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Szanowni Państwo,  

 

 

Po raz trzeci przedkładam Państwu „Raport o stanie gminy”. 

Dokument opracowany został zgodnie z wprowadzoną, przed 

trzema laty, nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport, podobnie jak w roku ubiegłym, zawiera roczne 

sprawozdania z realizacji inwestycji, programów, strategii, uchwał 

przyjętych przez Radę Miasta oraz informacje o stanie 

nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy 

społecznej, bezpieczeństwie a także innych działań 

podejmowanych na rzecz naszego miasta.  

 

Dokument ten, to także zapis szczególnego okresu pracy w dobie wielkiej niepewności. To właśnie na 

początku 2020 roku wszyscy stanęliśmy w obliczu pandemii Covid-19. Sytuacja ta zweryfikowała niektóre 

plany, szczególnie te z dziedziny oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Zakłócała płynność niektórych 

inwestycji oraz narzucała nowe, nieoczekiwane i często trudne wyzwania. W każdej sytuacji radziliśmy 

sobie dobrze i podejmowaliśmy odpowiednie decyzje. Pomimo reżimu sanitarnego i nałożonych obostrzeń 

nie zwolniliśmy tempa pracy. Zrobiliśmy wszystko, aby pandemia nie zahamowała tempa rozwoju naszego 

samorządu.   

 

Przed Państwem 61 stron informacji, tabel i wykresów kompleksowo obrazujących nasze miasto. 

Zachęcam do lektury i dyskusji. 

 

 

 

 

Burmistrz Tomasz Zygnarowski 
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URZĄD MIASTA 
 

 

 

 

Urząd Miasta Wąbrzeźno jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz realizuje zadania 

wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miasta. Siedziba Urzędu mieści 

się w Wąbrzeźnie przy ul. Wolności 18.  

W Urzędzie 31.12.2020 r. procowały 73 osoby oraz 24 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. 

Większość z tych osób piastuje stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym wykształceniem. Pracownicy 

stale podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując naukę na studiach podyplomowych oraz uczestnicząc 

w szkoleniach i warsztatach.  

Ich zakres pracy jest różnorodny. Obejmuje m.in. księgowość i finanse miasta, prowadzenie różnego typu 

ewidencji, w tym mieszkańców i przedsiębiorców, nadzór nad realizacją inwestycji, gospodarkę komunalną 

i mieszkaniową, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, 

działania na rzecz środowiska naturalnego, organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, promocję miasta, 

komunikację społeczną, współpracę z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, jednostkami 

organizacyjnymi samorządu i spółkami oraz współpracę zagraniczną.  

W 2020 r. Burmistrz Wąbrzeźna wydał 158 zarządzeń, a do Urzędu wpłynęło ok. 6.000 pism.  

Ogrom spraw załatwianych jest na ustne wnioski klientów, zgłaszanych Burmistrzowi i pracownikom. 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 

W Wąbrzeźnie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:  

1) Strategia Rozwoju Miasta na lata 2011 – 2030. 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Wąbrzeźno jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. 

Określono w niej wizję oraz strategiczne kierunki rozwoju miasta. Strategia jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania naszym samorządem. Pozwala na zapewnienie ciągłości 

 i trwałości w poczynaniach władz miasta, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. 

Umożliwia efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak: środowisko kulturowe 

 i przyrodnicze, zasoby ludzkie, infrastruktura czy też środki finansowe.  

Strategia składa się z trzech zasadniczych części: analizy SWOT, w której badaniu poddano główne 

obszary rozwoju społeczno-gospodarczego miasta z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych  

(tj. słabych i mocnych stron miasta) oraz zewnętrznych (tj. możliwych szans i zagrożeń rozwoju miasta); 

wizji strategicznej i głównych kierunków rozwoju miasta, uwzględniających specyfikę i zewnętrzne 

warunki jego funkcjonowania; systemu realizacyjnego strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu 

projektów kluczowych; 

2) Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2030. 

Program Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 – 2023 umożliwia realizację w  sposób 

uporządkowany określonych w nim działań społecznych oraz uzupełniających je działań ze sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz kulturowej, mających na celu wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego obszaru objętego rewitalizacją na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno. Obowiązująca wersja 

dokumentu przyjęta została uchwałą nr XXXIV/207/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 20 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023; 

3) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 

z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 z  uwzględnieniem 

perspektywy do 2024 r., przyjęty uchwałą nr XXXII/191/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25 października 

2017 r., jest dokumentem strategicznym, opracowywanym na szczeblu gminnym, odnoszącym 

się do aspektów środowiskowych, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z dokumentami o charakterze 

strategicznym, obowiązującymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, jak również krajowym. 

Dokument ten nie tylko określa i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne 

do poprawy jakości życia mieszkańców i stanu środowiska na terenie gminy, ale również przyczynia 

się do zapewnienia zrównoważonego jej rozwoju; 

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

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

uchwałą nr XX/139/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 maja 2012 r., wskazuje cele i zadania związane 

 z bezpiecznym dla zdrowia mieszkańców i  środowiska naturalnego usunięciem wyrobów zawierających 

azbest z obszaru Wąbrzeźna do końca 2032 r.;  

5) Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno (PGN) jest dokumentem strategicznym 

o charakterze lokalnym. Nadrzędnym jego celem jest realizacja założeń określonych w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym. Dokument zawiera katalog działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, 

które służą: ograniczeniu emisji CO2, wzrostowi udziału OZE oraz podniesieniu efektywności 

energetycznej na terenie miasta. Dzięki PGN interesariusze programu mogą ubiegać się o środki unijne na 

dofinansowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Posiadanie tego dokumentu jest 

warunkiem koniecznym przy składaniu wniosku na współfinansowanie danego przedsięwzięcia. 

Obowiązująca wersja dokumentu przyjęta została uchwałą nr XXX/167/17 Rady Miasta Wąbrzeźno 
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z 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno; 

6) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Miasto Wąbrzeźno. 

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

Miasto Wąbrzeźno, przyjęta uchwałą nr XI/70/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25 września 2019 r., 

jest dokumentem, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w mieście 

wraz ze wskazaniem zmian zapotrzebowania na energię, poprzez m.in. realizację przedsięwzięć 

racjonalizujących zużycie poszczególnych nośników energii przez odbiorców;  

7) Gminny Program Opieki nad Zabytkami. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami, przyjęty uchwałą nr XLIII/317/14 Rady Miasta Wąbrzeźno 

 z 5 listopada 2014 r., określa kierunki inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i  promowania dziedzictwa kulturowego. 

Wskazuje działania w zakresie opieki nad zabytkami i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie 

podstawowych działań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Istotnym celem 

programu jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy 

w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych oraz szeroko pojmowanego zasobu 

dziedzictwa kulturowego i zachowania krajobrazu kulturowego; 

8) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 

2016 – 2021. 

Został powołany uchwałą nr  XXI/106/16 Rady  Miasta Wąbrzeźno z 14 września 2016 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2016 

- 2021. 

Program zawiera: 

a) prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz stanu 

technicznego budynków zasobu w poszczególnych latach, 

b) analizę potrzeb oraz plan remontów, wynikający ze stanu technicznego budynków 

 i lokali z podziałem na kolejne lata, 

c) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

d) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym 

zasobem w kolejnych latach, 

f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

g) wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego, 

koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina Miasto Wąbrzeźno jest jednym  

ze współwłaścicieli, oraz wydatki inwestycyjne, 

h) opis pozostałych działań, mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wąbrzeźno, a w szczególności niezbędny zakres zamian 

lokali, związany z remontami budynków i lokali oraz sprzedaż lokali; 

9) Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

Wieloletnia prognoza finansowa gminy stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego.  

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:  

a) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

b) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

c) wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, 

d) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego 

do zaciągnięcia. 



 

7 
 

Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu 

wykonawczego do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część składową WFP 

stanowiły objaśnienia przyjętych wartości; 

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

Program współpracy to dokument określający zasady współpracy między jednostką samorządu 

terytorialnego i sektorem pozarządowym. Obowiązkiem każdej jst jest uchwalanie rocznego 

lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z przepisami ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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FINANSE GMINY  
  

 

Budżet gminy na 2020 r. zakładał wpływy w kwocie 69.701.067,85 zł oraz wydatki w kwocie 

75.001.067,85 zł. Wykonany został we wpływach w kwocie 67.872.611,12 zł oraz w wydatkach w kwocie 

70.651.949,64 zł.  
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Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.370,09 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca wynosiły 5.590,00 zł. 
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W Wąbrzeźnie ze środków zewnętrznych zrealizowano następujące projekty: 

 

Lp. Nazwa zadania Dochody 

w 2020 r. (zł) 

Wydatki 

w 2020 r. (zł) 

1. Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji 

samochodowej  

39.078,89 2.177,10 

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 15.114,42 18.053,62 

3. Wąbrzeźno aktywne w sieci 431,85 0,00 

4. UM – zdalna szkoła 163.908,03 163.908,03 

5. Nowoczesne służby ratownicze 0,00 4.010,25 

6. Instalacja urządzeń OZE budynki indywidualne 0,00 9.756,10 

7. Instalacja urządzeń OZE budynki publiczne 94.050,00 209.550,00 

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego 0,00 2.300,10 

9. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta 0,00 2.136,85 

10. Przyjazny dworzec kolejowy 881.367,13 1.073.175,00 

11. UM – Aktywny senior 41.124,95 43.321,00 

12. Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR 47.485,63 49.984,87 

13. Dostosowanie obiektu WDK 0,00 128.279,18 

14. Utworzenie przystani sportów wodnych 935.923,01 1.102.075,90 

15. Aktywni sportowo i kulturalnie mieszkańcy Wąbrzeźna 38.172,00 0,00 

16. Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja 

matematyczno-przyrodnicza i języki obce) 

52.955,98 68.832,97 

17. MOPS -Wsparcie osób starszych 22.823,55 22.823,55 

18. MOPS – Wąbrzeskie Kluby Samopomocy 199.593,75 101.537,67 

19. Polsko-niemiecka współpraca młodzieży 3.567,00 5.488,00 
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PROMOCJA MIASTA 
   

 

 
 

I. Imprezy/działania: łączny koszt zorganizowanych imprez oraz zrealizowanych działań to kwota 

134.186,8 zł. Wydatkowano je m.in. na: 

1) koncert kolęd (10 stycznia) - w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza  

w Wąbrzeźnie odbyły się dwa 

koncerty kolęd zespołu Pectus. Swoją 

cegiełkę do koncertu  o wartości 

2.000 zł dołożyło PKO BP S.A. 

Łączny koszt: 19.042,06 zł, 

2) 100. rocznica powrotu Wąbrzeźna 

do Macierzy (20 stycznia) – 

rekonstrukcja historyczna na Placu 

Jana Pawła II, wystawa historyczna, 

okolicznościowa sesja Rady Miasta, 

wykład dotyczący włączenia 

Wąbrzeźna do granic Polski, występ 

chóru Cantate Domino, występ Jacka 

Beszczyńskiego z zespołem. 

Łączny koszt: 9.819,47 zł, 

 

Koncert zespołu Żuki 

Koncert zespołu Mejk  

Koncert Jam Session  

100.rocznica powrotu Wąbrzeźna do Macierzy - rekonstrukcja wydarzeń 
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3) wizyta delegacji partnerskiego 

miasta Syke w związku z obchodami 

100. rocznicy powrotu Wąbrzeźna 

do Macierzy (19-21 stycznia). 

Łączny koszt: 6.223 zł, 

4) Zlot Food Trucków (31 lipca  

– 2 sierpnia) – boisko „malta”. 

Łączny koszt: 7.530,43 zł, 

5) II Wąbrzeskie Rockowisko  

(8 sierpnia) – koncerty zespołów 

Roślina, Zdrowa Woda, Proletaryat. 

Łączny koszt: 37.055,44, 

6) szanty (22 sierpnia) - koncerty 

zespołów Zwrot Przez Twarz oraz 

Trzy Majtki. 

Łączny koszt: 9.121,64 zł, 

7) Jam Session na ruinach (15 sierpnia) 

– wystąpili: Mateusz Sobiechowski, 

Kacper Kasprzak, Wojciech 

Grochowina, Michał Dykban, Maciej 

Domagalski. 

Łączny koszt: 1.740,02 zł, 

8) zakończenie wakacji (28 - 30 

sierpnia) – koncerty: Żuki, Mejk, 

Jacek Beszczyński z Nadziei Maleńką 

Orkiestrą. 

Łączny koszt: 37.733,21 zł, 

9) Festiwal Dobrego Jedzenia i Piwa (28-30 sierpnia) – boisko malta. 

Łączny koszt: 1.793,37 zł, 

10) Smaki Wąbrzeźna – produkcja filmów (sierpień - październik) – promocja wąbrzeskiej kuchni oraz 

najciekawszych zakątków Wąbrzeźna – 9 odcinków. 

Łączny koszt: 1.075,05 zł, 

11) Plakaty promocyjne – łączny koszt: 361.62 zł. 

 
 

II. Koszt wszelkich materiałów promocyjnych wyniósł 141.318,7 zł, w tym:  

1) plany miasta, foldery – 15.289,81 zł, 

2) banery, naklejki, tabliczki – 4.515,69 zł, 

3) rollupy – spływ i promocyjny – 1.057,8 zł, 

4) witacze – serwis, odnowienie murowanych – 13.415,64 zł, 

5) wymiana plexi – 2.115,6 zł, 

6) gadżety promocyjne – 51.492,05 zł, 

7) sprzęt nagłośnieniowy – 8.031 zł, 

8) honorowe patronaty, nagrody – 5.628,94 zł, 

9) wynajem kajaków – 7.503 zł, 

10) palety na plażę – 607,10 zł, 

11) książki „Skarby Wąbrzeskie” – 1.680 zł, 

12) książki „Od solidarności do samorządności” – 787,5 zł, 

13) obraz – powitanie wojska – 1.100 zł, 

II Wąbrzeskie Rockowisko 

Zlot Food Trucków 
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14) montaż programów promocyjnych – 7.800 zł, 

15) dokumentacja filmowa i fotograficzna – 11.704,97 zł, 

16) współpraca zagraniczna – 5.589,5 zł (w tym 5.488 zł sfinansowane ze środków zewnętrznych), 

17) pozostałe – 1.000,10 zł, 

18) promocja segregacji odpadów – 2.000 zł. 

Wydarzenia, które w 2020 r. nie odbyły się ze względu na pandemię to: 

1) otwarcie Stadionu Miejskiego im. Jana Wesołowskiego – turniej lekkoatletyczny Nestle Cup - 

planowany termin 9 maja (sobota), 

2) spływ kajakowy Strugą Wąbrzeską, Drwęcą i Wisłą,  upamiętniający setną rocznicę powrotu Pomorza 

i Kujaw do Macierzy – planowany termin  21 – 30 maja (czwartek – sobota), 

3) Dni Wąbrzeźna. Lato w Rytmie PIKa - koncert Andrzeja Piasecznego, zespołu Reggaeside, zabawa 

taneczna, wesołe miasteczko, festyn – planowany termin 5 czerwca (piątek), miejsce: amfiteatr, 

boisko Malta. 
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 
 

 

 

Spotkanie w Wąbrzeźnie w ramach projektu trójstronnego: Wąbrzeźno, Syke, Al Hoceima 

Realizacja projektu trójstronnego (Wąbrzeźno, Syke, Al Hoceima) pn. „Międzynarodowa Wymiana 

Młodzieży – z okazji Dnia Pamięci o Holokauście – „Utrzymywanie żywych wspomnień”, dofinansowany ze 

środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

I edycja projektu odbyła się w Syke w terminie 20 - 30 stycznia 2020 r. Podczas jedenastodniowego pobytu 

młodzież z Polski, Niemiec i Maroka realizowała bogaty program - z bardzo zróżnicowanymi zajęciami 

muzycznymi, tanecznymi, kulinarnymi, warsztatami dotyczącymi trudnych tematów: rasizmu, holokaustu, 

mniejszości narodowych, hejtu, wykluczenia itp. Cele/efekty realizacji projektu: integracja międzynarodowa, 

poznanie obcych kultur, przełamanie barier, budowanie pokojowego społeczeństwa, wymiana doświadczeń, 

nauka języka.   

Koszt realizacji projektu pokryty ze środków Gminy Miasto Wąbrzeźno – 303 zł (ubezpieczenie uczestników).  

W roku bieżącym oraz w 2022 planowane są kolejne edycje projektu.  
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SPÓŁKI KOMUNALNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY  
 

 

W Gminie Miasto Wąbrzeźno funkcjonują spółki: 

 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 

 Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 

 

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

 

Przychody 2020 r.: 8.953.888,90 zł, w tym ze sprzedaży wody i odbioru ścieków 5.297.329,91 zł.  

Koszty 2020 r.: 5.389.406,49 zł, w tym koszty zużycia materiałów i energii 2.885.019,96 zł.  

 

Inwestycje odtworzeniowe zrealizowane w 2020 r.: 

1) dostawa i wymiana sterownika w szafie sterowniczej SS-1 w SUW przy ul. Kętrzyńskiego 3  

o wartości 16.226,00 zł, 

2) przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tysiąclecia o wartości 179.900,00. zł, 

3) przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionistów o wartości 34.600,00 zł, 

4) przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Generała Hallera o wartości 64.010,00 zł, 

5) przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kruczej o wartości 68.300,00 zł, 

6) wymiana pompy głębinowej w studni nr 9 na Ujęciu Wody przy ul. Kętrzyńskiego 3 

o wartości 9.603,71 zł, 

7) modernizacja samochodu specjalistycznego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji o wartości 

25.692,29 zł, 

8) modernizacja systemu do zdalnego odczytu wodomierzy firmy DIEHL poprzez zakup dwóch sztuk 

tabletów z oprogramowaniem o wartości 15.350,00 zł.    

Łącznie w 2020 r. na inwestycje w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przeznaczono  413.682,00 zł. Miejski 

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. wszystkie wyżej wymienione inwestycje 

zrealizował ze środków własnych bez zaciągania pożyczek i kredytów. 

1. Długość czynnej sieci wodociągowej wg stanu na 1.01.2020 r. wynosiła 55.580 m, na koniec 2020 r. 

wynosiła 55.580 m. 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wg stanu na 1.01.2020 r. wynosiła 55.530 m, na koniec 2020 r. 

wynosiła 55.530 m. 

3. Dostęp do sieci wodociągowej –  procent zwodociągowania miasta wynosi 99. 

4. Dostęp do kanalizacji sanitarnej – procent skanalizowania miasta wynosi 99. 

5. Na 1.01.2020 r. istniało 789 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7.610 m, na koniec 

2020 r. bez zmian. Od roku 2001 spółka nie przejmuje na swój stan majątkowy wybudowanych 

przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
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6. Długość sieci kanalizacji deszczowej wg stanu na 1.01.2020 r. wynosiła 24.950 m, na koniec 2020 r. 

wynosiła 24.950 m. 

7. Na 1.01.2020 r. jak też na koniec 2020 r. było 141 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej.  

Od roku 2001 spółka nie przejmuje na swój stan majątkowy wybudowanych przyłączy kanalizacji 

deszczowej. 

8. W roku 2020 wystąpiło 25 awarii w tłoczniach i przepompowniach ścieków (spółka posiada na terenie 

miasta 15 tłoczni i przepompowni ścieków). Najczęstszą przyczyną awarii tych urządzeń były 

zapchania pomp, do których dostawały się elementy stałe z kanalizacji sanitarnej. Wystąpiły również 

drobne eksploatacyjne awarie kanalizacji sanitarnej, spowodowane niewłaściwą ich eksploatację przez 

odbiorców usług,  które niezwłocznie były usuwane przy pomocy specjalistycznego samochodu do 

czyszczenia i udrażniania kanalizacji. 

9. W roku 2020 wystąpiło 16 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych. Najczęstszą przyczyną 

awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych były pęknięcia oraz skorodowanie rur 

wodociągowych wykonanych ze stali lub żeliwa. 

 

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

 

Przychody: 2.760 527,04 zł,  

w tym: 

1) 1.929.507,65 czynsz i opłaty eksploatacyjne, 

2) 126.515,94  usługi remontowe, 

3) 125.291,03  sprzedaż lokalu mieszkalnego, 

4) 114.039,94  usługi administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, 

5) 113.060,65  usługi sprzątania, utrzymania czystości, 

6) 98.903,98  usługi administrowania mieniem komunalnym, 

7) 82.651,72  wynajem garaży i miejsc parkingowych. 

 

Koszty: 2.360.126,26 zł, 

w tym:  

1) 669.845,83  wynagrodzenia, 

2) 320.752,50  spłata odsetek skapitalizowanych od kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, 

3) 309.992,79  usługi obce, 

4) 265.430,78  zużycie materiałów i energii, 

5) 260.847,55  amortyzacja, 

6) 197.612,79  podatki i opłaty. 

Najważniejsze inwestycje RW TBS Sp. z o.o. w 2020r. to: 

1) budowa 24-lokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Dantyszka 10 (w trakcie realizacji) – 

88.921,05 zł (m.in. koszty badań geologicznych, projektu budowlanego, operatu nieruchomości 

gruntowej), we wrześniu 2019 r. został złożony wniosek kredytowy o udzielenie finansowania 
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zwrotnego SBC w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego VII edycji rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Decyzję pozytywną RW TBS otrzymało 

16.11.2020 r., a 29.12.2020 r. została podpisana umowa kredytowa z BGK. W następstwie 

przeprowadzonego przetargu 30.12.2020 r. spółka podpisała umowę na budowę 24-lokalowego 

budynku z generalnym wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowalnym KOM-BUD z Brodnicy. 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 5.112.000,00 zł, a planowany termin zakończenia inwestycji  

to marzec 2022 r., 

2) przebudowa kotłowni przy ul. Sportowej 8 – 10.918,32 zł, 

3) naprawa dachów (zasoby własne RWTBS) – 32.546,20 zł, 

4) wymiana/naprawa kotłów i instalacji gazowych  – 30.322,78 zł, 

5) naprawa balkonów (Dantyszka 1, 6, 8) – 9.754,78 zł, 

6) montaż klimatyzatorów (siedziba RWTBS) – 7.400,00 zł, 

7) wymiana okien (ul. 750-lecia Wąbrzeźna) – 5.091,68 zł, 

8) budowa boksu śmietnikowego (ul. 750-lecia Wąbrzeźna) – 4.920,00 zł, 

9) naprawa domofonów (zasoby własne RW TBS) – 2.999,77 zł, 

10) słupy oświetleniowe (ul. 750-lecia Wąbrzeźna) – 2.507,97 zł, 

11) inne drobne naprawy – 2.900,17 zł. 

 
Budowa budynku mieszkalnego na ul. Dantyszka 10 

 

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
 

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto 

Wąbrzeźno, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Utworzony został  

1 czerwca 2007 r. uchwałą nr VIII/45/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 31 maja 2007 r. 

Celem działania MZUK jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez świadczenie usług 

komunalnych powszechnie dostępnych, a w szczególności:  

1) w zakresie dróg: 

a) budowa dróg gminnych i wewnętrznych, placów, chodników itp., 

b) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, placów, chodników, poboczy, rowów przydrożnych 

w należytym stanie, 

c) wykonywanie remontów dróg gminnych i wewnętrznych, 
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d) konserwacja i uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego na drogach, naprawa urządzeń 

związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego jak barierki, słupki, ograniczniki i inne, 

e) utrzymanie i bieżąca konserwacja wiat przystankowych włącznie z utrzymaniem porządku wokół 

wiat; 

2) utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych i innych wg umów i zleceń; 

3) utrzymanie i pielęgnacja miejskich terenów zielonych wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew 

i krzewów oraz pielęgnacją nasadzonych kwiatów; 

4) w zakresie obiektów komunalnych: 

a) konserwacja i remonty bieżące w budynkach mieszkań, klatek schodowych, pomieszczeń 

gospodarczych itp., 

b) konserwacja i utrzymanie urządzeń i elementów małej architektury miejskiej położonych na mieniu 

komunalnym, to jest: koszy ulicznych, ławek i innych, w tym urządzeń na placach zabaw dla dzieci, 

c) pielęgnacja i konserwacja miejsc pamięci narodowej (cmentarnictwo wojenne), 

d) utrzymanie i obsługa szaletów miejskich na terenie miasta; 

5) w zakresie produkcji galanterii betonowej, takiej jak: trylinka, krawężniki, obrzeża, płytki chodnikowe, 

bloczki betonowe przeznaczonej na własne potrzeby inwestycyjne i remontowe; 

6) w zakresie zarządzania nieruchomościami Gminy Miasto Wąbrzeźno, a w szczególności: 

a) administrowania powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi  

oraz rekreacyjnymi, 

b) wyposażania w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych obiektów sportowych i terenów 

rekreacyjnych, 

c) sprawowania pieczy nad eksploatacją, konserwacją obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

d) udostępniania m.in. szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej,  

innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowo-

rekreacyjnej i noclegowej, 

e) technicznego zabezpieczenia całorocznego korzystania z obiektów sportowych, 

f) organizowania i wykonywania prac związanych z zarządzaniem Targowiskiem Miejskim  

„Mój Rynek”, zgodnie z zasadami określonymi przez organy Gminy Miasto Wąbrzeźno; 

7) w zakresie zaspokajania innych potrzeb mieszkańców - wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza 

Wąbrzeźna. 
 

Najważniejsze inwestycje/zadania MZUK w 2020 r. 
 

1. Przebudowa chodników na terenie przedszkola Bajka przy ul. Żeromskiego - polegająca na zerwaniu 

starej zniszczonej nawierzchni z płytki chodnikowej i obrzeży, wbudowaniu nowych obrzeży betonowych 

i położeniu chodników z kostki brukowej szarej 6 cm (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 

kostki. Powierzchnia przebudowanych chodników wyniosła 198 m2. 

      Koszt  przebudowy wyniósł 5.797,93 zł. 

2. Przebudowa wjazdu na parking przy ul. Pruszyńskiego na odcinku o długości 15,2 m  i  szerokości  

5,1 m - polegająca na zerwaniu starej zniszczonej nawierzchni z trylinki i masy asfaltowej, wykonaniu 

podbudowy betonowej z położeniem  kostki brukowej szarej 6 cm (z odzysku) o powierzchni  78 m2. 

      Koszt  przebudowy wyniósł  2.337,65 zł. 

3. Budowa miejsc postojowych przy stadionie im. J. Wesołowskiego o długości 46 m i szerokości 3,7 m -   

polegająca na wykonaniu podbudowy z tłucznia wapiennego i położeniu na podsypce cementowo-

piaskowej kostki brukowej szarej K-5 8 cm o powierzchni 171,2 m oraz fragmentu przylegającego 

chodnika z kostki szarej K-4 6 cm o powierzchni 4,8 m2. 

Koszt  budowy wyniósł 11.962,80 zł . 

4. Przebudowa chodnika na ul. Jastrzębiej na odcinku o długości 203 m i szerokości od 1,9 m do 2,2 m  

o powierzchni 419 m2 - polegająca na zerwaniu starej zniszczonej nawierzchni z płytki chodnikowej 
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i kostki brukowej, wbudowaniu nowych krawężników i położeniu na podsypce cementowo-piaskowej 

kostki brukowej szarej 6 cm cegiełka ( z odzysku ) a na wjazdach  kostki brukowej czerwonej K-4 6 cm. 

Koszt  przebudowy wyniósł 31.585,10 zł. 

5. Przebudowa chodnika przy ul. Słowiczej na odcinku o długości 42 m i szerokości 2,2 m - polegająca 

na zerwaniu starej zniszczonej nawierzchni z płytki chodnikowej i położeniu nawierzchni z kostki 

brukowej szarej 6 cm cegiełka (z odzysku) o powierzchni 93 m2 na podsypce cementowo-piaskowej. 

Koszt  przebudowy wyniósł 755,24 zł. 

6. Przebudowa jezdni ul. Budowlanej wraz z wykonaniem wjazdów i chodników o długości jezdni  

184,5 m  i  szerokości od 5,0 m do 8,0 m, dwóch chodników o długości  łącznej 101 m i szerokości od  

0,5 m do 1,4 m oraz wjazdów do nieruchomości o powierzchni łącznej 189 m2. Przebudowa drogi 

polegała na wbudowaniu obustronnie krawężników zwykłych, najazdowych i oporników i położeniu na 

wykonanej  podbudowie z tłucznia wapiennego masy bitumicznej, a  na  wjazdach do nieruchomości 

położeniu kostki brukowej czerwonej typ cegiełka K-5 8 cm. Chodniki o łącznej powierzchni 109 m2 

ułożone zostały z kostki brukowej szarej typ cegiełka 6 cm (z odzysku), na podsypce cementowo-

piaskowej. Powierzchnia przebudowanej drogi wyniosła 1.054 m2, powierzchnia wjazdów 189 m2, 

powierzchnia chodników 109 m2. 

Koszt przebudowy wyniósł 110.535,88 zł. 

 

 

 

7. Budowa drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Łabędziej - polegająca na   

wbudowaniu wzdłuż planowanego dojazdu do nieruchomości przy ul. Łabędziej obustronnie krawężników 

zwykłych i najazdowych na odcinku o długości 84 m. 

Koszt budowy wyniósł 7.917,44 zł. 

 

 

 

 

Ulica Budowlana po przebudowie 
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MIESZKAŃCY GMINY 
 

 

W 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 250 osób i na 31 grudnia 2019 r. wynosiła 

12.639 osób, w tym 6.644 kobiety i 5.995 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:  

a) wiek przedprodukcyjny (17 i mniej): 1.081 kobiet, 1.110 mężczyzn, 

b) wiek produkcyjny kobiet (18 - 59) – 3.497, 

c) wiek produkcyjny mężczyzn (18 - 64) – 3.911, 

d) wiek poprodukcyjny kobiet (60 i powyżej) – 2.066, 

e) wiek poprodukcyjny mężczyzn (65 i powyżej) – 973.  

 

 
 

Powyższa tabela przedstawia niepokojący trend zmniejszającej się liczby mieszkańców Wąbrzeźna na 

przestrzeni ostatnich 10 lat. Wielkim wyzwaniem dla naszego samorządu będzie powstrzymanie tego 

zjawiska. 

W 2020 r. urodziło się 111 osób, w tym 58 dziewczynek i 53 chłopców, a zmarły 200 osoby, w tym 94 

kobiet i 106 mężczyzn.  
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RYNEK PRACY 
 

 

Wyszczególnienie Wąbrzeźno 

1. Liczba bezrobotnych ogółem kobiety 

694 421 

w
 t

y
m

 

poprzednio pracujący 615 350 

ze zwolnień grupowych 14 10 

z prawem do zasiłku 120 71 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia nauki 17 12 

posiadający gospodarstwo rolne 0 0 

bez kwalifikacji zawodowych 277 178 

bez doświadczenia zawodowego 126 106 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka x 142 

2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 578 361 

w
 t

y
m

 

do 30 roku życia 191 137 

w tym do 25 roku życia 111 78 

długotrwale bezrobotni 413 272 

powyżej 50 roku życia 163 67 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 12 9 

posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia 115 108 

posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0 0 

niepełnosprawni 39 14 

3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach   

w
 t

y
m

 

do 1 33 18 

1-3 126 57 

3-6 93 59 

6-12 125 68 
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12-24 109 67 

pow. 24 208 152 

4. Bezrobotni wg wieku   

w
 t

y
m

 

18-24 111 78 

25-34 174 128 

35-44 182 111 

45-54 130 75 

55-59 66 29 

60-64 31 0 

5. Bezrobotni wg wykształcenia   

w
 t

y
m

 

wyższe 47 32 

policealne i średnie zawodowe 129 98 

średnie ogólnokształcące 76 55 

zasadnicze zawodowe 209 108 

gimnazjalne i poniżej 233 128 

6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w 

okresie 

468  

w
 t

y
m

 

subsydiowane 175  

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 321  

miejsca aktywizacji zawodowej 147  

7. Podjęcie pracy w okresie 495 274 

w tym pracy subsydiowanej 97 58 

8. Rozpoczęcia staży 35 29 

9. Rozpoczęcia szkoleń 22 4 
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OCHRONA ZDROWIA 
 

 

Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, według stanu na 31 grudnia 2020 r., zarejestrowanych było  

16 podmiotów wykonujących działalność leczniczą (źródło: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą).  

Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów: 

− wymagających hospitalizacji zapewniał Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, który 

dysponował 105 łóżkami dla pacjentów, 

− niewymagających hospitalizacji udzielało Hospicjum Domowe w Wąbrzeźnie przy  

ul. Niedziałkowskiego 30, Filia Hospicjum „Światło” w Toruniu. 

Działalność lecznicza prowadzona była również w formie ambulatoryjnej. W gminie w 2020 r., 

poza wymienionym powyżej Hospicjum Domowym, funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej: 

1) Neuca Med. Sp. z o.o., ul. Niedziałkowskiego 5, 87-200 Wąbrzeźno, 

2) NZOZ „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, 

3) NZOZ Przychodnia lekarska „Amicus”, ul. Grudziądzka 58, 87-200 Wąbrzeźno, 

4) NZOZ Zespół lekarski „Medicus”, ul. Generała Pruszyńskiego 10, 87-200 Wąbrzeźno, 

5) Przychodnia KEMED, ul. Matejki 20C, 87-200 Wąbrzeźno, 

6) NZOZ Przychodnia Specjalistyczna REMEDIUM, ul. Matejki 2a, 87-200 Wąbrzeźno. 

Zgodnie z art. 11 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295  

z późn. zm.) działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane 

w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. W związku z powyższym 

podmiotami świadczącymi takie działania na terenie gminy były: 

1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. 1 Maja 46, 

2) VITALABO Laboratoria Medyczne Sp. z o.o., ul. Wolności 49a oraz Wolności 27, 

Do kolejnych podmiotów leczniczych na terenie gminy zaliczyć można: 

3) Tomasz Tomaszewski, Prywatna Praktyka Lekarska, ul. 750-lecia Wąbrzeźna 3, 

4) Centrum Medyczne Mariodent Mariola Swarcewicz – ul. Grudziądzka 25b, 

5) Centrum Rehabilitacji Anna Bytnar, ul. Ojca Bernarda 7B,  

6) DENTICA Urszula Wilamowska-Otręba,  ul. Partyzanta 22, 

7) "Sweet Dent" Gabinet Stomatologiczny Robert Broniecki, ul. Generała Hallera 15a/21. 

W gminie na początku  2020 r. funkcjonowało 9 aptek, a na koniec 2020 r. - 7. 

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

„Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko – Pomorskim”, 

który polegał na przeprowadzeniu badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg oraz badań 

diagnostycznych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Całkowity koszt programu wyniósł 3.000,00 zł 

(1.500,00 zł płatne ze środków  Województwa Kujawsko – Pomorskiego i 1.500,00 zł – płatne ze środków 

Gminy Miasto Wąbrzeźno). W ramach programu przebadano 100 mieszkańców naszej gminy; 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka – organizatorem programu był Narodowy Instytut Onkologii 

im. Marii Curie-Skłodowskiej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Udział w programie wzięli 

uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Edmunda Wojnowskiego. W placówkach zorganizowano zajęcia, podczas których uczniowie zostali 

zapoznani z profilaktyką czerniaka. Udział w programie był bezpłatny.  
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MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 
 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana uchwałą 

nr XXVIII/144/97 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 5 marca 1997 r. 

Zadaniem Komisji jest m.in. opiniowanie zgodność z prawem wniosków o uzyskanie zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu, inicjowaniem działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu wobec osób uzależnionych od alkoholu. 

Komisja realizuje zadania, wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w zakresie ograniczenia dostępności alkoholu, poprzez: 

1) przestrzeganie, wyznaczonego uchwałą Rady Miasta Wąbrzeźno,  limitu punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

 do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna), jak i w miejscu sprzedaży (gastronomia), 

oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta, 

2) cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w przypadkach określonych 

w ustawie,  

3) kontrolę punktów sprzedaży na terenie Wąbrzeźna, 

4) kontrolę ważności zezwoleń i prowadzenia ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

W strukturze Komisji działają 2 zespoły robocze:  

Zespół ds. Kontroli Punktów Sprzedaży i Podawania Napojów Alkoholowych - prowadzący kontrole 

podejmowane  w celu podwyższenia jakości i  optymalizacji warunków sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych oraz  

Zespół ds. przeprowadzania rozmów motywujących do leczenia -  podejmuje działania w zakresie: 

a) wzywania osób zagrożonych uzależnieniem na rozmowy motywujące do leczenia odwykowego, 

b) przeprowadzania konsultacji z rodzinami osób uzależnionych od alkoholu, 

c) uruchamiania procedury sądowej wobec osób, które nie zgłosiły się na wezwanie Komisji, 

a rodzina/Sąd/MOPS złożył wniosek o leczenie odwykowe, 

d) prowadzenia rozmów motywujących do leczenia odwykowego. 

 

Wysokość środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosła 

340.586,37 zł. 

Liczba wniosków, które wpłynęły do Komisji - 16 (część osób podjęła leczenie w Poradni Leczenia 

Uzależnień). 4 osoby nie podjęły chęci leczenia, dlatego 4 wnioski o zastosowanie przymusu leczenia 

skierowano do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. 
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POMOC SPOŁECZNA 
 

Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie szans 

oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.  

1. Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. były 1.152 osoby, w tym 116 osób w wieku 

poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat) oraz 1.036 pozostałych osób,  

w tym 76 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 416 osób powyżej kryterium dochodowego. 

W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

a) świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne,  

b) świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, paczki świąteczne, spotkania 

okolicznościowe osób samotnych, dożywianie, 

c) usługi opiekuńcze, 

d) działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,  

e) poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje, 

f) pomoc w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. 

2. W 2020 r. przeciwdziałania przemocy w rodzinie były podejmowane w 47 rodzinach.  

3. Z Karty Dużej Rodziny skorzystały 32 rodziny. 

4. Zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekuna, 

świadczenia rodzicielskie: 

a) w styczniu 2020 r. 889 rodzin otrzymywało świadczenia rodzinne, a na 31 grudnia 2020 r. 

802 rodziny. Liczba zasiłków rodzinnych w 2020 r. wyniosła 8.820 świadczeń. Wydatki na zasiłki 

rodzinne wraz z dodatkami wyniosły 1.477.730,12 zł, 

b) liczba świadczeń opiekuńczych wyniosła 7.932, co stanowił kwotę 3.234.084,16 zł.  

5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

W 2020 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 129 rodzinach korzystały 193 osoby. Ogólna kwota 

świadczeń alimentacyjnych w 2020 r. wyniosła 825.688,00 zł. 

6. Stypendia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej - w 2020 r. skorzystało z nich 155 uczniów. 

Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 118.916,00 zł.  

7. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne: ` 

a) w 2020 r. 417 rodzin otrzymało dodatek mieszkaniowy na kwotę 826.903,72 zł, 

b) w tym samym okresie dodatek energetyczny otrzymało 21 gospodarstw domowych na kwotę 

2.123,44 zł. 

8. Rządowy program „Rodzina 500+”.   

1.357 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) na początku 2020 r., a na koniec 

2020 r. – 1.380 rodzin. W 2020 r. łącznie 1.455 rodziny pobierały świadczenia wychowawcze. Wydatki na 

świadczenia wychowawcze wyniosły 13.260.761,29 zł. 

9. W 2020 r. 4 asystentów rodziny miało pod opieką 32 rodziny. 

10. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polega na:  

a) wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi,  

b) współpracy z Punktem Konsultacyjno–Informacyjnym w zakresie poradnictwa i terapii,  

c) współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

11. Rządowy Program „Dobry start”, funkcjonujący od 30 maja 2018 r., to jednorazowe świadczenie 

w kwocie 300 zł na jednego ucznia od 7 roku życia do ukończenia 20 lat. Od początku roku 2020 z tej formy 

pomocy skorzystało 1.067 rodzin, w tym 1.490 dzieci. Na realizację świadczenia wydatkowano 447.000,00 zł. 

12. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” obejmuje finansowanie:  

a) dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół, 

b) dożywiania osób dorosłych. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

 

STAN REALIZACJI INWESTYCJI 2020 

 

1. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno 

 

W 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. „Rewitalizacja zdegradowanych 

części miasta Wąbrzeźno”. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 30 marca 2020 r. podpisana 

została umowa z Firmą Budowlano-Usługową BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lipnie 

(umowa nr 124/IG/2020  30.03.2020 r.) 

W ramach zadania powstaną m.in.: 

 plac zabaw dla dzieci w wieku 3 – 12 lat, 

 plac rehabilitacyjno-wypoczynkowy,  

 skate-park,  

 boisko do koszykówki, 

 miasteczko drogowe wraz z grami planszowymi,  

 plac grillowy,  

 obiekty małej architektury oraz chodniki,  

 dwa parki  linowe, 

 tor trampolinowy,  

 obiekty małej architektury w parku (trawniki dywanowe, ławki, murki, ogrodzenia, skarpy, 

obrzeża granitowe, nawierzchnie z kruszywa naturalnego),  

 pochylnia,  

 plac grillowy z wiatą grillową,  

 altanka sześciokątna,  

 klatka Combo OCR,  

 tyrolka – zjazdu linowego na naturalnym wzniesieniu,  

 stoły do gry w piłkarzyki i w tenisa,  

 pole do minigolfa,  

 altanka prostokątna.  

Teren będzie monitorowany i oświetlony.  

 

Rewitalizacja Podzamcza – modernizacja parku na Wzgórzu Zamkowym oraz budowa parku rekreacji 
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2. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie 

 

30 marca 2020 r. podpisana została umowa na wykonanie inwestycji pn. „Utworzenie przystani sportów 

wodnych w Wąbrzeźnie” (umowa nr 125/IG/2020 z 30.03.2020 r.). Roboty budowlane wykona Firma 

Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w  Lipnie. Inwestycja realizowana  

w formule zaprojektuj i wybuduj.  

W ramach planowanej inwestycji  

w miejsce istniejącego budynku  

po klubach żeglarskich LOK i Spójni  

na Podzamczu powstaje nowy obiekt  

– budynek wolnostojący  

z ogólnodostępnym tarasem na dachu.  

Na tarasie zainstalowane będą ogniwa 

fotowoltaiczne oraz miejsca siedzące  

i urządzona będzie zieleń.  

Obiekt wykorzystywany będzie do 

uprawniania sportów wodnych.  

W ramach inwestycji powstaną również 

nowe ciągi piesze, w tym ścieżka przez 

plażę, a dotychczasowe drogi, parking, 

zjazd do jeziora oraz schody terenowe 

(prowadzące z Góry Zamkowej do mostu) są modernizowane. Projekt obejmuje też budowę boiska 

do siatkówki, siłownię zewnętrzną, dwa pomosty pływające, instalację „Fabryka wody”, przebieralnie 

zewnętrzne, nowe murki oporowe oraz budynek WC. 

 

3. Przebudowa ulic Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej 

 

Zadanie pn. „Przebudowa ulic Pięknej, 

Kwiatowej i Wspólnej” realizowano w latach 2019 – 

2020. Wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (umowa nr 

219/GB/2019 z 3.07.2019 r.). 

W 2019 r. wykonana została ulica Wspólna 

oraz w ramach odcinka próbnego ul. Spokojna 

wraz ze ścieżką, natomiast w 2020 r. 

zmodernizowano ulice Piękną i Kwiatową. 

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę dróg 

gminnych o łącznej długości 1 065 mb (ul. Wspólna 

480 mb, Kwiatowa 330 mb i Piękna 255 mb) 

wraz z wykonaniem chodników na całym odcinku 

oraz budową ścieżki pieszo – rowerowej o szer. 2,0 m o dł. 1 093 mb, przebudową skrzyżowań (5 szt.) 

oraz wykonaniem 1 szt. peronu przystankowego. Zainstalowano nowe oznakowanie aktywne na przejściach 

na pieszych oraz radar z tablicą zmiennej treści (aktywną). 

 

 

 

Rewitalizacja Podzamcza - budowa przystani sportów wodnych 

Ulica Wspólna po przebudowie – w ramach zadania: Przebudowa 
ulic Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej 
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4. Przebudowa ulicy Legionistów w Wąbrzeźnie 
 

 „Przebudowa ulicy Legionistów w 

Wąbrzeźnie” została zrealizowana przez firmę 

TRANASBRUK Barczyńscy sp. z o.o. Pigża,  

z Łubianki, na podstawie zawartej umowy  

nr 229/IG/2020 z 1.07.2020 r. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia 

przebudowano ulicę Legionistów o łącznej 

długości 271 mb. Istniejącą wcześniej 

nawierzchnię z trylinki wykorzystano jako 

podbudowę pod drogę, wykonano obustronny 

chodnik oraz wydzielono nowe miejsca 

parkingowe. Zadanie objęło również budowę 

oznakowania aktywnego na przejściach dla 

pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej 

treści (aktywną). 
 

5. Przebudowa ulic Generała Hallera i Żeromskiego 

Inwestycję pn.: „Przebudowa ulic Generała Hallera 

i Żeromskiego” rozpoczęto w 2020 r.  Wykonuje ją 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z 

o.o. z Wąbrzeźna (umowa nr 338/IG/2020 z 

14.09.2020r.). W ramach przedsięwzięcia 

przebudowane zostaną ulice: Generała Hallera (458 m) 

oraz Żeromskiego (449 m) wraz ze zjazdami, 

częściowo wykonanymi chodnikami o szer. 2,0 m oraz 

ciągami pieszo – rowerowymi o szer. 2,5 m, które będą 

połączone z istniejącymi ścieżkami. Przebudowane 

będą skrzyżowania dróg gminnych (5 szt.) oraz 

powstaną 2 perony przystankowe. Zadanie obejmuje 

budowę oznakowania aktywnego na przejściach na 

pieszych oraz budowę radaru z tablicą zmiennej treści. 

 

6. Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych  

i mieszkańców 

 

Zadanie pn. „Przyjazny dworzec kolejowy 

w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla 

podróżnych i mieszkańców, zostało realizowane w 

latach 2018 – 2020 przez firmę WIBROBET Zakład 

Budowlano – Drogowy z Wąbrzeźna (umowa nr 

126/GB/2019 z 29.04.2019 r.).  

 Modernizacja objęła budowę drogi dojazdowej,  

ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę placu 

manewrowego, budowę parkingu oraz infrastruktury 

oświetleniowej. Powstała wiata rowerowa, elementy 

małej architektury (ławki, kosze na śmieci) 

zainstalowano monitoring oraz urządzono tereny 

zielone. 

Ulica Generała Hallera po przebudowie 

Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie- utworzenie 
infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców 

Ulica legionistów po przebudowie 
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7. Tężnie solankowe 

 

Zadanie realizowane przez Kryształowy Świat” P.H.U. – Export Aldona Grabowska – Pajdak  

z siedzibą w Libiążu w ramach budżetu obywatelskiego (umowa nr 384/IG/2020 z 23.09.2020 r.). 

Dwie mini tężnie solankowe rekreacyjne, zlokalizowane na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno – teren 

Podzamcza dz. nr 276/4 i 445/2 obręb 0002 m. Wąbrzeźno (tężnia sześciokątna) oraz przy ul. Wolności 47 dz. 

nr 610 obręb 0001 m. Wąbrzeźno (tężnia podłużna - dwustronna o dł. 6 m; wys. 3m). 

 

8. OZE na budynkach użyteczności publicznej 

Inwestycje OZE 

Tężnia solankowa na Podzamczu 



 

30 
 

Projekt pn.: „Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej” jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Przedmiotem projektu jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) na budynkach 

użyteczności publicznej w Wąbrzeźnie. Mikroinstalacje umieszczono na dachach budynków Przedszkola 

Miejskiego Bajka przy ul. Żeromskiego 11 (o mocy 15,98 kWp) i Tysiąclecia 2a (o mocy 7.14 kWp) oraz na 

dachu Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Tysiąclecia 1 (o mocy 49,98 kWp). Zadanie wykonała firma Sun 

Energy Solution Sp. z o.o. z Warszawy, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na 

podstawie Prawa zamówień publicznych (umowa nr 383/IG/2020 z 15.10.2020 r.). 

Cel projektu: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym szczególnie CO2, spowodowanej dużym zużyciem 

paliw kopalnych poprzez wzrost udziału OZE w bilansie paliwowo- energetycznym, zwiększenie produkcji 

energii elektrycznej z OZE – energii słonecznej - na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno poprzez budowę 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach u użyteczności publicznej. 

 
 

Lp. Nazwa zadania Data realizacji Koszty poniesione 

i do poniesienia 

Uzyskane dofinansowanie 

1. Rewitalizacja 
zdegradowanych 
części miasta 
Wąbrzeźno 

01.09.2020 r. do 
31.05.2021 r. 

4.582.980,00 zł (2021) 3.194.981,77 zł, z czego: 

- 2.744.747,14 zł (EFRR), 

- 450.234,63 zł (budżet państwa) 

2. Utworzenie 
przystani sportów 
wodnych w 
Wąbrzeźnie 

do 30.06.2021 r. 5.771.545,50 zł, 
z czego: 
- 1.192.426,55 zł  
(2020 r.) 
- 4.579.118,95 zł 
(2021 r.) 

4.756.219,47 zł (EFRR): 

- 1.009.662,84 zł (2020), 

- 3.746.556,63 zł (2021) 

3. Przebudowa ulic 
Pięknej, 
Kwiatowej 
i Wspólnej 

03.07.19 –30.07.20 4.033.345,77 zł (2019 
– 2020), z czego: 
- 2.012.982,88 zł  
(2020 r.) 

2.016.672,00 zł (FDS) 

4. Przebudowa ulicy 
Legionistów  
w Wąbrzeźnie 

01.09.2020 r. do 
15.12.2020 r. 

663.013,28 zł 331.506,00 zł (FDS)   

331.507,28 zł (RFIL) 

5. Przebudowa ulicy 
Generała Hallera i 
Żeromskiego 

01.09.2020 r. do 
30.07.2021 r. 

1.904.615,26 zł, z 
czego; 
- 952.307,63 zł (2020) 

952.307,00 zł (FDS) 

6. Przyjazny dworzec 
kolejowy  
w Wąbrzeźnie – 
utworzenie 
infrastruktury 
dla podróżnych  
i mieszkańców 

08.06.2018 r. – 
30.11.2020 r. 

1.092.876,34 zł 927.754,88 zł (EFFR) 

7. Tężnie solankowe 23.09.2020 r. do 
21.12.2020 r. 

157.736,00 zł 156.636,60 zł (RFIL) 

8. OZE na budynkach 
użyteczności 
publicznej 

15.10.2020 r. do 
30.11.2020 r. 

275.206,50 zł 100.881,00 (EFRR) 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 
 

 

LOKALE  MIESZKALNE 
 

 

Łącznie w zasobie gminy na 1 stycznia 2020 r. znajdowało się 246 mieszkań, natomiast na 

31 grudnia 2020 r. w zasobie było 241 lokali mieszkalnych. Zmniejszenie się liczby mieszkań 

związane było z wykupami lokali przez najemców. 

Lokale użytkowe w zasobie gminy na początku 2020 r.: 

1. Poniatowskiego 8 – 2 lokale o powierzchniach użytkowych 17,92 m2 oraz 17,50 m2
. 

2. Poniatowskiego 10 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 40,00 m2. 

3. Wolności 38 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 179,56 m2. 

4. Matejki 11 – lokal o powierzchni użytkowej 314,00 m2. 

 

Zasady przyznawania mieszkań są określone w uchwale Nr XXI/134/20 Rady  Miasta Wąbrzeźno 

z 17 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu miasta Wąbrzeźno. 

Decyzje w sprawie przydziałów podejmowane były przez Burmistrza po zapoznaniu się z opinią 

Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

 

W 2020 r. dokonano sprzedaży 5 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy na łączną 

kwotę 17.922,05 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za ok. 3.584,41,00 zł. Powodem sprzedaży 

wskazanych mieszkań były wnioski najemców o wykup lokalu.  

 

W 2020 r. wszczęto 2 postępowania eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu mieszkalnego, 

będącego w zasobach gminy. Postępowania te trwają. Przyczyną wszczęcia postepowań są zaległości 

czynszowe. 

Na 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 

625.444,04 zł, dotyczyły 275 mieszkań. Na 31 grudnia 2020 r. zaległości wynosiły 566.624,02 zł - 

dotyczyły 205 mieszkań. 
  

W 2020 r. wykonano remonty w 6 lokalach mieszkalnych:  ul. Chełmińska 5/1, ul. Chełmińska 

8/3, ul. M. Rataja 66/3, ul. Podgórna 3/4, ul. Dolna 12/3 i ul. Wolności 15A/8. Zakres remontu 

obejmował: wymianę stolarki drzwiowej, budowę łazienek, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej 

i elektrycznej, skucie starych tynków i położenie nowych, wykonanie nowych posadzek, zakup 

i montaż wyposażenia, malowanie.  

W budynku przy ul. 20 Stycznia 14 wykonano remont korytarza po pożarze. Remont elewacji 

polegający na dociepleniu i malowaniu wykonano na budynku przy ul. Grudziądzkiej 17. Częściowo 

wymieniono drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 20 Stycznia 16. 

Remonty dachów, wymianę pokrycia dachowego wykonano na budynkach ul. Chełmińska 30,  

ul. 20 Stycznia 7, Niedziałkowskiego 16 i 12  oraz Podzamcze 19. 

Roboty zduńskie polegające na remoncie i przestawieniu pieców kaflowych wykonano w 13 lokalach 

mieszkalnych. 
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W styczniu 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało: 47 gospodarstw domowych na 

najem lokali komunalnych oraz 48 gospodarstw domowych na najem lokali socjalnych.  

Pod koniec 2020 r.: 52 gospodarstwa domowe na najem lokali komunalnych oraz 49 rodzin na 

najem lokali socjalnych.  

 

 

GRUNTY 

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się: 

1. Grunty o łącznej powierzchni 146,3 ha (co stanowi 17,15 % powierzchni ewidencyjnej 

miasta), w tym: 

a) grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 15,5 ha, 

b) grunty pozostające w zasobie gminy – 53,3 ha, 

c) grunty pozostające w użytkowaniu – 1,3 ha, 

d) grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 71,1 ha, 

e) grunty gminne oddane w trwały zarząd - 5,1 ha. 

2. Grunty SP pozostające w wieczystym użytkowaniu gminy – 0,88 ha.  

3. Budynki, budowle i urządzenia: 

a) 48 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 203 lokali mieszkalnych i 5 lokali 

użytkowych, 

b) 3 zespoły budynków szkół podstawowych,  

c) budynki i obiekty Wąbrzeskiego Domu Kultury,  

d) 3 budynki administracyjno-biurowe, 

e) 2 budynki przedszkolne, 

f) 17 budynków gospodarczo-składowych, 

g) 2 murowane boksy garażowe, 

h) 2 budynki zajmowane przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Specjalnej Troski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej), 

i) zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu, 

j) zespół budynków i obiektów Stadionu Miejskiego im. Jana Wesołowskiego, 

k) budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,  

l) zespół boisk „Orlik 2012”,  

m) 1 budynek na targowisku, 

n) 2 budynki przy ulicy Matejki nr 11 i 11A. 

4. Udziały w następujących jednostkach: 

a) 16.040 udziałów o wartości 8.020.000,00 zł w RW TBS, 

b) 49.191 udziały o wartości 24.595.500,00 zł w MZECWiK,  

c) udział o wartości 10.000,00 zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych 

Sp. z o.o., 

d) 50 udziałów o wartości 50.000,00 zł w Krajowym Funduszu Poręczeniowym 

„Samorządowa Polska” Sp. z. o.o. 

Ogólną wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno można określić kwotą 

175.439.298,67 zł, w tym: 

1) przybliżona wartość gruntów – 25.436.823,39 zł, 
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2) inwentarzowa wartość budynków – 38.946.379,86 zł, 

3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 72.935.199,38 zł, 

4) wartość posiadanych udziałów – 32.676.000,00 zł, 

5) pozostałe środki trwałe – 5.444.896,04 zł.      
 

W 2020 r. sprzedano nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej, Cytrynowej, Żeromskiego, Macieja 

Rataja, Malinowej, Grabowej, Bukowej i Wolności o łącznej powierzchni 0,4307 ha oraz 5 lokali 

mieszkalnych położonych przy ulicy Chełmińskiej 16, Kopernika 9, Kościuszki 13, 1 Maja 26 

i Nadbrzeżnej 7. 
 

   W 2020 r. wydzierżawiano: 

    1)  pod użytkowanie rolnicze grunty o łącznej powierzchni 20,1923 ha,    

    2) pod drobne uprawy grunty o łącznej powierzchni 0,4864 ha,  

    3)  na inne cele grunty o łącznej powierzchni 0,0730 ha. 
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SPRAWY OBYWATELSKIE 
 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 

 

W 2020 r. realizowane były zadania VI edycji budżetu obywatelskiego. 

Pula budżetu obywatelskiego: 500.000,00 zł.  

Zgłoszono 51 projektów, z których 10 odrzucono, a 41 przyjęto pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 4.228 mieszkańców.  

Głosy oddane elektronicznie: 2.016 (48%). 

Głosy oddane papierowo: 2.212 (52%). 

Głosy ważne – 3.866 (91%). 

Głosy nieważne – 362 (9%). 
 

Do realizacji przyjęto 11 projektów: 
 

Np. Nazwa projektu 

Wartość 

szacunkowa 

projektu 

Liczba głosów 

oddanych na 

projekt (głosy 

ważne) 

UWAGI 

1. 
Adopcyjny dom tymczasowy dla zwierząt 

bezdomnych 
42.800 zł 967 

zrealizowany 

2. Wodny plac zabaw na plaży miejskiej 150.000 zł 861 w trakcie realizacji 

3. 
Plaża bez barier - wykonanie drewnianej 

ścieżki przez plażę 
45.000 zł 854 

zrealizowany 

w ramach inwestycji: 

budowa przystani 

sportów wodnych 

4. Budowa dwóch tężni solankowych 140.000 zł 781 zrealizowany 

5. Czytniki - nowoczesne czytanie w MiPBP 7.000 zł 728 zrealizowany 

6. Łąki kwietne i budki dla owadów 5.000 zł 725 zrealizowany 

7. 
Bezpieczny ratownik - bezpieczny 

wąbrzeźnianin 
65.000 zł 714 

zrealizowany 

8. Budki lęgowe dla ptaków 5.000 zł 636 zrealizowany 

9. 
"Bez smartfona - więcej ruchu, maluchu! 

Bajkowy tor przeszkód". 
18.000 zł 624 

zrealizowany 

10. 
Siatkarskie przedszkole z WSR 

Werewolves 
3.200 zł 610 

zrealizowany 

11. Roleta na okno dachowe w MiPBP 15.000 zł 603 zrealizowany 
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 12 czytników, 12 ładowarek i 12 etui przekazano do MiPBP w ramach realizacji zadania budżetu 
obywatelskiego pn. „Czytniki - nowoczesne czytanie w MiPBP” 

Roleta na okno dachowe w MiPBP Adopcyjny dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych 
urządzony został w pomieszczeniach po SP 2 w budynku 
przy ul. Wolności 32 
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Wodny plac zabaw na plaży miejskiej 

Do OSP trafiły ubrania specjalne, koszarowe, ochronne – 
trudnopalne, kombinezony, rękawice, kaski, hełmy, czapki, 
kamizelki ratunkowe, skafandry do pracy w wodzie, spodnie 
drwala, mundury strażackie, koszulki, spodnie, kurtki - w 
ramach projektu „Bezpieczny ratownik – bezpieczny 
wąbrzeźnianin” 

W ramach projektu budżetu obywatelskiego w Wąbrzeźnie 
zainstalowaliśmy 78 budek lęgowych dla ptaków: 40 dla sikory 
bogatki, muchówki żałobnej i białoszyjej; 16 dla sikory, poza 
bogatką; 12 dla szpaków, dudków, dzięciołów, wróbli i innych; 10 
dla kaczek nadrzewnych; oraz 15 budek lęgowych dla nietoperzy 

Wodny plac zabaw na plaży miejskiej 

 

Projekt pn. Siatkarskie przedszkole z WSR Werewolves objął 
zakup piłek do gry w siatkówkę 

„Bez smartfona - więcej ruchu, maluchu! Bajkowy tor 
przeszkód" - zestaw do zabawy dla dzieci został przekazany 
do Przedszkola Miejskiego "Bajka" 

Projekt budżetu obywatelskiego: Plaża bez barier - 
wykonanie drewnianej ścieżki przez plażę 



 

37 
 

 

 

KONSULTACJE  SPOŁECZNE 

 

Procedurę konsultacji społecznych reguluje uchwała nr XXII/157/12 Rady Miasta Wąbrzeźno 

z 5 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

W 2020 r. przeprowadzono 5 konsultacji społecznych. Łącznie wzięło w nich udział 159 osób.  

 

1.  Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Miasto Wąbrzeźno 

2.  Bezpieczne Wąbrzeźno - przejścia dla pieszych 

3.  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Wąbrzeźno 

4.  Wpływ ogólnopolskiego stanu epidemii na prowadzenie biznesu 

5.  
Projekt uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniający uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 

wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 
 

 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 

W 2020 r. do urzędu wpłynęły 22 wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z poniższym 

zestawieniem. 

 

Lp. Wnioskodawca Temat 

1. Osoba prywatna Sprawy rożne 

2. PSE Polskie Sieci 

Energetyczne 

Udostepnienie materiałów archiwalnych dotyczących linii 

energetycznych w granicach obecnej gminy Ryńsk 

Łąki kwietne i budki dla owadów. Na terenie miasta 
postawiliśmy 10 budek dla owadów oraz urządziliśmy 1 łąkę 
kwietną na ul. Generała Hallera 

2 tężnie solankowe postawiono w Parku im. Marii Skłodowiskiej-Curie (na 
zdjęciu) oraz nad Jeziorem Zamkowym 
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3. Osoba prywatna Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie 

4. Miller Canfield Katarzyna 

Kowalska 

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych 

5. Green Capital S.A 

Warszawa 

Ilość wydanych decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy 

w zakresie odnawialnych źródeł energii 

6. Badania. kpr., Poznań Badanie dotyczące cyberbezpieczeństwa w jst - ankieta 

7. Osoba prywatna Nabycie od podmiotów niepublicznych nieruchomości, które w 

momencie ich nabywania były zajęte pod drogi zaliczane do dróg 

publicznych 

8. Osoba prywatna Posiadanie do sprzedaży działek budowlanych  przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe 

9. Wolters Kluwer, Warszawa Informacja na temat korzystania z systemów informacji prawnej 

10. Osoba prywatna Zasady funkcjonowania w mieście Budżetu Obywatelskiego 

11. Osoba prywatna Zasady funkcjonowania w mieście Budżetu Obywatelskiego 

12. Rozwój zrównoważonego 

transportu w miastach, 

Poznań 

Rozwój zrównoważonego transportu w miastach - ankieta 

13. Miller Canfield Katarzyna 

Kowalska 

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych 

14. Przedszkole Terapeutyczne 

„Jedno słońce” Wąbrzeźno 

Wysokość subwencji 

15. Zakład Rozwoju 

Regionalnego, Kraków 

Odbiór, koszty – odbiór odpadów komunalnych 

16. dr Joanna Przybylska, 

Katedra Finansów 

Publicznych UE Poznań 

Ustawa o sygnalistach- ankieta 

17. Agnieszka Lechowicz , 

Stowarzyszenie Obrona 

Zwierząt, Jędrzejów 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miasto Wąbrzeźno 

18. Inter System, Szczecin Udostepnienie kart materiałowych dotyczących dwóch zadań 

publicznych 

19. DINO POLSKA S.A 

Krotoszyn 

Ograniczenia w zakresie zamykania/otwierania placówek handlowych 

na terenie miasta Wąbrzeźno 

20. Osoba prywatna Sprawy różne 

21. Osoba prywatna Udostepnienie protokołu z posiedzenia wspólnego komisji Rady Miasta 

22. Przemysław Kuczkowski, 

sekretarz Miasta Golub-

Dobrzyń 

Współpraca międzynarodowa JST w regionie kujawsko-pomorskim” - 

ankieta 

 
 

SKARGI 
 

Skargi rozpatrywane są na podstawie Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

W 2020 roku do Urzędu wpłynęła 1 skarga. 

 

Lp. Wnioskodawca TEMAT 

1. Osoba prywatna W sprawie umieszczenia osoby w DPS 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

 

Szkolenia sportowe w dyscyplinie kyokushin karate (Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki) 

 
Program współpracy to dokument określający zasady współpracy między jednostką samorządu terytorialnego i 

sektorem pozarządowym. Obowiązkiem każdej jst jest uchwalanie rocznego lub wieloletniego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Gmina Miasto Wąbrzeźno w 2020 r. współpracowała z organizacjami pozarządowymi w oparciu o Uchwałę 

nr XIV/90/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, oraz na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy określa przede wszystkim:  

 cele i zasady współpracy, 

 zakres przedmiotowy współpracy,  

 formy i priorytetowe obszary współpracy,  

 okres i sposób realizacji programu,  

 wysokość środków przeznaczonych na jego realizację,  

 sposób oceny realizacji programu,  

 informację o sposobie tworzenia programu, 

 tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

1 stycznia 2020 r. funkcjonowało 35 organizacji pozarządowych, w tym 5 fundacji, 27 stowarzyszeń, 3 kluby 

sportowe. Na koniec roku dane te nie uległy zmianie. 

W 2020 r. nie ogłaszano otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych 

dotyczących powierzenia wykonania zadań publicznych, ogłoszono natomiast otwarty konkurs ofert na 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  
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Zadania z zakresu „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” (wpłynęło 11 ofert, wszystkie 

otrzymały dofinansowanie) - na ogólną kwotę 293.100 zł. Z powodu pandemii koronawirusa nie wykonano 5 

zadań (pkt. 7 - 11): 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) Dotacja w zł 

1. Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne wody” 

(Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży) 
12.900 

2. Miejski Klub Sportowy „UNIA”  (Działalność sportowa MKS UNIA Wąbrzeźno) 142.000 

3. 
Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki 

(Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w dyscyplinie kyokushin karate) 
14.900 

4. 
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby „Werewolves”  

(Propagowanie kultury fizycznej przez różne dyscypliny sportu) 
12.000 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy „Vambresia Wąbrzeźno” 

(Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci i młodzieży) 
75.000 

6. Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno (Rusz się z domu 2020) 2.600 

7. Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno (Żyj aktywnie i zdrowo) 10.700 

8. 
Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl 

(Organizacja II edycji „SWIMRUN”) 
8.900 

9. 
Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl 

(Organizacja piątej edycji biegu ulicami miasta pod nazwą Wąbrzeska Dziesiątka) 
10.900 

10. 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  

(Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza) 
1.000 

11. 
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  

(Radosny plusk) 
2.200 

 

Zadania z zakresu „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” (wpłynęły 3 oferty, 

wszystkie otrzymały dofinasowanie) - na ogólną kwotę 11.800 zł. Jedno z zadań nie zostało wykonane ze 

względu na pandemię koronawirusa (pkt. 2): 
 

Lp. Nazwa organizacji Dotacja w zł 

1. 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana  

(W stulecie powrotu Wąbrzeźna do wolnej Polski) 
1.500 

2. 
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Frydek  

(Piknik historyczny przy bunkrze) 
4.000 

3. 
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Frydek  

(Podcast wąbrzeski) 
6.300 

 



 

41 
 

Zadanie z zakresu „ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” (wpłynęły 

2 oferty, jedna z nich została wybrana, druga nie spełniła kryteriów formalnych i została odrzucona) - na 

kwotę 1.410 zł - zadanie zostało wykonane. 

 

Lp. Nazwa organizacji Dotacja w zł 

1. 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  

(Dowóz dzieci ze szkółki PZW na zawody i obozy wędkarskie) 
1.410 

 

Zadania z zakresu działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży (wpłynęły 

2 oferty, obie zostały wybrane) - łączna wartość dofinansowania 11.000 zł - zadania nie zostały wykonane ze 

względu na pandemię koronawirusa: 
 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) Dotacja w zł 

1. Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju (Brave Kids Wąbrzeźno) 9.800 

2. 
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
(Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka na Jez. Zamkowym) 

1.200 

 

Zadanie z zakresu „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” (wpłynęły 

3 oferty, z których wybrano wszystkie) – na ogólną kwotę 11.700 zł. Jedno z zadań (pkt. 1) nie zostało 

wykonane z powodu pandemii koronawirusa: 

 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) Dotacja w zł 

1. 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego  

(X Piknik Rodzinny "Kolorowe Niebo") 
3.000 

2. Automobilklub Toruński (Wyścigi złomów) 7.500 

3. Automobilklub Toruński (Zlot klasycznych Volkswagenów) 1.200 

 

Zadanie z zakresu „turystyka i krajoznawstwo” (wpłynęły 2 oferty, obie zostały wybrane) - na ogólną kwotę 

25.900 zł – jedno z zadań (pkt. 1) nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię: 

 

Lp. Nazwa organizacji Dotacja w zł 

1. 
Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno  

(X Jubileuszowy Wąbrzeski Festiwal Turystyczny) 
10.900 

2. Automobilklub Toruński (Rajdy trzech jezior) 15.000 

 

Zadanie z zakresu „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” (wpłynęło 5 ofert, wszystkie zostały 

wybrane) – na ogólną kwotę 13.750 zł. Projekty Wąbrzeskiego Klubu Brydżowego nie zostały zrealizowane 

z powodu trwającej pandemii: 
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Lp. Nazwa organizacji Dotacja w zł 

1. Spółdzielnia Socjalna Baza (Czwartkowe spotkania seniorów – II edycja) 10.200 

2. 
Wąbrzeski Klub Brydżowy  

(Organizacja Turnieju Brydżowego Par o Puchar Burmistrza - II Turniej Pokoleń) 
720 

3. 
Wąbrzeski Klub Brydżowy (Organizacja Turnieju Brydżowego Par o Puchar 

Burmistrza  II Memoriał Jana Wesołowskiego) 
1.500 

4. 
Wąbrzeski Klub Brydżowy (Organizacja całorocznego cyklu turniejów brydżowych o 

GRAND PRIX Wąbrzeźna) 
720 

5. Wąbrzeski Klub Brydżowy (Udział drużyny WKB w lidze okręgowej KPZBS) 610 

 

W ramach trybu małych dotacji wsparto wykonanie następującego zadania:  
 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) Dotacja w zł 

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego (Warsztaty wędkarskie) 2.000 

 

Z uwagi na trwającą pandemię w 2020 r. i wprowadzone w związku z nią obostrzenia częściowo lub w całości 

nie zrealizowano projektów. 
 

Projekty niezrealizowane: 
 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) 
Przyznana dotacja 

w zł 

Dotacja 

niewykorzystana 

1. Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno  

(Żyj aktywnie i zdrowo) 10.700 10.700 

2. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl 

(Organizacja II edycji „SWIMRUN”) 8.900 8.900 

3. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl 

(Organizacja piątej edycji biegu ulicami miasta pod nazwą 

Wąbrzeska Dziesiątka) 10.900 10.900 

4. Stowarzyszenie „INICJATYWA” Wąbrzeźno  

(X Jubileuszowy Wąbrzeski Festiwal Turystyczny) 
10.900 10.900 

5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

(Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka 

nad Jeziorem Zamkowym) 

1.200 1.200 

6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  

(Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza) 1.000 1.000 

7. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu 

Wąbrzeskiego  

(X Piknik Rodzinny "Kolorowe Niebo") 

3.000 3.000 
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8. Wąbrzeski Klub Brydżowy  

(Organizacja Turnieju Brydżowego Par o Puchar 

Burmistrza - II Turniej Pokoleń) 

720 720 

9. Wąbrzeski Klub Brydżowy (Organizacja Turnieju 

Brydżowego Par o Puchar Burmistrza  II Memoriał Jana 

Wesołowskiego) 

1.500 1.500 

10. Wąbrzeski Klub Brydżowy  

(Organizacja całorocznego cyklu turniejów brydżowych o 

GRAND PRIX Wąbrzeźna) 

720 720 

11. Wąbrzeski Klub Brydżowy  

(Udział drużyny WKB w lidze okręgowej KPZBS) 
610 610 

12. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski  (Radosny plusk) 2.200 2.200 

13. Fundacja Manufaktura Kreatywnego Rozwoju  

(Brave Kids Wąbrzeźno) 
9.800 9.800 

14. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne 

Frydek  

(Piknik historyczny przy bunkrze) 

4.000 4.000 

 

Projekty zrealizowane częściowo: 
 

 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) 
Przyznana 

dotacja w zł 
Dotacja 

niewykorzystana 

1. Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki 

(Prowadzenie szkolenia sportowego zawodników w 

dyscyplinie kyokushin karate) 14.900 1.210 

2. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby „Werewolves”  

(Propagowanie kultury fizycznej przez różne dyscypliny 

sportu) 12.000 4.446,34 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Vambresia Wąbrzeźno” 

(Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci i 

młodzieży) 75.000 19.034,61 

4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego  

(Dowóz dzieci ze szkółki PZW na zawody i obozy 

wędkarskie) 

1.410 1.156,00 

5. Spółdzielnia Socjalna Baza  

(Czwartkowe spotkania seniorów – II edycja) 
10.200 2.183,70 
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Podsumowanie Czwartkowych spotkań seniorów – II edycja (Spółdzielnia Socjalna Baza) 
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PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 
  

 

POLICJA 

Wyniki pracy służby kryminalnej 

W Komendzie Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w Wydziale Kryminalnym łącznie w 2020 r. 

przeprowadzono 993 postępowań, z czego: 

a) wszczęto 390 postępowań przygotowawczych, 

b) przeprowadzono 603 czynności sprawdzające, 

c) ustalono 230 podejrzanych, 

d) uzyskano wykrywalność ogólną 78,13 %. 

Ponadto: 

a) nie odnotowano działania zorganizowanych grup przestępczych, grup zajmujących 

 się wymuszeniami rozbójniczymi czy napadami na stacje paliwowe, punkty bankowe i handlowe, 

włamaniami do bankomatów przy użyciu materiałów wybuchowych, włamaniami do mieszkań 

 i domów jednorodzinnych,  

b) nie odnotowano zabójstwa, 

c) nie odnotowano przestępstwa prostytucji i  handlu ludźmi, 

d) nie odnotowano rozboju z bronią, 

W roku 2020 na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 6 nieletnich popełniło 

9 przestępstw. W stosunku do 2019 r. jest to spadek w liczbie sprawców o 3, wzrost w liczbie czynów 

o 5 (9 nieletnich popełniło 14 czynów). 

W analizowanym okresie: 

a) o charakterze kryminalnym 6 nieletnich popełniło 9 czynów, z czego: 

 1 nieletni  popełnił przestępstwo rozbójnicze, 

 żaden nieletni nie popełnił przestępstwa narkotykowego, 

 2 nieletnich dokonało uszczerbku na zdrowiu, 

 nieletni nie dokonali włamania, 

 nieletni nie dokonali zniszczeń mienia, 

 1 nieletni dokonał kradzieży,  

 nieletni nie dokonali pobicia,  

 nieletni nie prowadzili pojazdu w stanie nietrzeźwości. 

Miasto Wąbrzeźno 

Kategoria 

przestępstw 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność Różnica 

wskaźników 

wykrywalności 
  Wykryte Wskaźnik  

 2019 2020 Dynamika 2019 2020 2019 2020  

Ogółem 

 

274 178 64,96 239 144 86,91 80,00 -6,91 

Kryminalne 

i inne 

44 138 313,63 38 111 86,36 79,86 -6,5 

Gospodarcze 

 

105 21 20 93 14 88,57 63,64 -24,93 

Rozboje 

 

3 1 33,33 3 1 100 100 - 
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Bójki i pobicia 3 3 100 2 3 66,67 100 +33,33 

Kradzieże 20 35 175 15 23 75,00 63,89 -11,11 

Kradzieże 

samochodów 

0 4 - 0 0 0 0 0 

Kradzieże z 

włamaniem 

17 15 88,24 18 12 66,67 80,00 +33,33 

Art. 178a §1kk 19 14 73,68 19 14 100 100 - 

P-stwa 

narkotyk. 

36 22 61,11 35 22 97,22 100 +2,78 

Uszkodzenia 

mienia 

13 10 76,92 9 8 69,23 80,00 10,77 

 

Źródło: Raport roczny 2020 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy 

Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 
 

Wyniki pracy służby prewencyjnej 

W 2020 r. policjanci KPP w Wąbrzeźnie wykonali 4.935 służb patrolowych i obchodowych. W toku 

realizacji codziennych zadań służbowych zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa lub 

w bezpośrednim pościgu łącznie 77 sprawców, tj. o 14 sprawców mniej niż w roku 2019, przeprowadzili 

3.221 interwencji, tj. o 473 interwencji więcej niż w 2019 r. Wszczęto 103 procedury „Niebieskiej Karty”,  

tj.  o 12 więcej niż w roku 2019. 

Policjanci KPP Wąbrzeźno doprowadzili łącznie 335 osób (do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP 

w Grudziądzu lub KPP w Brodnicy, Zakładów Karnych, Izby Wytrzeźwień, miejsc zamieszkania). 

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Zdarzenia drogowe zaistniałe na drogach powiatu wąbrzeskiego, w tym Wąbrzeźna w roku 2020 to: 

 w powiecie odnotowano 16 wypadków drogowych (o 6 więcej niż w roku 2019) i 275 kolizji 

drogowych (o 30 mniej niż w roku 2019). W 2019 r. w zdarzeniach drogowych zostało rannych 

16 osób (o 6 więcej niż w roku 2019).  Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną.  

STRAŻ MIEJSKA 

W 2020 r. Straż Miejska podjęła 1.362 interwencji porządkowych. W ich efekcie skierowano 15 wniosków 

o ukaranie oraz wymierzono 77 mandatów. Dotyczyły najczęściej zanieczyszczenia terenów komunalnych, 

niszczenia zieleni, niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. 

Strażnicy miejscy odebrali 485 zgłoszeń i zawiadomień, podjęli 1.270 interwencji prewencyjnych głównie 

w sprawach: zaśmiecania, podejrzenia o spalanie nieczystości, zakłócania porządku, braku wykaszania 

chwastów, braku odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami. Od marca 2020 r. intensywnie wspierają instytucje 

odpowiedzialne za walkę z COVID-19 (MOPS, SANEPID, SŁUŻBĘ ZDROWIA). 
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EDUKACJA 
 

 

 

 

W 2020 r. w Gminie Miasto Wąbrzeźno funkcjonowały 2 szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego. Nie przekazano prowadzenia 

placówek oświatowych podmiotom niepublicznym. Przy placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasto 

Wąbrzeźno jest organem prowadzącym, nie funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne. W gminie w 2020 

r. nie funkcjonowały szkoły niepubliczne. 

Wg stanu na 30 września 2020 r., do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno 

uczęszczało 1.309  uczniów (w tym 216 w oddziałach przedszkolnych) w  56 oddziałach (w tym 9 oddziałach 

przedszkolnych) – 669 dziewcząt i 640 chłopców. Do jednego oddziału w szkołach podstawowych 

uczęszczały średnio 23 osoby. Najwięcej uczniów w klasie VII - 28, najmniej - 18 uczniów w klasie V. 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych oraz  

w klasach I - VIII, łącznie tego języka uczyło się 1.309 uczniów. Dodatkowo w klasach VII i VIII języka 

niemieckiego łącznie uczyło się 327 uczniów. 6  uczniów korzystało z nauczania indywidualnego i 1 dziecko 

 z oddziału przedszkolnego realizowało roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne.  

W dwóch szkołach zatrudniono łącznie 127 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli stażystów, 10 nauczycieli 

kontraktowych, 41 nauczycieli mianowanych, 71 nauczycieli dyplomowanych oraz 0 nauczycieli z tytułem 

profesora oświaty. W ciągu 2020 r. zatrudniono 17 nauczycieli. Umowę o pracę rozwiązano z 16 

nauczycielami, głównie z zatrudnionym na niepełny etat. Na jednego nauczyciela w szkołach podstawowych 

przypada średnio 10 uczniów. 

W 2020 r. szkoły podstawowe ukończyło 127 osób, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II – 

67 uczniów,  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego – 60 uczniów. 

Do kolejnej klasy nie otrzymało promocji 9 uczniów, w tym 3 z powodu oceny niedostatecznej z jednego 

przedmiotu, 0 z powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów oraz 6 z powodu oceny niedostatecznej 

z trzech lub więcej przedmiotów. 

Zdawalność egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej wynosiła zarówno w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Jana Pawła II, jak i w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie – 100 %, co 

spowodowane jest samym podejściem ucznia do egzaminu. 

Średnia liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty: język angielski – 45,16%, język polski - 48,32%, 

matematyka – 35,84%. 

Burmistrz Wąbrzeźna w 2020 r. przyznał stypendia im. Walthera Nernsta 4 uczniom szkół podstawowych na 

łączną kwotę 2.800,00 zł. Przyznano je za osiągnięcia w nauce i działalność społeczną bądź osiągnięcia w 

nauce i sporcie. 

162 dzieci, stanowiących 8,08 % wszystkich uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez 

gminę środków transportu publicznego. 

Wydatki gminy na oświatę i wychowanie wynosiły 18.127.334,26 zł, z czego 8.120.995,00 zł pokryte zostało 

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się 

następująco:  

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II – 11.086,90 zł (wykonanie wydatków w 2020 r. – 

8.082.353,80 zł/729 uczniów), 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego – 10.014,26 zł (wykonanie wydatków  

w 2020 r. – 5.808.272,02 zł/580 uczniów). 
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Przedszkola publiczne 

W 2020 r. funkcjonowało 1 przedszkole gminne – Przedszkole Miejskie „Bajka” w Wąbrzeźnie. Przedszkole 

nie posiadało oddziałów specjalnych. Do przedszkola uczęszczało 191 dzieci, w tym 95 dziewczynek i 96 

chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:  

- rocznik 2017 - 41 dzieci, w tym 20 dziewczynek i 21 chłopców, 

- rocznik 2016 - 53 dzieci, w tym 23 dziewczynek i 30 chłopców, 

- rocznik 2015 – 62 dzieci, w tym 34 dziewczynek i 28 chłopców, 

- rocznik 2014 – 35 dzieci, w tym 18 dziewczynek i 17 chłopców.  

W Przedszkolu Miejskim „Bajka” w 2020 r. było zatrudnionych 18 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli bez 

stopnia awansu, 2 nauczycieli kontraktowych, 6 nauczycieli mianowanych oraz 8 nauczycieli 

dyplomowanych. 

Na terenie gminy nie funkcjonowały punkty przedszkolne, żłobki, w tym oddziały żłobkowe i kluby 

dziecięce. Opieką w żłobkach na 1 stycznia 2020 r. objętych było ogółem 0 dzieci. 

W 2020 r. na prowadzenie przedszkola gmina wydała 2.220.265,02 zł. 

Placówki niepubliczne 

Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno funkcjonują 2 przedszkola niepubliczne – Niepubliczne Przedszkole 

„ALPIDO” oraz Przedszkole Terapeutyczne „JEDNO SŁOŃCE”. Łącznie do obu przedszkoli uczęszczało  

w 2020 r. 90 dzieci w 7 oddziałach. Łączna kwota dotacji udzielona placówkom niepublicznym w 2020 r. 

wyniosła: 1.062.546,84 zł. 

 

Pandemia COVID-19 w szkołach 

25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które wprowadzało nauczanie 

zdalne w związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa. Dyrektorzy musieli zmierzyć się z nowym 

wyzwaniem, jakim była organizacja nauki zdalnej. 

Gminie Miasto Wąbrzeźno udało się pozyskać środki na zakup komputerów w ramach rządowych programów 

„Szkoła Zdalna” oraz  „Szkoła Zdalna +”. 

5 maja 2020 r. przekazano 34 laptopy, które trafiły do 17 uczniów  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 

i  17 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego. 

Zakup laptopów wraz z kosztami ich ubezpieczenia – w wysokości 69.300,00zł – pokryty został z dotacji, 

którą otrzymaliśmy w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. 

Program na zakup sprzętu dla szkół został uruchomiony po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na 

wykorzystanie zaoszczędzonych środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Kolejne laptopy dla uczniów zakupione zostały pod koniec czerwca. Dotację na ich zakup,  

w wysokości  95.000 zł, otrzymaliśmy z rządowego programu „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej”. Sprzęt w trakcie wakacji został przekazany do szkół podstawowych. Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego otrzymały po 23 zestawy, 

w skład których wchodziły: laptop, myszka oraz mikrofon ze słuchawkami.  
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JEDNOSTKI KULTURY  
 

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WITALISA 

SZLACHCIKOWSKIEGO 

 

 
Spotkanie online z Jakubem Małeckim na profilu FB MiPBP 

 
W Wąbrzeźnie w 2020 r. funkcjonowała jedna biblioteka główna, czyli Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego z wypożyczalnią dla dorosłych i Filią dla Dzieci oraz jej Filia nr 1 

przy ul. Tysiąclecia 1. Nowoczesny budynek biblioteki głównej przy ul. Matejki 11B jest przystosowany do 

potrzeb osób  niepełnosprawnych – posiada windę wewnętrzną ze specjalnymi znakami dźwiękowymi  

i wewnętrznym telefonem oraz odpowiednio duże wejście do budynku, a także specjalne toalety dla osób 

niepełnosprawnych. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory specjalne dla osób niepełnosprawnych: 

audiobooki, czytaki, książki z dużą czcionką oraz specjalny dział Materiałów Alternatywnych dla dzieci 

i dorosłych z upośledzeniem intelektualnym. Strona internetowa biblioteki może być powiększana do 160%  

specjalnie dla osób niedowidzących. Prowadzona jest też działalność edukacyjno-kulturalna z zakresu 

biblioterapii.  

 

Księgozbiór na 1 stycznia 2020 r. wynosił – 52.703 woluminów, zaś na koniec roku – 53.815 woluminów 

oraz 2.074 poz. tzw. zbiorów specjalnych (materiały audiowizualne - audiobooki, dokumenty elektroniczne), 

regionalia (maszynopisy, rękopisy, dokumenty życia społecznego).  W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna 

liczba woluminów zbiorów bibliotecznych (książki i zbiory specjalne) wynosiła: 4,2 wol. na 1 stycznia 2020 

r., 4,3 wol. na koniec 2020 r. 

W 2020 r. biblioteka wypożyczyła i udostępniła 836 wol. zbiorów specjalnych, w tym 152 wol. 

audiowizualnych (płyty CD i DVD oraz audiobooki). 

Zbiory audiowizualne w 2020 r. zostały wzbogacone o  38  pozycji.  

W ciągu roku 2020 zarejestrowano ogółem 2.222 czytelniczek i czytelników. Liczba czytelników na 100 

mieszkańców wyniosła 18.  

Wypożyczono i udostępniono w ciągu roku – 27.654 wol., o 17.427 wol. mniej niż w roku ub. (z powodu 

pandemii Covid-19). Liczba odwiedzin w wypożyczalniach i czytelni w 2020 r. wyniosła 18.942.  

 

Biblioteka w 2020 r. zatrudniała 8 pracownic. 

W bibliotece użytkowano ogółem 23 komputery, w tym 11 komputerów z tabletami dla użytkowników. 

Wszystkie komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu.   
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Biblioteka posiada także 12 czytników z możliwością do wypożyczania czytelnikom, w celu korzystania 

z e-booków. Czytelnicy naszej Biblioteki mają darmowy dostęp do e-booków z platformy LEGIMY. 

W 2020 r. biblioteka zorganizowała ogółem 117 imprez biblioteczno-kulturalnych,  w tym 58 wirtualnych. 

W wydarzeniach tych wzięło udział  ponad 4.000  mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli). Natomiast 

liczba wyświetleń wydarzeń online wyniosła 38.579.  

Wszystkie wskaźniki czytelnictwa za rok 2020 są niższe w porównaniu do roku 2019. Przyczyną tego 

spadku jest pandemia Covid-19. Biblioteka była nieczynna dla czytelników przez 3 miesiące, natomiast 

przez pozostały okres udostępniano zbiory przy wymaganych obostrzeniach, czyli bez wolnego dostępu 

do regałów z książkami. 

W 2020 r. budżet  biblioteki wynosił  687.120 zł (środki te pochodzą z dotacji budżetu miasta, poza kwotą 

w wysokości 74.400 zł, którą placówka otrzymała z Powiatu Wąbrzeskiego na realizację zadań 

powiatowych). 

Wydatków inwestycyjnych w roku 2020 nie było.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji 75 urodzin Pippi, najsłynniejszej bohaterki książek Astrid Lindgren – MiPBP zaprosiła  
swoich czytelników do udziału w akcji „Lato z Pipi” 
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WĄBRZESKI DOM KULTURY  
 

 
WDK zorganizował w 2020 r. wiele wystaw twórczości lokalnych artystów 

 

Podstawowym zadaniem Wąbrzeskiego Domu Kultury jest upowszechnianie różnorodnych form aktywności 

kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jednym z priorytetów działalności jest m.in. ożywianie 

lokalnych i powiatowych tradycji kulturowych w kierunku zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta 

i powiatu oraz stworzenie takiej oferty zajęć, która w kreatywny sposób pozwoli na zagospodarowanie czasu 

wolnego osobom w różnym wieku. Jednostka zajmuje się również organizowaniem różnorodnych 

przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej, społecznej, kulturalnej i naukowej. W placówce prowadzone 

są systematyczne otwarte zajęcia dla wszystkich, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania. 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wąbrzeskiego Domu Kultury obejmuje okres od 1.01 do 

31.12.2020 r. i dotyczy działalności kulturalnej zapisanej w Statucie z 16.10.2016 r. Instytucja działa ponadto 

na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie o powołaniu Wąbrzeskiego Domu Kultury, wpisu do 

rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską w Wąbrzeźnie, ustawy z 25.10.1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
 

 
Doroczny Jarmark Staroci na Placu Jana Pawła II 
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2020 r. był niewątpliwie czasem trudnym dla sektora kulturalnego. Walka z pandemią, zamknięcie instytucji 

kultury oraz liczne obostrzenia spowodowały, że zmianie uległa forma pracy i organizacji wielu imprez 

i sekcji zainteresowań. Większość wydarzeń organizowana była on-line.  

W 2020 r. w WDK działało 9 kół zainteresowań, w których uczestniczyło łącznie  około 240 osób. Podczas 

zamknięcia instytucji kultury spotkania odbywały się w formie warsztatów on-line. 

 

L.p. Nazwa koła zainteresowań Prowadzący 
Średnia liczba 

uczestników 

1.  Orkiestra Dęta Rafał Sójka 40 osób 

2.  Koło gitarowe  Tomasz Kurjata, Rafał Janiuk 15 osób 

3.  Zajęcia ukulele (2 grupy) Tomasz Kurjata, Rafał Janiuk 8 osób 

4.  Zajęcia wokalne Rafał Janiuk 3 osoby 

5.  Koło taneczno-baletowe Natalia Szałkowska 50 osób 

6.  Koło dziennikarskie Sylwia Rzeczewska  4 osoby 

7.  Akademia Kreatywnego Malucha (3 grupy) Dorota Otremba 17 osób 

8.  Koło fotograficzne Bartłomiej Marchlewski 10 osób 

9.  Uniwersytet Dziecięcy Katarzyna Polkowska 90 osób 

 RAZEM: 9 KÓŁ  237 OSÓB 

 

W ofercie kulturalnej WDK nie zabrakło ośmiu prężnie działających klubów/sekcji zainteresowań, w których 

uczestniczyło łącznie ponad 250 osób. 

 

L.p. Nazwa klubu zainteresowań Prowadzący Średnia liczba 

uczestników 

1.  Klub Aktywnych Kobiet Justyna Sul 50 osób 

2.  Klub Krótkofalowców SP2 PWO Jerzy Skopiński 15 osób 

3.  Klub Seniora ECHO Marlena Tywanek 30 osób 

4.  Zespół „Wesoła ferajna” Łukasz Krause 12 osób 

5.  Klub miłośników „Czarnego krążka” Paweł Małs 50 osób 

6.  UTW Marlena Tywanek          70 osób 

7.  Koło gier planszowych animatorzy WDK 10 osób 

8.  Brydż Marek Niemir 15 osób 

 RAZEM: 8 SEKCJI    252 osób 

 

Wąbrzeski Dom Kultury w 2020 r. był również organizatorem i współorganizatorem 123 wydarzeń 

kulturalnych. Wśród najważniejszych wymienić można: 

 

L.p. Data Nazwa wydarzenia 

1.  12.01.2020 r. XXVIII Finał WOŚP 

2.  12.01.2020 r. Koncert zespołu „Molekuły”  

3.  12.01.2020 r. Koncert zespołu „Mahaj”  

4.  19.01.2020 r. Koncert Orkiestry Dętej WDK – uroczysta oprawa mszy św. w intencji 
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Ojczyzny – współorganizacja 

5.  20.01.2020 r. Koncert chóru Cantate Domino – współorganizacja 

6.  20.01.2020 r. Koncert Jacka Beszczyńskiego – współorganizacja 

7.  24.01.2020 r. Koncert Joanny Aleksandrowicz – współorganizacja 

8.  12.02.2020 r. Wąbrzeskie fajfy – „Karnawałowe rytmy w piosence” 

9.  6.03.2020 r. Koncert Krystiana Wierzchowskiego z okazji Dnia Kobiet 

10.  5.04.2020 r. Jarmark wielkanocny – on-line 

11.  24.06.2020 r.  Spektakl teatralny „Kobieta idealna” 

12.  30.06.2020 r. Zakończenie roku akademickiego Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego 

13.  04.07.2020 r. Warsztaty JOGI on-line 

14.  7.07.2020 r. Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

15.  16.07.2020 r. X Wystawa Zabytkowych Motocykli on-line 

16.  9.08.2020 r. Koncert Andrzeja Kubackiego 

17.  15-16.08.2020 r. Konkursy na wodzie – Podzamcze, plaża 

18.  20-23.08.2020 r. VIII Plener malarski z Andrzejem Sobczykiem 

19.  12.09.2020 r.  Jarmark staroci 

20.  24.09.2020 r. Inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

21.  29.09.2020 r. Wojewódzki Konkurs Osób Niepełnosprawnych ,,Wąbrzeski Mikrofon 2020″ 

on-line 

22.  01.09.2020 r.  Spektakl teatralny dla dzieci ,,Profesorek Wodorek w kosmosie” – Teatr 

Objazdowy ,,Pomarańczowy cylinder” 

23.  10.10.2020 r. Koncert siostry Julity Zawadzkiej 

24.  11.10.2020 r. Spektakl teatralny ,,Miłosna pułapka” 

25.  13.10.2020 r. Wojewódzki Festiwal Dziecięcych Talentów, czyli Przedszkolny Misz-Masz 

on-line 

26.  17.10.2020 r. Inauguracja nowego roku akademickiego Wąbrzeskiego Uniwersytetu 

Dziecięcego 

27.  22.10.2020 r. Festiwal Pieśni Religijnej ,,Sakrosong 2020″on -line 

28.  24.11.2020 r. Konkurs recytatorski on-line ,,Julian Tuwim – dzieciom” 

29.  04.12.2020 r. Ogólnopolski Przegląd orkiestr dętych on-line 

30.  04.12.2020 r. Jarmark Bożonarodzeniowy – on-line 

31.  8.12.2020 r. Festiwal piosenki dziecięcej ,,Rozśpiewane dzieciaki” – teksty Jacka Cygana 

i nie tylko… on-line 

32.  28.12.2020 r. Wykład on-line dra hab. Dariusza Dąbrowskiego w ramach projektu pt. 

„W stulecie Wąbrzeźna do wolnej Polski” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
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Christiana” - współorganizacja 

33.  28.12.2020 r. Koncert on-line pieśni patriotycznych w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego 

i Leszka Milińskiego - współorganizacja 

Łączna średnia liczba uczestników wydarzeń kulturalnych  -  8.976 osób 

 

Ponadto WDK organizował lub współorganizował wydarzenia/zajęcia:  

1) 41 wystaw głównie twórczość lokalnych artystów oraz prac konkursowych laureatów konkursów 

organizowanych przez placówkę, 

2) 31 konkursów (plastyczne, fotograficzne, kulinarne, techniczne) o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, 

3) Profesjonalne Kino Objazdowe  - łącznie w 2020 r. odbyło się 15 projekcji płatnych, w których udział 

wzięło ok.  1.200 widzów, 

4) imprezy okolicznościowe dla wąbrzeskich seniorów. Z uwagi na pandemię organizacja inicjatyw 

skierowanych do tej grupy wiekowej odbywała się w formule on-line, 

5) Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie. Obecnie w zajęciach UTW 

bierze udział ponad 70 studentów. W 2020 roku odbyło się 5 wykładów, 

6) Klubu Seniora „Echo” – członkowie klubu wzięli udział w udział siedmiu inicjatywach, 

7) Wąbrzeskiego Uniwersytetu Dziecięcego - w ubiegłym roku odbyły się dwa wykłady,  

8) Spotkania animacyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - warsztaty rękodzieła 

 oraz spotkania animacyjne. 

W 2020 r. zostały opracowane przez Dział Animacji Kultury WDK następujące projekty aplikujące 

o pozyskanie funduszy zewnętrznych: 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: Konkurs ekologiczny 

„EKODZIEŁA” – dofinansowanie w kwocie 1.200,00 zł. 

2. Wniosek do Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu ZAiKS: Wojewódzki Festiwal 

Dziecięcych Talentów on-line – Przedszkolny „Misz- Masz” ”– łączna kwota dofinansowania 3.000,00 zł. 

3. Wniosek do Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu ZAiKS: Ogólnopolski Konkurs 

Piosenki Dziecięcej on-line „Rozśpiewane dzieciaki”– łączna kwota dofinansowania 3.000,00 zł. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego – Generacja 6.0 – wniosek przeszedł pozytywną weryfikację formalną 

i merytoryczną. Jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. 

5. Fundacja Orszak Trzech Króli – gadżety okolicznościowe na konkurs z okazji święta Objawienia 

Pańskiego. 

6. Wykład on-line dr. hab. Dariusza Dąbrowskiego w ramach projektu pt. „W stulecie Wąbrzeźna do wolnej 

Polski” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – partner projektu. 

7. Koncert on-line pieśni patriotycznych w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego i Leszka Milińskiego – partner 

projektu. 

Ponadto od sponsorów pozyskano na działalność merytoryczną kwotę 2.800,00 zł oraz przychody  

z organizowanych wydarzeń kulturalnych (w tym przychody m.in. ze sprzedaży biletów na imprezy, wpisowe, 

opłaty za koła i sekcje zainteresowań) w wysokości 34.765,57 zł. 

Poza wsparciem finansowym pozyskano pomoc rzeczową, upominki i gadżety reklamowe m.in. od firm: 

Reflex – Polska Sp. z o.o., Ergis Eurofilms, D.W. Gajewscy, Firma Veroni, Kręgielnia „Mango”, MZECWiK, 

Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, Ewa Bera. 

 WDK współpracuje w zakresie opieki pedagogicznej nad dziećmi z Polskim Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego – sekcją emerytów, organizacjami pozarządowymi oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, 

Uniwersytetem Wrocławskim i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Ponadto od kilku lat organizowane 

są w placówce zajęcia w ramach akcji „Projektor – wolontariat studencki”. Pozytywnie układa się również 

współpraca z WOAK w Toruniu i Delegaturą IPN w Bydgoszczy. 

Informacje na temat działalności domu kultury znajdują się na stronie internetowej jednostki 

www.wdkwabrzezno.pl oraz w programie lokalnym MTK. Poza tym do promocji inicjatyw podejmowanych 

http://www.wdkwabrzezno.pl/
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przez WDK wykorzystywane są komunikatory – portale społecznościowe m.in. facebook, woak.torun.pl, 

www.kulturawzsięgu.pl., www.wabrzeźno-cwa.pl, Aplikacja sisms – BLISKO. 

12 marca 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa zamknięto wszystkie instytucje kulturalne w kraju,  

a działalność artystyczną zawieszono do odwołania. Od tego dnia również Wąbrzeski Dom Kultury musiał 

zmienić organizację pracy, przenosząc swoje funkcjonowanie do sieci. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego 

Centrum Kultury, ale nie tylko, jednostka przez cały ten okres zapraszała do działań kulturalnych o różnej 

tematyce i zasięgu. Działając zgodnie z obostrzeniami, Wąbrzeski Dom Kultury pracował przez cały czas 

stacjonarnie, organizując szereg wirtualnych wydarzeń kulturalnych. Wszystkie propozycje zarówno te dla 

młodych, jak i dojrzałych miłośników różnych form kulturalnych cieszyły się dużym zainteresowaniem 

odbiorców z całej Polski. Również innowacyjne działania nie zniechęciły stałych uczestników życia 

kulturalnego do próbowania swoich sił w „sieci”, a wręcz sprawiły, że przygotowywane zadania zyskały nową 

grupę odbiorców z różnych części Polski. W ramach projektu „Kultura w sieci” zorganizowanych zostało 

69 wydarzeń kulturalnych oraz zaprezentowało się 15 artystów. Łącznie obejrzało nas ponad 28 tys. osób. 

Mamy nadzieję, że „Wąbrzeska kultura w sieci” pozwoliła choć w małym stopniu wprowadzić w życie 

mieszkańców Wąbrzeźna i nie tylko trochę „normalności” i była odskocznią od tego co trudne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://woak.torun.pl/
http://www.kulturawzsięgu.pl/
http://www.wabrzeźno-cwa.pl/
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TRANSPORT 
 

W powiecie wąbrzeskim od 1 lipca 2020 r. funkcjonuje Publiczny 

Transport Zbiorowy. 

Jego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie,  

a operatorem PKS Grudziądz  Sp. z o. o. 

 

 

 

W Wąbrzeźnie, w ramach powiatowego Publicznego Transportu Zbiorowego, uruchomiono trzy linie: 

a) Wałycz - Targowisko linia nr 25686U, 

b) Targowisko - Wałycz linia nr 25687U, 

c) Wąbrzeźno - Wałycz linia nr 25688U. 

 

Na sesji Rady Miasta Wąbrzeźno 19 maja 2020 r. podjęto uchwałę NRXVIII/111/20 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. Po podjęciu tej uchwały powstały 33 przystanki, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, co znacząco wpłynęło poprawę komunikacji.  

Dofinansowanie z budżetu miasta na funkcjonowanie tych linii wynosi: 48.800,00 zł. 

 

Stawki podatku od środków transportu określone były uchwałą nr XIV/86/19 Rady Miasta Wąbrzeźno 

 z 26.11.2019 r. 

Liczba płatników podatku od środków transportu na 1 stycznia 2020 r. wynosiła 40, a na koniec 2020 r. - 41. 

Wysokość wpłat podatku od środków transportu wynosiła w 2020 r. 264.740,91 zł. 

W związku z pandemią COVID-19 niektórzy przedsiębiorcy złożyli wnioski na umorzenie podatku od 

nieruchomości i rolnego. Łączna kwota umorzenia 460.411,20 zł (umorzenia – 328 878,40, odroczenia – 

131 532,80). 
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PRZEDSIĘBIORCY  
 

Na podstawie rejestru prowadzonego przez Burmistrza Wąbrzeźna w okresie od 1.01 - 31.12.2020 r. 

w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno zostało złożonych i przekształconych 316 wniosków, w tym: 

1) 160 przedsiębiorców dokonało zmian we wpisie, 

2) 59 przedsiębiorców dokonało wpisu (zarejestrowało działalność), 

3) 25 przedsiębiorców wykreśliło swoją działalność gospodarczą, 

4) 26 przedsiębiorców wznowiło działalność, 

5) 46 przedsiębiorców zawiesiło działalność gospodarczą. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, na terenie miasta Wąbrzeźno i powiatu 

wąbrzeskiego nie zorganizowano żadnego spotkania biznesowego. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA  
  

 

 
 

Działania podjęte w 2020 r. na rzecz środowiska naturalnego 

1. Ograniczenie niskiej emisji. 

W 2020 r. dotacje na wymianę ogrzewania były przyznawane na podstawie obowiązującej uchwały  

nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 28 marca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wyboru 

inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno.  

W 2020 r.  dotację otrzymało 28 wnioskodawców na łączną kwotę 40.000,00 zł.  

W ramach przedmiotowej dotacji dofinansowano likwidację 5 kotłowni węglowych, 52 pieców kaflowych 

oraz 27 innych pieców domowych opalanych węglem lub gazem płynnym (butlowym). 

Najczęstszą zmianą systemu ogrzewania z węglowego była wymiana na system ogrzewania gazowego 

z wykorzystaniem gazu ziemnego wysokometanowego. Efektem wyłączenia z  eksploatacji kotłowni 

opalanych węglem, pieców węglowych i westfalek jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

2. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

W 2019 r. Gmina Miasto Wąbrzeźno zawarła dwuletnią umowę z WFOŚiGW w Toruniu 

na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest”. W związku z tym w 2020 r. dzięki uzyskanemu wsparciu zutylizowano 10,3 Mg wyrobów na 

łączną kwotę 8.335,44 zł, z czego dofinansowanie z  WFOŚiGW wyniosło 5.832,70 zł. 

Na terenie Wąbrzeźna, według zaktualizowanych danych (stan na 31.12.2020 r.), znajduje się 244,94 Mg 

płyt azbestowo-cementowych stosowanych w  budownictwie oraz 4.580 mb rur i złączy azbestowo-

cementowych, znajdujących się w ziemi. Wyroby te są zlokalizowane na 148 obiektach budowlanych - są 

to głównie pokrycia dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych, użytkowych oraz zadaszenia 

garaży i wiat. 

3. Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ich prawidłowego 

funkcjonowania. 

Według prowadzonej ewidencji (stan na 31.12.2020 r.), na terenie miasta jest 41 zbiorników 

bezodpływowych i 36 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zbiorniki te znajdują się na terenie 

nieruchomości, które nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na podstawie sprawozdań kwartalnych podmiotów prowadzących działalność w  zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu, nieczystości ciekłych w 2020 r. do oczyszczalni ścieków 

przekazano z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno łącznie 1.738,1 m3 nieczystości ciekłych. 

4. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2020 r. brak było wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej bądź ich budowa jest nieuzasadniona 

ekonomicznie. 
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5. Ochrona przyrody, w tym sadzenie drzew i krzewów. 

W celu zwiększenia obszarów terenów zadrzewionych i zakrzewionych w 2020 r. nasadzono ok.  6.008 

drzew, 137 krzewów, bylin 124. Ogółem  6.269 szt. Koszt całkowity nowych nasadzeń 12.301,72 zł  

W ramach wspólnego przedsięwzięcia z przedsiębiorcami (ANNMAJ Anna Majewska, ZPTSz Iwona 

i Andrzej Kiwała, NIVELO Firma Budowlana Bogdan Lewandowski)  posadzono na Placu Jana Pawła II  

3 drzewa. Nasadzona zieleń pozwoliła m.in. na oddzielenie domów od ulic, złagodziła uciążliwości 

lokalnego środowiska poprzez stworzenie „osłon” chroniących przed kurzem, hałasem i spalinami oraz 

przyczyniła się do poprawy mikroklimatu, estetyki miasta oraz lepszego samopoczucia mieszkańców. 

6. Monitoring i pielęgnacja pomników przyrody. 

Na terenie miasta znajdują się 2 pomniki przyrody – ok. 230 letni dąb szypułkowy o pierśnicy ok. 420 cm, 

obwodzie 210 cm i wysokości 25 m, rosnący przy ul. Wolności 44 (ustanowiony pomnikiem przyrody  

w 2000 roku) oraz jesion wyniosły o obwodzie pierśnicy 366 cm i wysokości szacunkowej 

15 m, który rośnie przy ul. Pod Młynik 4A (nadano mu nazwę własną „Karol”, ustanowiony pomnikiem 

przyrody w 2012 r.). 

W ramach tego działania w 2020 r. kontrolowano stan tych drzew. 

7. Edukacja ekologiczna. 

W 2020 r. ze względów epidemiologicznych nie podejmowano wielu zadań z zakresu edukacji 

ekologicznej, działań promocyjnych i edukacyjnych.  Do zadań, które udało się zrealizować należą 

rajdy rowerowe oraz wydanie książeczek edukacyjnych na temat segregacji odpadów komunalnych, które  

miały na celu kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych mieszkańców. 

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W 2020 r. istniało 1 legalnie działające wysypisko odpadów komunalnych obsługujące Gminę Miasto 

Wąbrzeźno, położone na terenie Gminy Dębowa Łąka.  

Na 1 stycznia 2020 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 47 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 266 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały  

się następująco:  na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 52 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 263 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Zmiana proporcji wynikała z tego, 

że mieszkańcy mieli większą świadomość ekologiczną, zaczęli segregować większą ilość odpadów.  
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE  
 

Cały obszar Wąbrzeźna, który wynosi 853 ha, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp), uchwalonego uchwałą nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z 24 czerwca 

2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno wraz ze 

zmianami.  

W 2020 r. uchwalono 2 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta tj.: 

 dla obszaru położonego przy ulicy ul. Mikołaja z Ryńska  obejmującego teren „Reflex Polska” 

(Uchwała Nr XIX/121/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26.05.2020 r.), 

 dla obszaru położonego przy ul. Jeziornej (Uchwała Nr XXIII/150/20 Rady Miasta Wąbrzeźno 

z 25.11.2020 r.). Na podstawie obowiązujących zapisów planu wydano: 64 wypisów i  wyrysów 

dotyczących warunków zabudowy na terenie miasta, 119 zaświadczeń o przeznaczeniu działek  

w mpzp oraz 76 zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej 

Strefie Rewitalizacji. 
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RADA MIASTA 
  

 

W 2020 roku Rada Miasta Wąbrzeźno odbyła 10 sesji, w tym: 

 1 sesję nadzwyczajną – 19 maja 2020 r., zwołana na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna 

w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 9 sesji zwyczajnych, zwoływanych przez Przewodniczącą Rady w trybie art. 20 ust. 1 ustawy 

 z 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym. 

 

W 2020 r. Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła łącznie 63 uchwały. 

Sesja, 20 stycznia 2020 r. – podjęto 2 uchwały: 

1) uchwałę w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu przy ul. Tysiąclecia 

w Wąbrzeźnie, 

2) uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem 100. Rocznicy Powrotu Wąbrzeźna 

do Macierzy”. 

Sesja, 25 lutego 2020 r. – podjęto 6 uchwał: 

1) uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Powiatu 

Wąbrzeskiego na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę, 

2) uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego, 

3) uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg 

gminnych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, 

4) uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 r. 

5) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

6) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Wąbrzeźno na lata 2020-2032. 

Sesja, 19 maja 2020 r. – 1 uchwałę: 

1) uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Sesja, 27 maja 2020 r. – podjęto 11 uchwał: 

1) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

2) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta 

Wąbrzeźno na lata 2020-2032, 

3) uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy  

ks. gen. W. Kiedrowskiego, 

4) uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska obejmującego teren 

„Reflex Polska”, 

5) uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno, 

6) uchwałę w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Usług 

Komunalnych, 
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7) uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania, 

8) uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu miasta Wąbrzeźno, 

9) uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Szymona 

i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym 

w Wąbrzeźnie, 

10) uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 

w Wąbrzeźnie”, 

11) uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat”. 

Sesja, 17 lipca 2020 r. – podjęto 4 uchwały 

1) uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno, 

2) uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, 

3) uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu miasta Wąbrzeźno, 

4) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna i nadania 

jej statutu. 

Sesja, 17 czerwca 2020 r. – podjęto 10 uchwał: 

1) uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego, 

2) uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Wąbrzeźno na 

rok szkolny 2020/2021, 

3) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

w Wąbrzeźnie na lata 2020-2022, 

4) uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno, 

5) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

6) uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego 

Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie, 

7) uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020″, 

8) uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2019, 

9) uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto 

Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 

2019, 

10) uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania. 

Sesja, 21 października 2020 r. – podjęto 10 uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego 
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Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na lata 

2020-2022, 

2) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady 

Miasta Wąbrzeźno, 

3) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady 

Miasta Wąbrzeźno, 

4) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Miasta Wąbrzeźno, 

5) uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2020-2025, 

6) uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobek lub zatrudniających opiekunów dziennych oraz dziennych 

opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

7) uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko-Pomorska 

Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, 

8) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

9) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Wąbrzeźno na lata 2020-2032, 

10) uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej na dofinansowanie działalności bieżącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia 

Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 

Sesja, 18 listopada 2020 r. – podjęto 2 uchwały: 

1) uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2028, 

2) uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy 

Chełmińskiej. 

Sesja, 25 listopada 2020 r. – podjęto 5 uchwał: 

3) uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, 

4) uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej, 

5) uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów 

płatności i wysokości stawek opłaty targowej, 

6) uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

7) uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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 Sesja Sesja, 16 grudnia 2020 r. – podjęto 12 uchwał: 

 

1) uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2021 rok,  

2) uchwałę  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2021 rok, 

3) uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców 

Miasta Wąbrzeźno na lata 2021-2025, 

4) uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, 

5) uchwałę zmieniająca uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, 

6) uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno, 

7) uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu 

mieszkania w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 

w pierwszych latach najmu mieszkania, 

8) uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu 

rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

9) uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok, 

10) uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Wąbrzeźno na lata 2021-2032, 

11) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

12) uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Wąbrzeźno na lata 2020-2032. 

  

 


