,16zł w tym: 

a) Zasiłki rodzinne na kwotę 1.211.200,41 zł 

b) Dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 664.433,99zł 

 

3. Świadczenia opiekuńcze łącznie na kwotę: 3.526.453,86zł w tym: 

a) Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.695.042,50 zł 

b) Zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 826.451,36 zł 

c) Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 4.960,00 zł 

 

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. Becik na wypłacono 

kwotę 124.000,00  zł 

 

5. Świadczenie rodzicielskie na kwotę 584.794,90 zł 

 

6. Zasiłek dla opiekuna na kwotę 14.880,00zł 

 

7. Za Życiem na kwotę 20.000,00zł 

 

8. Składki na ubezpieczenie społeczne na łączna kwotę 527.586,71zł w tym: 

a) Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 526.221,75 zł 

b) Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.364,96 zł 

 

9.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 73.297,17 zł w tym: 

a) Świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 72.850,77 zł 

b) Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 446,40 zł 

 

10. Fundusz alimentacyjny na kwotę 363.924,88 zł 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ŚWIADCZENIA RODZINNE 
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Karta Dużej Rodziny -  Karty przysługują rodzinom wielodzietnym z trojgiem i więcej dzieci 

niezależnie od dochodu. 

 

   

KARTA DUŻEJ RODZINY  

   

   

2021 r.  

Liczba przyznanych kart  

   

242 forma tradycyjna 

247forma elektroniczna   

Ilość wniosków i decyzji 

administracyjnych  

   

41-dodanie rodziny 

17- dodanie rodziny dla 

rodzin składających się 

wyłącznie z rodziców  

2-przyznanie duplikatu  

5-nowa osoba w rodzinie  

17- przedłużenie terminu 

ważności KDR  

1- przyznanie 

dodatkowej formy KDR 

Wydatki w całości ze środków 

rządowych na koszty obsługi  

   

  

947,79 zł 

 

 

Koszty utrzymania GOPS w 2021 roku wyniosły: 

 

 Kwota wydatków - środki samorządowe:  2.367.921,38 zł 

 Kwota wydatków - środki z dotacji celowej: 37.338.406,17 zł 

Granty: 7.426,19 zł 

Projekt  UE : 2.463,96 zł 
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 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) 

- 2 samochody lekkie (OSP Szembekowo i   OSP Kawęczyn)  

 

W 2021 roku jednostki OSP z terenu gminy Obrowo wyjeżdżały do różnego rodzaju zdarzeń 558 

razy w tym 341 razy bezpośrednio na wezwanie PSP w Toruniu ratując życie, zdrowie lub mienie 

mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i całego powiatu.  

 

  W roku 2021 Gmina Obrowo na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczyła kwotę 

317.397,90 zł.                     
Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszają w swoich szeregach ponad 270 członków, w tym ponad 

128 uprawnionych do działań ratowniczo- gaśniczych.  

      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 

zadanie własne gminy, zapisane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. W roku 2021 na 

terenie gminy Obrowo wystąpiła silna burza z obfitym deszczem i wiatrem, podczas której 

kilkanaście budynków zostało uszkodzonych, a na jednym z budynków mieszkalnych został 

zerwany cały dach.  Do powyższych działań wykorzystano wszystkie jednostki z terenu gminy 

Obrowo. 

           

15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
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      Ochotnicze Straże Pożarne włączyły się w akcję szczepień mieszkańców przeciw Covid- 19, 

wspólpracując z lokalnymi ośrodkami zdrowia oraz  organizując punkt szczepień w szkole w 

Obrowie. Zaczepionych zostało ponad 200 osób w tym 70 dzieci. Dowożone były również 

osoby strasze i z niepełnosprawnością do punktów na terenie gminy oraz powiatu toruńskiego. 

Dodatkowo strażacy dowozili środki ochrony indywidualnej do placowek oświatowych, DPS- 

ów, ośrodków zdrowia, GOPS i Urzędu Gminy.   

                                   
 

 W sierpniu 2021 roku do jednostki OSP Dobrzejewice pozyskano z zasobów Komendy 

Wojewódzkiej PSP w Toruniu podnośnik koszowy na podwoziu samochodu Volvo FL 614. Służy 

on obecnie do wszelkich prac ratowniczych na wysokości tj. podczas pożarów, czy usuwania 

zagrażających drzew. 
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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 przeprowadziła profilaktykę szkolną i wczesnoszkolną z dziećmi ze 

wszystkich 6 szkół podstawowych, przedszkoli oraz liceum znajdujących się na terenie Gminy 

Obrowo w ilości 243 godzin.                        

 

 

W 2021 roku przyjęto 406 zgłoszeń od mieszkańców dotyczące m.in.: 

-zakłócenia porządku publicznego i spokoju 

-zagrożeń w ruchu drogowym 

-ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

-zagrożeń życia i zdrowia 

-zwierząt 

 

Wspólnie z KP Dobrzejewice odbywały się patrole w zespole patrolowo -interwencyjnym, służby 

wspólnie z dzielnicowymi. Realizowano zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  

dotyczące kontroli osób przebywających na kwarantannie oraz  przestrzegania obostrzeń w 

czasie pandemii COVID19. 

 Liczba wspólnych partoli – 116 

 Odnotowano 14 aktów wandalizmu na obiektach należących do gminy Obrowo tj. wiaty 

przystankowe, siłownie zewnętrzne, uszkodzone ławki w parku przy Urzędzie Gminy, zniszczenie 

ogrodzenia na boisku w Obrowie, uszkodzenie skrzynki energetycznej na boisku w Łążynie, 

elewacja frontowa w szkole w Brzozówce, uszkodzenie placu zabaw w Głogowie, uszkodzenie 

lamp ulicznych, grafiti na budynku szatni przy boisku w Głogowie.                       

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 2021r. wydatkowano 97.520,80 

zł. 
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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. W 2021 

rozpoczęły się rozmowy ws koncepcji przystanków kolejowych na terenie gminy Obrowo tj. 

Obrowo, Zawały, Brzozówka oraz Dobrzejewice w celu uruchomienia linii kolejowej 

dowożącej młodzież i osoby pracujące do Torunia. 

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 2021 roku wyniósł 770.589,57 zł. 

W 2021 rozpoczęły się rozmowy ws. uruchomienia dodatkowej linii MZK na trasie 

Toruń  - Obory. 

 

 

           
 

  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 2021 roku zostały ograniczone ze 

względu na pandemię.  

 
                               

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

16. TRANSPORT 
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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.  

W 2021 roku gmina rozwijała kanały informacyjne (profil na portalu społecznościowym 

Facebook, Instragram oraz stronę internetową). Współpraca z lokalnymi mediami i serwisami 

informacyjnymi przynosi zamierzone efekty: o gminie Obrowo media piszą w pozytywnym 

aspekcie, artykuły o negatywnym wydźwięku są wyjątkowe.  

 

Zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 8 lutego 2021 roku został utworzony 

Zespół do spraw Wisły. Zostały nawiązane kontakty z osobami i instytucjami zajmującymi się 

tematyką wiślaną.  

Zespół włączył się w następujące inicjatywy: 

1. 2 maja 2021 r. w ramach zespołu została przeprowadzona impreza plenerowa pn. 5 

Rajd Nadwiślański o Puchar Wójta Gminy Obrowo – III runda Mistrzostw Polski Modeli RC 

w rajdach terenowych. Dla gminy Obrowo celem imprezy było promowanie miejsca – 

tarasu widokowego w miejscowości Stajenczynki, jako wyjątkowej lokalizacji nad rzeką 

Wisłą. Impreza przyciągnęła kilkaset osób, w tym kilkudziesięciu zawodników z Polski 

północnej i była oceniania bardzo pozytywnie. Powstała dokumentacja zdjęciowa oraz 

film. Przed i po imprezie pojawiło się kilka przychylnych artykułów, szczególnie w 

portalach branżowych związanych z wyścigami modeli zdalnie sterowanych oraz w 

prasie lokalnej. 

  
 

2. 18 września 2021 r. odbyła się impreza pn. VI Wiślany Festyn Przyrodniczy w Silnie 

organizowana przez stowarzyszenie Nasze Silno. Gmina była reprezentowana przez 

p. Sekretarz Mirosławę Kłosińską - przewodniczącą Zespołu, która wręczała nagrody w 

konkursie fotograficznym. Ponadto Gmina Obrowo aktywnie włączyła się w 

organizację wydarzenia poprzez: 

• promocję festynu oraz konkursu fotograficznego pn. Wisła – dzika rzeka (strona 

internetowa, profile w portalach społecznościowych, Kurier Obrowa), 

• ustawienie 2 namiotów gminnych (pod jednym z namiotów zostało przygotowane 

stoisko gminy Obrowo, drugi został udostępniony uczestnikom festynu, którzy nie 

posiadali własnego namiotu) 

• obróbkę i wydruk fotografii konkursowych, 

• przedstawiciel gminy Maciej Kamiński był członkiem jury oceniającego konkursowe 

fotografie, 

• gmina ufundowała nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu oraz sfinansowała 

wynajem łodzi drewnianej na potrzeby krótkich rejsów odbywających się podczas 

festynu. 

 

17.PROMOCJA GMINY 

http://naszesilno.org/?p=3477
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Celem udziału w powyższym wydarzeniu było zaznaczenie zainteresowania gminy Obrowo 

tematyką wiślaną. Podczas wydarzenia współpracowali członkowie zespołu:  

p. Marek Skowroński (stowarzyszenie Nasze Silno), dr Tomasza Brauze (zoolog, ornitolog, 

prowadził wiślany spacer ornitologiczny), oraz z ramienia Urzędy Gminy Obrowo p. 

Mirosława Kłosińska, Magdalena Krzyżanowska i Maciej Kamiński. 

          
 

3. 15 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie projektu Wisła Wciąga realizowanego 

przez Fundację Wolna Wisła. Celem projektu jest wypracowanie strategii wykorzystania 

potencjału rzeki Wisły przy współpracy i współudziale zainteresowanych organizacji i 

instytucji. 

       W spotkaniu z ramienia gminy Obrowo wziął udział Maciej Kamiński. Spotkanie miało 

      charakter warsztatów diagnostycznych. Przybyli reprezentanci, m. in. przedstawiciele 

samorządów Włocławka, Ciechocinka, Torunia;  Kujawsko-Pomorskiej Organizacji 

Turystycznej, Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, WOPR, Muzeum Okręgowego 

w Toruniu, Toruńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego (gdzie został uruchomiony kierunek Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz katedra 

hydrologii) oraz przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych zajmujących się 

tematyką wiślaną, dyskutowali nad stanem obecnym rzeki Wisły, dostępnej 

infrastruktury i potencjału jej  wykorzystania na potrzeby turystyki, ekologii, historii, 

gospodarki. 

      Spotkanie zainicjowało projekt przewidziany na lata 2021-2023 i było pierwszym 

z zaplanowanych.  

 

                                     
 

4. Gmina Obrowo zbiera opinie mieszkańców na temat potencjału i wykorzystania Wisły i 

terenów nadwiślańskich. Ankieta jest prowadzona w formie elektronicznej i została 

udostępniona na stronie internetowej gminy oraz jej profilach społecznościowych 
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Hit Regionów 

We wrześniu 2021 roku gmina Obrowo otrzymała zaszczytny tytuł Gospodarczo – 

Samorządowego HITu Regionów za kultywowanie regionalnych tradycji przez koła gospodyń 

wiejskich i zespoły ludowe. Uroczystość wręczenia wyróżnień i statuetek odbyła się 24 września 

na zamku w Gniewie. W imieniu gminy nagrodę odbierał wójt Andrzej Wieczyński. Towarzyszyli 

mu: Jadwiga Politowska z zespołu Kawęczynianki i Henryk Kamiński z Kapeli Ludowej im. 

Kamińskich, którzy reprezentowali zespoły ludowe oraz Agnieszka Kwintera z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Stajenczynkach, Agnieszka Narkiewicz z KGW Szembekowo i Iwona Werner z KGW 

Jeden świat w Zawałach, reprezentujące koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy 

Obrowo. 
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Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” 

We wrześniu troje przedstawicieli naszej gminy: wójt Andrzej Wieczyński, Marzena Słupczewska i 

Krzysztof Michalski zostali wybrani na kolejną, czteroletnią kadencję do zarządu Lokalnej Grupy 

Działania „Podgrodzie Toruńskie.” W Radzie LGD z ramienia naszej gminy pracować będą 

Iwona Malcan – Maj, Krzysztof Konczewski, Przemysław Piotrowski i Tomasz Wierzbicki. 

Dzięki współpracy w ramach LGD nasza gmina wybudowała w ostatnich latach m.in. boisko w 

Silnie, siłownie zewnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, Szembekowie, Dobrzejewicach, 

Brzozówce. Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską również 

odbyła się przy udziale środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem LGD. Podobnie 

realizowana będzie rewitalizacja byłego dworca PKP w Obrowie na cele Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 
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Gmina Obrowo w 2021  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, 

* Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   

               Przeciwdziałaniu Narkomanii 

 

Kolejny rok borykaliśmy się z  pandemią. Wprowadzone ograniczenia spowodowały 

mniejszą ilość spotkań z mieszkańcami. Jednakże 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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