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PRIORYTETY 2019 ROKU 
 

 
 

 tworzenie warunków do bezpiecznego i komfortowego zamieszkania w Wąbrzeźnie 
oraz spędzania czasu wolnego w mieście, 

 dostępu do nowoczesnego i atrakcyjnego systemu edukacji opartego na włączeniu 
dzieci i młodzieży we wspólne budowanie miasta, 

 włączeniu mieszkańców w proces decyzyjny i w realizację zarówno inwestycji, jak i 
działań kulturalnych i rozrywkowych, 

 wsparciu seniorów,  

 promocji miasta i rozwoju turystyki, 

 wsparciu budżetu miasta poprzez realizację inwestycji, współfinansowanych z dotacji 
zewnętrznych. 



CELE NA KOLEJNE LATA 
 

 
 

 dalsze budowanie silnych więzi społecznych poprzez atrakcyjną ofertę kulturalną i rozrywkową  
oraz partycypację dającą mieszkańcom możliwość współdecydowania o losach miasta,  

 stwarzanie systemu zachęt do zamieszkania w Wąbrzeźnie poprzez szeroką promocję walorów 
miasta oraz poszerzanie oferty mieszkaniowej, 

 włączenie seniorów w budowanie „Miasta Przyjaznego Seniorom” poprzez stworzenie Wąbrzeskiej 
Rady Seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez utworzenie 
autobusowej komunikacji miejskiej – docelowo opartej na pojazdach ekologicznych, 

 wsparcie lokalnej gospodarki oraz stworzenie atrakcyjnych warunków do tworzenia nowych miejsc 
pracy, 

 rozwój turystyki budowanej na walorach wypoczynkowych miasta oraz reaktywację żeglarstwa oraz 
sportów wodnych. 
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URZĄD MIASTA  
 

 
 

W Urzędzie 31.12.2019 r. pracowały 74 osoby oraz 25 osób 

w ramach prac interwencyjnych 

Burmistrz Wąbrzeźna wydał 202 zarządzenia 

do Urzędu wpłynęło ok. 6 000 pism.  



REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 
 

 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2011 – 2030 

 Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy 
do 2024 r. 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto 
Wąbrzeźno 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016 – 2021 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 Program współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 



FINANSE GMINY 
 

 
 

Wykonanie 
dochodów 

Wykonanie 
wydatków 

64.029.711,95 zł 67.781.699,85 

• Dochody miasta w kwocie 57.563.977,34 zł, w tym planowane dochody 
majątkowe na kwotę 4.533.548,05 zł, 

• Wydatki miasta w kwocie 63.563.977,34 zł, w tym planowane wydatki 
majątkowe na kwotę 13.149.408,79 zł, 

• Deficyt w kwocie 6.000.000,00 zł planowany do pokrycia środkami 
uzyskanymi z kredytu długoterminowego inwestycyjnego. 



PROMOCJA  
 

 
 

Działania mające na celu ożywienie życia społecznego i kulturalnego mieszkańców Wąbrzeźna 



PROMOCJA  
 

 
 

Dni Wąbrzeźna, poezja, jazz… 



PROMOCJA  
 

 
 

Wąbjazzno, Spływ kajakowy 



PROMOCJA  
 

 
 

Koszt imprez oraz gadżetów promocyjnych to kwota 241.171,72 zł  

 



WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 
 

 
 

Wizyta w partnerskim mieście Syke – maj 2019 

 Syker Hachelauf 

 Wymiana doświadczeń 



SPÓŁKI KOMUNALNE I 
JEDNOSTKI 

 
 
 

 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. O.O. 

 REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZEGO SP. Z O.O. 

 MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 



MIESZKAŃCY GMINY 
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RYNEK PRACY 
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OCHRONA ZDROWIA 
 

 
 

Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, według stanu 

na 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych było: 

 16 podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

7 aptek 



MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 
 
 

Na 1 stycznia 2019 r. 43 podmioty posiadały zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych, a na 31 grudnia 2019 r. - 49. 

Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosła 
345.770,62 zł. 



POMOC SPOŁECZNA 
 

 
 

 Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 1.240 mieszkańców 

 W 2019 roku przeciwdziałania przemocy w rodzinie były podejmowane w 54 rodzinach.  

 Z Karty Dużej Rodziny skorzystało 151 rodzin. 

 Rządowy program „Rodzina 500+” objął 1 482 rodziny. Wydatki wyniosły 10.536.101,00 zł. 

 Rządowy Program „Dobry start” objął 1.104 rodziny, w tym 1.518 dzieci. Wydatki wyniosły 

455.400,00 zł. 

 



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

 
 

 

Lp. Nazwa zadania Data realizacji Koszty poniesione/ do poniesienia Uzyskane dofinansowanie 

1. Ścieżki pieszo-rowerowe 20.07.18 -15.10.19 1.839.121,93 zł w 2019 r. 

  

Całkowity koszt -2.776.596,63 zł 

RPO WKP - 758 760,00 zł 

  

2. Przebudowa stadionu 

miejskiego 

27.07.18 -15.12.19  8.859.423,95 zł w 2019 r. 

  

Całkowity koszt -10.267.967,58 zł 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki 1.500.000 zł 



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

 
 

 

Lp. Nazwa zadania Data realizacji Koszty poniesione/ do poniesienia Uzyskane 

dofinansowanie 

3. Ścieżka do jazdy na rolkach wokół boiska 

sportowego (budżet obywatelski) 

28.03.19 -

12.04.19 

49.528,51 zł - 

4. Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w 

Wąbrzeźnie. 

01.04.19 -

24.06.19 

528.602,22 zł FDS - 264.301,00 zł 



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

 
 

 

Lp. Nazwa zadania Data realizacji Koszty poniesione/ do poniesienia Uzyskane 

dofinansowanie 

5. Przebudowa ulic Wspólnej, Kwiatowej i 

Pięknej 

03.07.19 - 

30.07.20 

1.623.376,33 zł w 2019 r. 

  

Całkowity koszt -4.033.345,77 zł 

FDS - 2.016.672,00 zł 

6. Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z 

monitoringiem  

11.02.19 -

28.06.19  

317.955,00 zł - 

7. Przebudowa dachu (wymiana dachówki) 

budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 

2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie 

19.06.19 -

30.08.19 

381.300,00 zł - 



DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

 
 

 

W celu przygotowania do inwestycji planowanych do realizacji w latach kolejnych oraz aplikowania 

o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w 2019 r. wykonano następujące dokumentacje techniczne: 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

1. Dokumentacje  projektowe dróg gminnych na terenie Wąbrzeźna: ulica 

Legionistów, 

 Generała Hallera i Żeromskiego, Jeziorna, Budowlana 

45.410,00 zł 

2. Aktualizacja projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych części miasta 

Wąbrzeźno - Zagospodarowanie terenów Podzamcza w Wąbrzeźnie” 

13.530,00 zł 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej  „Ścieżka pieszo – rowerowa – 

alternatywa dla komunikacji samochodowej – II etap 

7.380,00 zł 

4. PFU dla zadania „Utworzenie przystani sportów wodnych w 

Wąbrzeźnie” 

23.985,00 zł 



GOSPODARKA MIESZKANIOWA I 
KOMUNALNA 

 
 
 

 Łącznie w zasobie miasta na 1 stycznia 2019 r. było 258 mieszkań, a na 31 grudnia 2019 r. – 254 
mieszkania. Zmniejszenie liczby mieszkań związane było z wykupami lokali przez najemców, 

 W zasobie gminy znajdują się 2 lokale użytkowe w budynku przy ul. Poniatowskiego 8: o powierzchni 
użytkowej 17,92 m2 oraz 17,50 m2, 

 Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się grunty o łącznej powierzchni 146,7 ha, 

 Sprzedano nieruchomości przy ul. Wspólnej, Wiśniowej, 11 Listopada, Sportowej i Ojca Bernarda o 
łącznej powierzchni 1,4003 ha. 

 Infrastruktura drogowa w mieście obejmuje 36,11 km,  

 Długość ścieżek rowerowych na 1 stycznia 2019 r. wynosiła 12,039 km, natomiast na 31 grudnia 2019 r. 
13,909 km.  

 

 

 



SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 
 

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 

 

 

 

 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu 

1. Remont ul. Biskupa Jana Dantyszka 185 000 zł 

2. Wąbrzeskie SOS dla zwierząt 12 000 zł 

3. Bezpieczne chodniki (cztery odcinki na ul. Sienkiewicza) 68 400 zł 

4. 
Ścieżka do jazdy na rolkach (wokół boiska sportowego przy ul. 

Legionistów) 
42 000 zł 

5. Miejska szopka bożonarodzeniowa 25 000 zł 

Razem: 332. 400,00 zł 



SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 
 

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 

 

 

 

 



SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 
 

 KONSULTACJE  SPOŁECZNE - przeprowadzono 10 konsultacji społecznych. Łącznie 

wzięło w nich udział 301 osób,  

 UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - do urzędu wpłynęły 42 wnioski, 

 SKARGI - do Urzędu wpłynęła 1 skarga, 

 PETYCJE - do Urzędu wpłynęły 3 petycje. 

 

 

 



SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 
 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

W mieście w 2019 roku funkcjonowało 35 organizacji 

pozarządowych, w tym: 

  5 fundacji,  

27 stowarzyszeń, 

3 kluby sportowe. 

 

 

 



SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 
 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 9 ofert, Ogólna 
wartość ofert: 219.080 zł, 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego - 2 oferty, z których wybrano 1 na kwotę 2 400 zł, 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego - 1 oferta na kwotę 7 600 zł, 

 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży - 6 ofert, z których wybrano 4, na ogólną 
kwotę 7.060 zł, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych - 9 ofert, z których wybrano 8 ofert, na ogólną kwotę 
30.208 zł, 

 

 

 

 

 

 

 

 turystyka i krajoznawstwo - 1 oferta, na kwotę 10.100 zł 

 rewitalizacja - 1 oferta, na kwotę 9 000 zł, 

 działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych - 1 
oferta na kwotę 600 zł, 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 1 oferta na 
kwotę 5800 zł, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 1 oferta na 
kwotę 1400 zł,  

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej - 1 oferta na kwotę 1000 zł, 

 W ramach trybu małych dotacji wsparto wykonanie 13 zadań 

 

 

 

 

 

W ramach otwartych konkursów ofert zlecono wsparcie wykonania następujących 29 zadań publicznych:  



SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 
 

W ramach otwartych konkursów ofert zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  



PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 
 

 
 

POLICJA 

W Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w Wydziale Kryminalnym łącznie 

przeprowadzono 1 080 postępowań (więcej niż w roku 2018 o 251), z czego: 

 wszczęto 421 postępowań przygotowawczych (więcej niż w roku 2018 o 28), 

 przeprowadzono 659 czynności sprawdzających (więcej niż w roku 2018 o 144), 

 ustalono 249 podejrzanych (więcej niż w roku 2018 o 35), 

 uzyskano wykrywalność ogólną w 84,10% (większą o 4,76% w stosunku do roku 2018). 

 

 



PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 
 

 
 

STRAŻ MIEJSKA 

 W 2019 r. Straż Miejska podjęła 1.421 interwencji porządkowych. W ich efekcie skierowano  

11 wniosków o ukaranie oraz wymierzono 112 mandatów. Dotyczyły najczęściej 

zanieczyszczenia terenów komunalnych, niszczenia zieleni, niezachowania środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierząt. 

 Strażnicy miejscy odebrali 677 zgłoszeń i zawiadomień, podjęli 1.107 interwencji 

prewencyjnych głównie w sprawach: zaśmiecania, podejrzenia o spalania nieczystości, 

zakłócania porządku, braku wykaszania chwastów, braku odpowiedniego nadzoru nad 

zwierzętami. 

 

 

 



EDUKACJA 
 

 
 

Odziały/klasy Liczba oddziałów Liczba dzieci 

Szkolne  47 (43) 1082 (1013) 

Przedszkolne 16 (15) 387 (361) 

Liczba oddziałów i dzieci w placówkach oświatowych 2018/2019  

* Dane podane w nawiasie dotyczą roku szkolnego 2017/2018 



EDUKACJA 
 

 
 

Stan zatrudnienia w miejskich placówkach oświatowych 2018/2019 

  Nauczyciele Pracownicy 

Razem 

Nazwa szkoły/ 
placówki 

Pełnozatrudnieni 

Niepełnozatrudnieni administracja obsługa 

osoby w etatach osoby w etatach osoby w etatach osoby w etatach 

SP2 60 3 1,22 4 4 29 29 96 94,22 

SP3 51 4 2,63 3 3 14 14 72 70,63 

Bajka 16 1 0,14 2 2 15 15 34 33,14 

RAZEM 127 8 3,99 9 9 58 58 202 197,99 



EDUKACJA 
 

 
 

Finansowanie oświaty 2018/2019 

15 221 034,00 zł 

16 113 673,00 zł 

17 640 453,00 zł 

14 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

16 000 000,00 zł

17 000 000,00 zł

18 000 000,00 zł

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Wydatki ogółem (w zł) 

Wydatki ogółem (w zł)



EDUKACJA 
 

 
 

Finansowanie oświaty 2016/2017-2018/2019 

Rok 
Wydatki ma oświatę 

(wykonanie) 
Subwencja Procent 

2016/2017 15 221 034,32 8 493 177,00 55,80% 

2017/2018 16 113 673,09 8 341 976,00 51,77% 

2018/2019 17 640 453,93 8 747 464,00 49,59% 



EDUKACJA 
 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA 

WĄBRZESKI UNIWERSYTET DZIESIĘCY 

MŁODZIEŻOWA RADA WĄBRZEŹNA 

STRAJK NAUCZYCIELI 

 

 

 

 



JEDNOSTKI KULTURY 
 

 
 
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WITALISA SZLACHCIKOWSKIEGO 

 Księgozbiór na 1 stycznia 2019 r. wynosił 50 733 woluminów, zaś na koniec roku  52.703 

woluminów 

 W ciągu roku zarejestrowano 2 649 czytelniczek i czytelników, tj. o 252 osoby więcej w stosunku 

do roku poprzedniego 

 Biblioteka zatrudniała 8  pracownic i pracowników 

 Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa z budżetu miasta wydano  dotację 

podmiotową w wysokości 528.000 zł. 

 Biblioteka otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, na realizację zadań 

powiatowych – 72.500 zł. 

 

 

 



JEDNOSTKI KULTURY 
 

 
 

WĄBRZESKI DOM KULTURY  

 

 

 

Lp. 

 

Działalność statutowa Liczba uczestników 

Średnia liczba kół, 

imprez, wykładów, 

konkursów, projekcji 

1. Koła zainteresowań 261 8 

2. Kluby zainteresowań 257 8 

3. Wydarzenia artystyczne 20 316 156 

4. Konkursy plastyczne, fotograficzne, 

kulinarne, techniczne 1 612 24 

5. Wystawy 12 050 47 

6. Projekcje filmowe 4 944 40 

7. UTW 980 14 

  RAZEM: 40 420 297 



TRANSPORT 
 

 
 

 Stawki podatku od środków transportu określone były uchwałą nr III/11/18 

Rady Miasta Wąbrzeźno z 5.12.2018 r. 

 Liczba płatników podatku od środków transportu na 1 stycznia 2019 r. 

wynosiła 43, a na koniec 2019 r. - 40. 

 Wysokość wpłat podatku od środków transportu wynosiła w 2019 r. 

316.598,53 zł. 

 

 

 



PRZEDSIĘBIORCY 
 

 
 

 W sierpniu 2019 r. w strukturze organizacyjnej Urzędu utworzone zostało nowe stanowisko pracy 
ds. wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego (nie wiązało się to z zatrudnieniem 
nowego pracownika). 

 W okresie od 1.01. do 31.12.2019 r.: 
31 przedsiębiorców wznowiło działalność, 
66 przedsiębiorców zawiesiło działalność, 
60 przedsiębiorców wykreśliło swoją działalność, 
95 przedsiębiorców dokonało wpisu działalności. 

 W 2019 roku zostały zorganizowane 3 spotkania biznesowe dedykowane przedsiębiorcom 
działającym  na terenie powiatu wąbrzeskiego, tzw. „Śniadania Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Powiatu Wąbrzeskiego” 

 W 2019 r. Gmina Miasto Wąbrzeźno zawarła Porozumienie o partnerstwie i wzajemnej 
współpracy  z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o. o. 

 
 
 



OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 
 

 Ograniczenie niskiej emisji - dotację otrzymało 20 wnioskodawców na łączną kwotę 35.500,00 zł.  
 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - zutylizowano 13,175 Mg wyrobów na łączną kwotę 

7.240,42 zł, z czego dofinansowanie z  WFOŚiGW wyniosło 6.688,49 zł. 
 Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ich prawidłowego funkcjonowania. 
 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 Ochrona przyrody, w tym sadzenie drzew i krzewów. Nasadzono: 411 drzew, 188 krzewów, 124 pnącza. 

Ogółem 723 szt. Koszt całkowity nowych nasadzeń 13.225,20 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w  Toruniu w 
wysokości 9.512,54 zł). 

 Edukacja ekologiczna:  
konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady”, 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu, 
rajdy rowerowe, 
Dzień Ziemi. 

 
 
 

 
 
 



OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 
 

GOSPODARKA ODPADAMI  

Na 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę miasta przypadało:  
 115 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

 274 kg zmieszanych odpadów komunalnych, 

Na 31 grudnia 2019 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało: 
 134 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych  

 265 kg zmieszanych odpadów komunalnych.  
 

 

 

 

 

 



PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

 
 

Na podstawie zapisów planu wydano:  
 48 wypisów i  wyrysów dotyczących warunków zabudowy na terenie miasta  

 113 zaświadczeń o  przeznaczeniu działek w mpzp. 

Zmiana mpzp przy ul. Jeziornej 

Na przeprowadzenie czynności zmiany mpzp na obszarze przy ul. Jeziornej miasto 
otrzymało grant z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w 
Toruniu o wartości 23 452,32 zł. Pieniądze te były przeznaczone na tzw.  
"pogłębione konsultacje społeczne".  

Okres realizacji: sierpień - grudzień 2019 r., podsumowanie - styczeń 2020 r.  
 

 

 

 

 

 



RADA MIASTA 
 

 
 

W 2019 roku Rada Miasta Wąbrzeźno odbyła 11 sesji, w tym: 

1 sesja nadzwyczajna - 17 października 2019 r., zwołana na wniosek 
Burmistrza Wąbrzeźna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym, 

10 sesji zwyczajnych, zwoływanych przez Przewodniczącą Rady w 
trybie art. 20 ust. 1 ustawy  z 8 marca 1990 roku  o samorządzie 
gminnym. 

W 2019 r. Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła łącznie 78 uchwał. 
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