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Drodzy Mieszkańcy Wąbrzeźna,  

prezentowany Raport o Stanie Gminy jest szerokim i kompleksowym 

podsumowaniem i sprawozdaniem z działań, jakie w 2021 r. podjęli 

Urząd Miasta w Wąbrzeźnie oraz miejskie spółki i jednostki. Mam 

nadzieję, że stanowić będzie także wstęp do szerokiej dyskusji z miesz-

kańcami o stanie naszego miasta - o tym czy trafiamy z inwestycjami 

w Państwa potrzeby, czy proces zarządzania miastem jest wystarcza-

jąco dla Państwa transparentny, czy obrane priorytety i plany na 

przyszłość są dla Państwa odpowiednie. 

Zależy mi, aby Wąbrzeźno było transparentnym miastem, bez żadnych tajemnic skrywanych 

przed mieszkańcami. Dlatego konsekwentnie sprawozdaję się nie tylko przed radnymi, ale także 

przed wszystkimi mieszkańcami z realizowanych przez Urząd działań. Mam nadzieję, że na kartach 

tego Raportu znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące wszystkich obszarów, 

jakimi zajmuje się wąbrzeski samorząd. 

Szczególnie Państwa uwadze polecam część dotyczącą kwestii finansów miejskich, w której to 

bardzo wyraźnie widać, jak wieloma dofinansowaniami zaowocowała nasza strategia koncentro-

wania się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które umożliwią nam realizację wielu kluczo-

wych inwestycji, ale bez poświęcania na to miejskich środków czy zaciąganiu kredytów. 

Myślę, że wielu z Państwa zainteresuje też sprawozdanie z naszej działalności inwestycyjnej, któ-

ra w 2021 r. zaowocowała zakończeniem wielu oczekiwanych przez mieszkańców projektów, jak 

rewitalizacja Podzamcza, budowa Przystani Sportów Wodnych, modernizacja kolejnych miejskich 

ulic, w tym: Generała Hallera, Żeromskiego, Legionistów, Jeziornej, Grabowej, Polnej i Osiedla 

Robotniczego. 

Nie bez znaczenia są także części podsumowujące działania naszego samorządu podejmowane  

w obszarze edukacji, sportu i kultury, rodziny, ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, 

pomocy społecznej i ochrony zdrowia, spraw obywatelskich. 

Życzę Państwu owocnej lektury i zapraszam serdecznie do szerokiej dyskusji na temat Wąbrzeź-

na. Chcę, żebyście mieli Państwo pełne przekonanie, że przyszłość Wąbrzeźna leży właśnie w Pań-

stwa rękach i to Państwa opinie, uwagi i pomysły są dla mnie najważniejsze w procesie budowania 

strategii pracy i planu działań na kolejne lata.  

Dzięki tak wielkiemu, dotychczasowemu Państwa zaangażowaniu, powstała Przystań czy Przy-

jazne Wzgórze na Podzamczu, dużo szerzej odpowiadają na potrzeby mieszkańców i różnych grup 

wiekowych niż na pierwszych etapach projektowania. Dzięki Państwa obecności na spotkaniach 

konsultacyjnych, projektujemy miejskie drogi zgodnie z Państwa oczekiwaniami i przyjmujemy do 

realizacji rozwiązania, które są odpowiednie dla wszystkich użytkowników tych dróg. Dzięki Pań-

stwa pomysłom, realizujemy w ramach budżetu obywatelskiego projekty, które trwale zmieniają 

najbliższy nam krajobraz na bardziej przyjazny wszystkim mieszkańcom. 

Od lat wspólnie zmieniamy Wąbrzeźno - dziękuję za to, że tak licznie włączacie się Państwo 

 w proces miejskich konsultacji i liczę, że także ten Raport stanie się przyczynkiem do wielu owoc-

nych dyskusji na temat przyszłości naszego miasta. 
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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 przy ul. Wolności 18.  

W Urzędzie 31.12.2021 r. procowały 83 osoby, w tym 10 zatrudnionych w ramach prac inter-

wencyjnych. Większość z tych osób piastuje stanowiska urzędnicze, legitymując się wyższym wy-

kształceniem. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, podejmując naukę na studiach podyplo-

mowych oraz uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.  

Ich zakres pracy jest różnorodny. Obejmuje m.in. księgowość i finanse miasta, prowadzenie róż-

nego typu ewidencji, w tym mieszkańców i przedsiębiorców, nadzór nad realizacją inwestycji, go-

spodarkę komunalną i mieszkaniową, dbałość o dobry stan techniczny obiektów użyteczności pu-

blicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, organizację wydarzeń kultu-

ralnych i sportowych, promocję miasta, komunikację społeczną, współpracę z organizacjami poza-

rządowymi, przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi samorządu i spółkami oraz współpracę 

zagraniczną.  

W 2021 r. Burmistrz Wąbrzeźna wydał 206 zarządzeń, a do Urzędu wpłynęło ok. 8000 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 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Strategia Rozwoju Miasta na lata 2011 – 2030. 

Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem wyznaczającym priorytetowe kierunki 

rozwoju miasta, zawiera analizę stanu obecnego, z uwzględnieniem najważniejszych dzie-

dzin, mających wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Program został zaktualizowany uchwałą nr XVIII/92/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z 27 

kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Wą-

brzeźno na lata 2011 – 2030.  

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

Zasadniczym celem programu jest wyprowadzenie rewitalizowanego obszaru miasta ze stanu 

kryzysowego. Określa uporządkowany sposób realizacji zadań społecznych oraz uzupełnia-

jących je działań ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz kulturowej.  

Obowiązująca wersja dokumentu przyjęta została uchwałą nr XXXIV/207/17 Rady Miasta 

Wąbrzeźno z 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewita-

lizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016 - 2023. 

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

z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r. 

Dokument ten określa lokalną politykę ochrony środowiska, zbieżną z założeniami doku-

mentów strategicznych i programów obowiązujących na szczeblu krajowym, wojewódzkim 

oraz powiatowym. Definiuje i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne do poprawy 

jakości życia mieszkańców, stanu środowiska oraz zapewnienia zrównoważony rozwój mia-

sta. 

Przyjęty uchwałą nr XXXV/226/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z 24 listopada 2021 r. 

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

Wąbrzeźno. 

Celem programu, przyjętego przez Radę Miasta w 2021 r., jest wyeliminowanie negatyw-

nych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukce-

sywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Na usunie-

cie azbestu wszystkie samorządy mają czas do końca 2032 r. 

Program przyjęty uchwałą nr XX/139/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 maja 2012 r. 

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno (PGN). 

Plan jest dokumentem strategicznym o charakterze lokalnym. Nadrzędnym jego celem jest 

realizacja założeń określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Zawiera katalog 

działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które służą: ograniczeniu emisji CO2, wzrosto-

wi udziału OZE oraz podniesieniu efektywności energetycznej na terenie miasta. Dzięki 

PGN interesariusze programu zyskują możliwość starania się o   dotacje unijne na działania 

zmierzające do poprawy jakości powietrza (posiadanie tego dokumentu jest warunkiem ko-

niecznym przy składaniu wniosku o współfinansowanie danego przedsięwzięcia). 

Obowiązująca wersja dokumentu przyjęta została uchwałą nr XXX/167/17 Rady Miasta Wą-

brzeźno z 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno. 
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6. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-

zowe 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, na podstawie którego podejmowane są działania zapew-

niające bezpieczeństwo energetyczne w Wąbrzeźnie. Wskazane są w nim również konieczne 

przedsięwzięcia, jak np. racjonalizacja zużycia poszczególnych nośników energii przez od-

biorców.  

7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami. 

Program określa kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do 

wykonania zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych dzia-

łań organizacyjnych, finansowych, promocyjnych i ochronnych. Istotnym jego celem jest dą-

żenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu za-

chowania i utrzymania obiektów zabytkowych, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa 

kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjęty został uchwałą nr XLIII/317/14 Rady Mia-

sta Wąbrzeźno z 5 listopada 2014 r. Obecnie jest na etapie aktualizacji i zostanie przyjęty do 

końca roku 2022. 

8. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Wą-

brzeźno na lata 2016 – 2021. 

Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym określa: 

a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkań i budynków komu-

nalnych na poszczególne lata,  

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

 i lokali,  

c) planowaną sprzedaż lokali,  

d) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

e) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami komunalnymi oraz przewidywane zmia-

ny w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem,  

f) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,  

g) wysokość wydatków z podziałem na wydatki inwestycyjne i koszty: bieżącej eksploatacji, 

remontów, modernizacji lokali i budynków, zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 

Gmina Miasto Wąbrzeźno jest jednym ze współwłaścicieli, 

h) zakres działań, które należy podejmować w celu racjonalnego gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym, w szczególności dotyczący zamian mieszkań, ich remontów czy też sprze-

daży. 

9. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF).  

WPF obejmuje m.in.: 

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 de-

ficytu, 

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

zaciągnięcia. 
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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 

2021 r. 

Program współpracy to dokument określający zasady współpracy między jednostką samo-

rządu terytorialnego i sektorem pozarządowym. Obowiązkiem każdej jst jest uchwalanie rocz-

nego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z prze-

pisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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FINANSE GMINY  

  

 

Budżet gminy na 2021 r. zakładał dochody w kwocie 83 548 919,41 zł oraz wydatki w kwocie 

87 848 547,87 zł. Wykonany został w dochodach w kwocie 82 905 858,40 zł oraz w wydatkach  

w kwocie 82 775 968,84 zł.  

Budżet gminy na 2020 r. zakładał dochody w kwocie 69 701 067,85 zł oraz wydatki w kwocie 

75 001 067,85 zł. Wykonany został w dochodach w kwocie 67 872 611,12 zł oraz w wydatkach 

w kwocie 70 651 949,64 zł. 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 64 983 726,75 zł oraz wydatki w kwocie 

70 983 726,75 zł. Wykonany został w dochodach w kwocie 64 029 711,95 zł oraz w wydatkach 

w kwocie 67 781 699,85 zł. 
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Od założonych wpływów doszło do odstępstw głównie w: 

a) dotacji z udziałem środków europejskich (budowa ścieżek pieszo-rowerowych) - zamiast 

196 374,37 zł wynosiły 0,00 zł, tj. 0,00 %, 

b) dotacji z udziałem środków europejskich (Infostrada Kujaw i Pomorza) - zamiast 69 265,25 

zł wynosiły 9 257,09 zł, tj. 13,36 %, 
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c) podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych - zamiast 11 618 360,00 zł wynosiły 

10 925 083,05 zł, tj. 94,03%, 

d) podatku od spadków i darowizn - zamiast 89 000,00 zł wynosiły 67 798,20 zł, tj. 76,18 %, 

e) podatku dochodowym od osób fizycznych - zamiast 11 457 385,00 zł wynosiły 

12 401 844,00 zł, tj. 108,24 %, 

f) podatku dochodowym osób prawnych - zamiast 2 262 700,00 zł wynosiły 2 422 885,67 zł, 

tj. 107,08 %, 

g) opłatach lokalnych pobieranych przez jst - zamiast 576 500,00 zł wynosiły 597 372,18 zł, tj. 

103,62 %, 

h) opłacie skarbowej - zamiast 180 000,00 zł wynosiły 163 785,07 zł, tj. 90,99 %, 

i) opłatach za korzystanie ze środowiska - zamiast 20 000,00 zł wynosiły 16 282,74 zł, tj. 

84,41 %, 

Od założonych wydatków doszło do odstępstw głównie w: 

a) wydatkach majątkowych - zamiast 20 915 815,16 zł wynosiły 18 730 010,25 zł, tj. 89,55 %, 

b) wydatkach bieżących - zamiast 66 932 732,71 zł wynosiły 64 045 958,59 zł, tj. 95,69 %. 

Odstępstwa dotyczą między innymi: 

a) planowanej, a niewykonanej rezerwy – 826 198,71 zł, 

b) wydatków na obsługę długu publicznego - zamiast 372 000,00 zł wynosiły 329 594,13 zł, tj. 

88,60 %, 

c) wydatków w informatyce - zamiast 87 111,79 zł wynosiły 13 314,50 zł, tj. 15,28 %, 

d) wydatków w administracji publicznej - zamiast 5 901 292,21 zł wynosiły 5 710 185,80 zł, tj. 

96,76 %, 

e) wydatków w oświacie i wychowaniu - zamiast 20 332 821,51 zł wynosiły 19 529 002,44 zł, 

tj. 96,05 %, 

f) wydatków w pomocy społecznej - zamiast 4 804 915,07 zł wynosiły 4 624 258,11 zł, tj. 

96,24 %, 

g) wydatków w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej - zamiast 1 013 358,83 zł 

wynosiły 675 203,27 zł, tj. 66,63 %, 

h) wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – zamiast 13 280 424,08 zł wy-

nosiły 13 145 438,73 zł, tj. 98,98 %, 

i) wydatków w kulturze fizycznej – zamiast 5 260 425,13 zł wynosiły 5 147 091,25 zł, tj. 

97,85 %. 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 661,78 zł, natomiast wydatki w przeli-

czeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6 651,31 zł. 
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W 2021 r. ze środków zewnętrznych realizowano następujące projekty: 

 

Lp. Nazwa zadania 
Dochody  

w 2021 r. (zł) 

Wydatki  

w 2021 r. (zł) 

1. 
Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszał-

kowskiego 

0,00 50 000,00 

2. Ścieżki pieszo-rowerowe alternatywa II etap 0,00 278 101,02 

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 9 257,05 11 063,90 

4. Aktywny senior 2 196,05 0,00 

5. Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR 2 499,24 0,00 

6. Instalacja urządzeń OZE – budynki indywidualne 525 079,06 992 952,83 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta  167 555,22 185 174,11 

8. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta 2 996 740,88 4 495 217,04 

9. Przyjazny dworzec kolejowy  46 387,75 0,00 

10. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 13 621,00 11 700,00 

11. Utworzenie przystani sportów wodnych 3 582 485,48 4 469 491,42 

12. Kujawsko-Pomorska Teleopieka 7 073,51 7 073,51 

13. Klub Seniora 245 868,00 166 575,50 

14. Usługi na rzecz osób niesamodzielnych 0,00 0,00 

15. Wąbrzeskie Kluby Samopomocy 172 578,75 255 030,31 

16. Program aktywności lokalnej III edycja 352 081,47 264 898,48 
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Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego

Ścieżki pieszo-rowerowe alternatywa II etap

Infostrada Kujaw i Pomorza

Aktywny senior

Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru LSR

Instalacja urządzeń OZE – budynki indywidualne 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta

Rewitalizacja zdegradowanych części miasta

Przyjazny dworzec kolejowy

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Utworzenie przystani sportów wodnych

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Klub Seniora

Usługi na rzecz osób niesamodzielnych

Wąbrzeskie Kluby Samopomocy

Program aktywności lokalnej III edycja

Projekty realizowane ze środków zewnętrznych w 2021 r. 

Wydatki Dochody
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Rok 2019 zakończył się zadłużeniem gminy z tytułu kredytów w kwocie 23 550 000,00 zł i z ty-

tułu umów długoterminowych w kwocie 1 560 160,34 zł. Razem dług stanowił kwotę 25 110 

160,34 zł do wykonanych dochodów na poziomie 39,22%. 
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Rok 2020 zakończył się zadłużeniem gminy z tytułu kredytów w kwocie 27 112 000,00 zł i z ty-

tułu umów długoterminowych w kwocie 1 440 180,00 zł. Razem dług stanowił kwotę  

28 552 180,00 zł do wykonanych dochodów na poziomie 42,07%. 

Rok 2021 zakończył się zadłużeniem gminy z tytułu kredytów w kwocie 28 256 000,00 zł i z ty-

tułu umów długoterminowych w kwocie 1 234 440,00 zł. Razem dług stanowił kwotę  

29 490 440,00 zł do wykonanych dochodów na poziomie 35,57%. 
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PROMOCJA MIASTA 

 

 

Na promocję miasta w 2021 r. wydano 324 738,94 zł. Środki te przeznaczono m.in. na koncerty, 

imprezy promocyjne, konkursy, gadżety promocyjne, informatory, foldery, książki oraz plakaty  

i ulotki. Gro zadań Urząd Miasta realizował z Wąbrzeskim Domem Kultury. 

 

I. Wydarzenia, łączny koszt: 204 432,24 zł 

1. Otwarcie placu sportowo rekreacyjnego na Podzamczu (27.06.2021 r.) 

 

 

27 czerwca 2021 r. oficjalnie podsumowano budowę parku rekreacji i przekazano go mieszkań-

com w użytkowanie. Na otwarcie przyszło wiele rodzin i zjechali ważni goście, wśród których byli 

m.in. senator Ryszard Bober, poseł Tomasz Szymański, Krzysztof Podgórski – reprezentujący posła 

Roberta Kwiatkowskiego, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Symbolicznego aktu otwarcia do-

konali: burmistrz Tomasz Zygnarowski, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wąbrzeźna Eleonora 

Orczykowska, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz, Leszek Kawski (burmistrz Wąbrzeźna 

poprzedniej kadencji), Michał Politowski – przedstawiciel firmy Budex oraz Julek – przedstawiciel 

młodego pokolenia wąbrzeźnian. Po przecięciu wstęgi ks. Jan Kalinowski – kustosz Sanktuarium 

poświęcił plac. Potem oddano głos gościom. Zabrali go senator Ryszard Bober, poseł Tomasz Szy-

mański, Krzysztof Podgórski, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski oraz starosta Krzysztof Mać-

kiewicz i wójt Marcin Skonieczka, którzy wypowiedzieli się w imieniu własnym i wójtów gmin z 

powiatu wąbrzeskiego. Wszyscy gratulowali pięknego obiektu, podkreślali jego urokliwe położenie 
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oraz rolę, jako miejsca, w którym będą integrować się mieszkańcy i budowane będzie społeczeń-

stwo obywatelskie. 

Druga część uroczystego otwarcia należała do dzieci i ich opiekunów. Animatorzy zaprosili ich 

do zabawy. Były balony, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy i balonowe zwierzątka. Amato-

rzy skateparku mogli podziwiać wyczyny na rowerze Bartka i Oskara z Bydgoszczy. Wystawiono 

również „Zakątek radości” – mobilny plac zabaw, który był wręcz oblegany przez dzieci. Zabawa 

trwała do wieczora. 

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeski Dom Kultury. 

Łączny koszt: 8 667,33 zł (animacje, pokaz na skateparku, poczęstunek dla zaproszonych gości, 

balony, promocja). 

 

2. Spływ kajakowy z Wąbrzeźna do Bałtyku pod hasłem: „DbajMY o H2O” (2-11.07.2021 r.) 

 

 

Burmistrz Wąbrzeźna i przedstawiciele 12 samorządów podpisali wspólną deklarację „Dbaj-

MyoH2O”. Akty podpisywania deklaracji odbywały się w trakcie spływu kajakowego na szlaku 

wodnym od Wąbrzeźna do Mikoszewa, gdzie Wisła wpada do Bałtyku.  

Spływ trwał 9 dni. Grupa wąbrzeźnian, na czele z burmistrzem Tomaszem Zygnarowskim i jego 

zastępcą Wojciechem Trzcińskim, przepłynęła w tym czasie 310 km przez Strugę Wąbrzeską, 

Drwęcę i Wisłę do Morza Bałtyckiego, aby spełnić trzy zadania: 

1. połączyć siły samorządowców w działaniach na rzecz ochrony wód, 

2. spełnić „żądanie” wąbrzeźnian o dostępie do morza oraz 

3. przypomnieć, że 101 lat temu Kujawy i Pomorze wróciły do wolnej Polski. 

Wszystkie te cele udało się spełnić w 100 procentach. Wąbrzeźno przy okazji realizacji tego pro-

jektu zaistniało w ogólnopolskich i regionalnych mediach oraz przestrzeni publicznej. 
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Samorządy, do których zapukano bardzo chętnie włączyły się w akcję #dbajMYoH20 i zaoferowały 

stałą współpracę. Każdy z nich chce dzielić się własnym doświadczeniem i wprowadzać nowe roz-

wiązania w zakresie dbania o wodę. Na trasie spływu burmistrz wraz z grupą spotykał się z 12 sa-

morządowcami. Dyskutowano  o sposobach i możliwościach samorządów, aby zadbać o stan wód. 

Kluczowe działania zostały spisane w Deklaracji „Dbajmy o H2O”, pod którą wszyscy włodarze 

złożyli swój podpis. 

Projekt realizowany był pod honorowym patronatem Koalicji Ratujmy Rzeki. 

 

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeski Dom Kultury. 

Łączny koszt: 35 679,88 zł (czajnik, lina, naklejki, silnik, wynagrodzenia ratowników, sternika, 

fotografa, obsługa techniczna i medyczna spływu, sprzęt medyczny, usługa transportowa). 

Noclegi i część wyżywienia uczestników organizowane i finansowane były przez samorządy, 

które przystąpiły do realizacji Deklaracji DbajmyoH2O. W kosztach wyżywienia partycypowali 

wszyscy uczestnicy spływu. 

Jakie korzyści (wymierne i niewymierne) osiągnięto realizując spływ? 

Wąbrzeźno dąży do tego, aby w sposób efektywny i profesjonalny wywiązywać się z ustawo-

wych obowiązków z zakresu promocji gminy – art. 7 pkt 18) Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) z przekonaniem, że działania 

promocyjne posłużą rozwojowi turystyki w mieście, co w konsekwencji w sposób wymierny prze-

łoży się na pobudzenie gospodarcze w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz zachęci miesz-

kańców do prowadzenia własnych firm w tych gałęziach gospodarczych (w wyniku czego miasto 

będzie miało dodatkowe dochody płynące z podatku CIT). 

Dla rozwoju turystyki w Wąbrzeźnie niezwykle istotnym jest zbudowanie pozytywnego wize-

runku miasta w oczach mieszkańców regionu, ale także całej Polski. Dotychczas miasto było dość 

anonimowe i kompletnie nierozpoznawalne przez mieszkańców innych regionów. Wąbrzeźno po-

przez realizację dużych inwestycji, jak jeden z największych parków rozrywki i rekreacji w woje-

https://www.facebook.com/hashtag/dbajmyoh20?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0KtGk0Uq6BRsAq-27D9-fGhJS1SPBgJ-S_anFFXoHl3pN_AcsFwunqV5alxo-SBSYrc9YCWwZe6347x-JumLgKd74ucU_X9vawBIJ-FBBR1JIouKi9NyfcInp9cASR3kkc9Kn4e1ztWfcC3866e8hWVGC1FnWoj8XZBVMILrBeg&__tn__=*NK-R
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wództwie kujawsko-pomorskim, przystań sportów wodnych czy inne przedsięwzięcia, jak spływ 

kajakowy do Bałtyku pod hasłem "Dbajmy o H2O", zaistniało na ustach wielu ludzi w regionie, a 

nawet całej Polski dzięki znaczącemu wzrostowi pojawiających się o Wąbrzeźnie przekazów me-

dialnych. 

Spływ kajakowy z Wąbrzeźna do Bałtyku pod hasłem "Dbajmy o H2O" zainteresował dzienni-

karzy mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych. Newsy na temat spływu oraz wywiady z 

jego uczestnikami i współpracującymi przy spływie samorządami pojawiły się m.in. w: 

- Polsat News (transmisja live ok. 2 min), 

- TVP 3 Bydgoszcz (relacja z wypłynięcia w Wąbrzeźnie: 

https://bydgoszcz.tvp.pl/54606946/burmistrz-wabrzezna-kajak-baltyk - 2 min. oraz wizyty w Toru-

niu: https://bydgoszcz.tvp.pl/54691810/wiosluja-w-kajaku-do-morza-a-na-brzegu-zbieraja-podpisy-

samorzadowcow-w-trosce-o-zbiorniki-wodne - 2 min), 

- Radio Zet (news przekazany podczas 3 emisji wiadomości w dniu wypłynięcia na spływ z Wą-

brzeźna - ok. 30 s każda emisja), 

- Radio Pik (news przekazany w dniu wypłynięcia na spływ z Wąbrzeźna: 

https://www.radiopik.pl/2,94009,kajakami-z-wabrzezna-do-baltyku-by-ratowac-polsk - 1 min, rela-

cja z 2. dnia spływu: https://www.radiopik.pl/2,93959,kajakiem-z-wabrzezna-do-mikoszewa-w-tle-

dzialani - 40 s) 

- Gazeta Pomorska (artykuły publikowane w wersji papierowej i on-line: 

https://pomorska.pl/wabrzezno-zada-dostepu-do-morza-marzenie-zapisane-na-murze-zostanie-

zrealizowane-rusza-splyw-kajakowy-pod-haslem-dbajmy-o-h2o/ar/c1-15688541; 

https://pomorska.pl/splyw-kajakowy-promocja-wody-i-dbanie-o-akweny-to-efekty-akcji-

wabrzezna-dbajmy-o-h2o-ktora-dotarla-do-golubiadobrzynia/ar/c1-15698400), 

- portal samorzad.pap.pl (artykuły publikowane on-line i w newsletterze: 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-wabrzezna-plynie-kajakiem-do-baltyku-

zachecac-samorzady-do-dbalosci; 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/konferencja-w-wabrzeznie-jak-samorzady-moga-

zadbac-o-ochrone-wod-w-polsce; 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-do-samorzadowcow-wspolnie-

stworzmy-poradnik-jak-dbac-o-wode). 

 

Wyżej wymienione przekazy medialne niewątpliwie przyczyniły się do promocji Wąbrzeźna w 

mediach ogólnopolskich i regionalnych. Działania public relations, które zachęcają media regional-

ne i ogólnopolskie do zainteresowania się Wąbrzeźnem są znacznie tańsze i efektywniejsze niż tra-

dycyjne działania marketingowe. Ekwiwalent reklamowy takich audycji informacyjnych o mieście, 

czyli wartość, jaką gmina miałaby zapłacić za publikację w tych mediach własnych materiałów re-

klamowych, zgodnie z dostępnymi cennikami ww. mediów, sięga ok. 55 tys. zł. 

Źródło cenników: 

- emisja reklamy w Polsat News - ok. 30 000 zł, źródło: 

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/blisko-60-tys-zl-za-spot-przy-serwisie-sportowym-w-

polsacie, 

- emisja reklamy w Radio Zet - ok. 20 000 zł, źródło: 

https://gfx.eurozet.pl/var/eurozet/storage/original/application/a9bfe0d7967b48222d3a40ce860caaf8.

pdf, 

https://bydgoszcz.tvp.pl/54606946/burmistrz-wabrzezna-kajak-baltyk
https://bydgoszcz.tvp.pl/54691810/wiosluja-w-kajaku-do-morza-a-na-brzegu-zbieraja-podpisy-samorzadowcow-w-trosce-o-zbiorniki-wodne
https://bydgoszcz.tvp.pl/54691810/wiosluja-w-kajaku-do-morza-a-na-brzegu-zbieraja-podpisy-samorzadowcow-w-trosce-o-zbiorniki-wodne
https://www.radiopik.pl/2,94009,kajakami-z-wabrzezna-do-baltyku-by-ratowac-polsk
https://www.radiopik.pl/2,93959,kajakiem-z-wabrzezna-do-mikoszewa-w-tle-dzialani
https://www.radiopik.pl/2,93959,kajakiem-z-wabrzezna-do-mikoszewa-w-tle-dzialani
https://pomorska.pl/wabrzezno-zada-dostepu-do-morza-marzenie-zapisane-na-murze-zostanie-zrealizowane-rusza-splyw-kajakowy-pod-haslem-dbajmy-o-h2o/ar/c1-15688541
https://pomorska.pl/wabrzezno-zada-dostepu-do-morza-marzenie-zapisane-na-murze-zostanie-zrealizowane-rusza-splyw-kajakowy-pod-haslem-dbajmy-o-h2o/ar/c1-15688541
https://pomorska.pl/splyw-kajakowy-promocja-wody-i-dbanie-o-akweny-to-efekty-akcji-wabrzezna-dbajmy-o-h2o-ktora-dotarla-do-golubiadobrzynia/ar/c1-15698400
https://pomorska.pl/splyw-kajakowy-promocja-wody-i-dbanie-o-akweny-to-efekty-akcji-wabrzezna-dbajmy-o-h2o-ktora-dotarla-do-golubiadobrzynia/ar/c1-15698400
http://samorzad.pap.pl/
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-wabrzezna-plynie-kajakiem-do-baltyku-zachecac-samorzady-do-dbalosci
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-wabrzezna-plynie-kajakiem-do-baltyku-zachecac-samorzady-do-dbalosci
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/konferencja-w-wabrzeznie-jak-samorzady-moga-zadbac-o-ochrone-wod-w-polsce
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/konferencja-w-wabrzeznie-jak-samorzady-moga-zadbac-o-ochrone-wod-w-polsce
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-do-samorzadowcow-wspolnie-stworzmy-poradnik-jak-dbac-o-wode
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-do-samorzadowcow-wspolnie-stworzmy-poradnik-jak-dbac-o-wode
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/blisko-60-tys-zl-za-spot-przy-serwisie-sportowym-w-polsacie
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/blisko-60-tys-zl-za-spot-przy-serwisie-sportowym-w-polsacie
https://gfx.eurozet.pl/var/eurozet/storage/original/application/a9bfe0d7967b48222d3a40ce860caaf8.pdf
https://gfx.eurozet.pl/var/eurozet/storage/original/application/a9bfe0d7967b48222d3a40ce860caaf8.pdf
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- emisja reklamy w TVP Regionalnej - ok. 1000 zł, źródło: 

https://s.tvp.pl/repository/attachment/b/5/f/b5f2eaa7864cb8d73adf4af21dd171e41474577316294.pd

f 

- emisja reklamy w Gazecie Pomorskiej - ok. 1000 zł, źródło: https://pomorska.pl/cennik-reklam-i-

ogloszen/ar/7454383. 

 

Niewątpliwie niezwykle istotny jest także wymiar ekologiczny spływu, czyli podnoszenie świado-

mości mieszkańców Wąbrzeźna, współpracujących przy spływie samorządowców i mieszkańców 

tych samorządów o potrzebie dbania o jakość, retencjonowanie i oszczędzanie wody. 

Zawiązana podczas spływu współpraca z samorządami Bydgoszczy, Chełmna, Gdańska, Gnie-

wu, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Lubicza, Solca Kujawskiego, Stegny, Świecia, Tczewa i To-

runia nie tylko przyczyniła się do wymiany dobrych praktyk w zakresie podejmowania różnorod-

nych proekologicznych przedsięwzięć gminnych, ale także posłużyła dyskusjom o innych aspektach 

działania samorządu i doprowadziła do nawiązania silnych, trwałych i ciągle podtrzymywanych 

relacji osobistych między samorządowcami, co z pewnością posłuży współpracy międzygminnej 

także w przyszłości. 
 

 

 

3. Rajdy rowerowe (lipiec-wrzesień 2021)  
 

 

W 2021 r. zorganizowano 4 rajdy rowerowe szlakiem najpiękniejszych zakątków powiatu wą-

brzeskiego. 

 

https://s.tvp.pl/repository/attachment/b/5/f/b5f2eaa7864cb8d73adf4af21dd171e41474577316294.pdf
https://s.tvp.pl/repository/attachment/b/5/f/b5f2eaa7864cb8d73adf4af21dd171e41474577316294.pdf
https://pomorska.pl/cennik-reklam-i-ogloszen/ar/7454383
https://pomorska.pl/cennik-reklam-i-ogloszen/ar/7454383
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Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno. 

Łączny koszt: 2190,78 zł (poczęstunek, ubezpieczenie). 

 
4. Dni Wąbrzeźna (23-25.07.2021 r.) 

 

Dni Wąbrzeźna 2021 zainaugurowano w MiPBP wystawą poświęconą  Józefowi Stańczewskie-

mu z okazji jego 120. rocznicy urodzin. Wieczorem w amfiteatrze zagrały dwa zespoły: ABBA 

COVER SHOW SOS oraz gwiazda Dni Wąbrzeźna zespół Czarno Czarni. Pierwszy dzień święto-

wania zakończyło House Party, które prowadzili DJ MACIASS, DJ RAMZES oraz DJ MATHIAS. 

Kolejnego dnia odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Wąbrzeźna w dyscyplinie 

spławikowej, Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej, Jarmark Ekologiczny, a wieczór upłynął 

przy poezji śpiewanej, muzyce irlandzkiej i piosence żeglarskiej. Wystąpiły zespoły: Kapitan Thorn 

i Wszystkiego Najlepszego, które w repertuarze mają piosenki Aleksandry Bacińskiej, wąbrzeskiej 

poetki. Ten koncert zakończył się nocnym śpiewaniem w ruinach zamku biskupów chełmińskich. 

W ostatni dzień obchodów święta miasta mieszkańcy oglądali wystawę zabytkowych pojazdów. 

Dla dzieci zorganizowano zawody wędkarskie. Młodzi zawodnicy – wpierani przez rodziców, 

dziadków, młodsze i starsze rodzeństwo – na wyznaczonych stanowiskach starali się wyciągnąć jak 

najwięcej ryb z Jeziora Zamkowego. 
 

 

 

 

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeski Dom Kultury. 

Łączny koszt: 43 204,20 zł (wynagrodzenia artystów, oprawa techniczna, zabezpieczenie me-

dyczne, ochrona, promocja, plakaty, kiełbaski dla dzieci, zabezpieczenie energetyczne, ridery so-

cjalne). 
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5. III Wąbrzeskie Rockowisko (7.08.2021 r.)  

Koncert odbył się w amfiteatrze. Podczas wydarzenia wystąpiły zespoły: Pewnego Razu, Mole-

kuły, Pled Zepchim, Sztywny Pal Azji. 

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeski Dom Kultury. 

Łączny koszt: 35 455,04 zł (wynagrodzenia artystów, oprawa techniczna, zabezpieczenie me-

dyczne, ochrona, promocja, ridery socjalne, koszulki, konferansjer, zabezpieczenie energetyczne). 

 

6. Festiwal Jazzowy WąbJAZZno (20-22.08.2021 r.) 

 

 

Podczas 3-dniowego festiwalu wystąpili: Piotr Damasiewicz, Zbigniew Ronowski, Filip  

Chetwynd, Zbigniew Izdebski i Manufaktura Kreatywnego Rozwoju, Romuald Wadych, Magdale-

na Gołębiowska, Dixie Company, Mama Go, Anita Łazińska Quintet, Szymon Łukowski Quintet, 

Wojtek Pilichowski, Bogusław Grabowski i Maciej Sikała, Mateusz Sobiechowski Quartet. Połą-

czenie muzyki jazzowej z innymi rodzajami sztuki – rzeźbą, fotografią, kinem.  

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeski Dom Kultury, Stowarzyszenie Forma. 

Łączny koszt: 20 000,00 zł (wynagrodzenia artystów, oprawa techniczna, promocja). 
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7. Pożegnanie Lata – dwudniowy festyn (27-29.08.2021 r.) 

 

1. dzień – koncert muzyki disco polo – wystąpiły zespoły Happy Four i Jorrgus 

 

2. dzień - koncert szantowy i poezji śpiewanej - zespół Trzy Majtki oraz Leonard Luther 
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Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Wąbrzeski Dom Kultury. 

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno. 

Łączny koszt: 33 180,58 zł (wynagrodzenia artystów, oprawa techniczna, zabezpieczenie me-

dyczne, ochrona, promocja), w tym: 

- koszt poniesiony przez Gminę Miasto Wąbrzeźno – 28 180,58 zł, 

- wynagrodzenie zespołów sfinansowane z programu promocji szczepień – 5 000 zł.  

 

8. Otwarcie Przystani Sportów Wodnych w Wąbrzeźnie (25 września 2022 r.) 

 

 

25 września 2021 r. uroczyście otwarto nowoczesną Przystań Sportów Wodnych. Wydarzenie to 

uświetniły XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Jeziora Zamkowego. Było to wielkie święto dla wą-

brzeskiego żeglarstwa.  

Inwestycja ta zwieńczyła kompleksowy projekt rewitalizacji Podzamcza – nowoczesnego, dosto-

sowanego do potrzeb mieszkańców miejsca  do bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku z dziećmi 

i dziadkami.  

Na otwarciu nowoczesnej bazy dla uprawiania sportów wodnych było wiele zacnych osób, 

a wśród nich m.in. senator Ryszard Bober,  poseł Tomasz Szymański, wiceprezydent Grudziądza 

Róża Lewandowska, ks. proboszcz Jan Kalinowski, przedstawiciele samorządów z powiatu wą-

brzeskiego, Robert Lutomirski – przedstawiciel wykonawcy inwestycji – Spółki Budowlano-

Usługowej Budex Lutomirski i Wspólnicy, Rafał Stramski – inspektor nadzoru inwestorskiego, 

Marcin Fabiański – projektant inwestycji, przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek orga-

nizacyjnych oraz mieszkańcy i spora grupa żeglarzy, reprezentujących kilka pokoleń zawodników 

byłych klubów wodnych Spójni i LOK. Ludzi, którzy przez dziesiątki lat propagowali uprawianie 

sportów wodnych i swoją pasją zarażali kolejne pokolenia wąbrzeźnian. Wśród nich byli m.in. Łu-
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cjan Silkowski, Wojciech Szlachcikowski, Krzysztof Kuca, Paweł Juszczuk, Jan Silkowski czy też 

Barbara Wiśniewska – żona sławnego „Bosmana” Lewandowskiego, który w Wąbrzeźnie rozpoczął 

erę żeglarstwa wyczynowego.  Byli też młodsi od nich żeglarze, którzy w kolejnych dekadach zdo-

bywali dla miasta medale na różnych akwenach w Polsce. Większość z nich przybyła z rodzinami, 

co nikogo, kto ma pojęcie o wąbrzeskim żeglarstwie, nie powinno dziwić. Jest to sport, który inte-

grował nie tylko samych zawodników, ale całe rodziny. Po oficjalnym powitaniu gości, podzięko-

waniach dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu, przemówieniach, symbo-

licznie przecięto wstęgę, poproszono ks. proboszcza Jana Kalinowskiego o poświęcenie budynku 

i zaproszono wszystkich do obejrzenia  obiektu. Aktu przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Tomasz 

Zygnarowski, przewodnicząca Rady Miasta – Aleksandra Basikowska, wicestarosta wąbrzeski Ka-

rol Sarnecki, przedstawiciel Spółki Budowlano – Usługowej Budex Lutomirski i Wspólnicy – Ro-

bert Lutomirski, przedstawiciele żeglarzy – Wojciech Szlachcikowski i Łucjan Silkowski. 

Specjalnie na sobotnią uroczystość przygotowana została wystawa fotograficzna, prezentująca 

historię wąbrzeskiego żeglarstwa od lat 60. XX w. Opracował ją Wojciech Szlachcikowski. Są na 

niej archiwalne materiały i zdjęcia przekazane przez byłych żeglarzy. Ekspozycja ta na stałe już 

zdobić będzie ścianę salki konferencyjnej.  Do rąk uczestników otwarcia trafiła też publikacja pt. 

„Wąbrzeźnianie pod żaglami”. Zamieszczono w niej m.in. wspomnienia wąbrzeskich żeglarzy, ar-

tykuły prasowe,  zdjęcia kroniki SPARTY-Spójni oraz relacje wąbrzeźnian z wyprawy Wisłą  

z Krakowa do Bydgoszczy w 1924 r. i ze spływu kajakowego Strugą Wąbrzeską, Drwęcą i Wisłą 

do Bałtyku w 2021 r. 

Uroczystość uświetniły XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Jeziora Zamkowego. Ta impreza wró-

ciła do Wąbrzeźna po 7 latach. Zawody rozpoczęły się w sobotę o godz. 11.00, a zakończyły w nie-

dzielę.  Startowało w nich 10 zawodników w klasie Optimist gr. B. Młodzi żeglarze reprezentowali 

kluby z trzech miast – Torunia, Świecia i Chełmży. Organizatorami regat byli Toruński Okręgowy 

Związek Żeglarski, Urząd Miasta Wąbrzeźno i Wąbrzeski Dom Kultury. 

Organizacja otwarcia: Gmina Miasto Wąbrzeźno. 

Łączny koszt: 21 624,43 zł – sfinansowano w ramach inwestycji pn. „Utworzenie przystani 

sportów wodnych w Wąbrzeźnie” (torby, magnesy, kubki, parasole, ręczniki, promocja). 

 

9. Konferencja „DbajMy o H2O” (30.09.2021 r.) 

Konferencja, będąca efektem spływu kajakowego z Wąbrzeźna do Morza Bałtyckiego, była spo-

tkaniem przedstawicieli samorządów, które podpisały wspólną deklarację o ochronie wód w Polsce, 

uczestników spływu, przedstawicieli młodego pokolenia z Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna oraz 

naukowców i ekologów. Odbyła się w Przystani Sportów Wodnych. 

Podczas kilkugodzinnego spotkania wysłuchano 4 wykładów (burmistrz Tomasz Zygnarowski – 

Deklaracja DbajMY o H2O – i co dalej, dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Cen-

trum Ekohydrologii PAN – Wpływ zmian klimatu na wodę, dr Alicja Pawelec i dr Marek Elas  

z WWF Polska – Co samorząd może zrobić na rzecz ochrony wód w Polsce, Waldemar Miśko - 

przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Ochrona rzek w ramach 

współpracy samorządów na przykładzie funkcjonowania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty). 

Po części wykładowej odbyła się debata podsumowująca konferencję. 



 

26 

 

 

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno.  

Łączny koszt: 4 430 zł (transmisja live, poczęstunek, wynagrodzenie prelegenta).  

 

10. Konkurs na nazwę nowo wybudowanego placu rekreacyjno-sportowego na Podzamczu 

Konkurs na nazwę nowego placu rekreacyjno-wypoczynkowego na Podzamczu ogłaszany był 

dwukrotnie. Za pierwszym razem członkowie komisji nie doszli do porozumienia i pozostawiono 

go bez rozstrzygnięcia. Ponowny został ogłoszony 15 października 2021 r. Tym razem zasady były 

trochę uproszczone. Mieszkańcy zgłosili 43 propozycje. Wyboru nazwy dokonała komisja konkur-

sowa powołana przez Burmistrza Wąbrzeźna. 

W skład jedenastoosobowej komisji konkursowej weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady 

Miasta, Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Szkoły Pod-

stawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola Miejskiego „Bajka”. Zgodnie z regula-

minem, członkowie oceniali oryginalność i niepowtarzalność nazwy, łatwość zapamiętania i rozpo-

znania, kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Wybrali propozycję zgłoszoną przez Jędrze-

ja – ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie – „Przyjazne Wzgórze”. Do laureata konkursu 

trafiła nagroda w wysokości 500 zł. 

 

11. Konkurs na projekt wąbrzeskiej maskotki - jaszczurki 

W 2021 r. został ogłoszony konkurs na projekt wąbrzeskiej maskotki. Nie bez powodu maskotką 

promocyjną Wąbrzeźna miała stać się jaszczurka. Jaszczurka od lat króluje na wąbrzeskim rynku  

i jest symbolem Towarzystwa Jaszczurczego, które prężnie działało w latach zaboru pruskiego na 

ziemi chełmińskiej. 

W odpowiedzi na konkurs do Urzędu Miasta wpłynęło 85 projektów maskotek z całej Polski. Po 

burzliwych obradach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Wąbrzeźna, składającej się 

z przedstawicieli Urzędu Miasta, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Wąbrzeskiego Do-

mu Kultury, Rady Miasta oraz środowiska artystycznego, konkurs wygrał projekt pani Ewy Wielo-

chy z Inowrocławia. Na jego podstawie uszyty został Wąbrzuś. Oryginalność i niepowtarzalność 



 

27 

projektu spowodowała trudności w znalezieniu szwalni, która podjęła się tego trudnego zadania. 

Ostatecznie udało się. Wąbrzuś, w 100% odwzorowany ze zwycięskiego projektu, wykonany przez 

gdańską firmę TOPQ, pod koniec marca 2022 r. trafił do Wąbrzeźna. 

Kolorystyka i ukryta symbolika – nawiązanie do charakterystycznych cech miasta, w tym logo-

typu, zapewniają wyjątkowość i niepowtarzalność maskotki. Maskotkę można nabyć w Miejskim 

Punkcie Informacji lub wygrać w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta. 

 

 
 

12. #WąbrzeźnoBezTajemnic – czasopismo samorządowe 

 
 

13 października 2021 r. ukazał się pierwszy numer #WąbrzeźnaBezTajemnic – czasopisma sa-

morządowego, które wypełniło lukę informacyjną w naszym mieście. 

Gazetka #WąbrzeźnaBezTajemnic została powołana do życia z myślą o mieszkańcach, którzy 

nie mają dostępu do Internetu i nie odbierają Miejskiej Telewizji Kablowej, przez co wiadomości o 

tym, co dzieje się w mieście nie docierały do nich w ogóle albo ze sporym opóźnieniem. Na łamach 

czasopisma publikowane są  najważniejsze wiadomości dotyczące Wąbrzeźna. Promowane są w 
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niej działania samorządu i jego mieszkańców, jest wyłącznie nośnikiem informacji. Nie ma w niej 

płatnych ogłoszeń ani reklam.  

Gazeta jest bezpłatna, a dzięki uprzejmości właścicieli placówek handlowych i usługowych jest 

dostępna w 47 punktach w różnych obszarach miasta. 

Ponadto publikowana jest w wersji elektronicznej na www.wabrzezno.com w zakładce Dla 

mieszkańca. 

#WąbrzeźnoBezTajemnic 19 sierpnia 2021 r.  zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w 

Toruniu I Wydział Cywilny w rejestrze czasopism NsRej 16/21 Pr 555. Gazecie przez Bibliotekę 

Narodową Zakład Czasopism Narodowy Ośrodek ISSN został nadany numer ISSN 2720-2496. 

W 2021 r. ukazały się 2 numery gazety. Nakład po 2000 każdy. Łączny koszt: 8 540 zł. 

 

 

II Koszt materiałów i usług promocyjnych: 120 306,7 zł, w tym:  

1. banery, witacze, tablice – 5723,93 zł, 

2. gadżety – 1894,50 zł, 

3. gabloty promocyjne – 21325,44 zł, 

4. suweniry – 459,39 zł, 

5. dokumentacja filmowa i fotograficzna – 34403,10 zł, 

6. tabliczki (nasadzenia drzew) – 4619,95 zł, 

7. przechowanie palm - 984 zł, 

8. publikacje książkowe - 7863 zł, 

9. naprawa słupa - 738 zł, 

10. honorowe patronaty – 3098,43 zł,  

11. ulotki, naklejki, informatory, plakaty – 6430,44 zł, 

12. kubki – 4149,82 zł, 

13. zlecenia – 667,41 zł, 

14. murale – 13382,19 zł, 

15. Zlot Food Trucków – 237,6 zł, 

16. opłaty konkursowe – 99 zł, 

17. kalendarze ścienne– 7961,18 zł, 

18. pozostałe – 6269,34 zł. 

 

  

http://www.wabrzezno.com/
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

 

Realizacja projektu pn.: „Trójnarodowa wymiana młodzieży na temat kultu-

ry, historii, demokracji i ekologii” (17- 25.10.2021 r.) 

 

 

 

Realizacja drugiej z trzech części trójstronnego projektu Wąbrzeźno – Syke – Al Hoceima  

w Maroku. 10-osobowa grupa młodzieży z Wąbrzeźna pod opieką Elżbiety Piątek z Zespołu Szkół 

Zawodowych oraz Michała Stenzla z Zespołu Szkół Ogólnokształcących podczas 8-dniowego po-

bytu w miejscowości Al Hoceima wraz z rówieśnikami z Syke i Al Hoceimy realizowała program 

projektu - udział w spotkaniach, grach i zabawach integracyjnych, animacjach językowych, wypra-

wach naukowych, warsztatach historycznych, teatralnych, tanecznych, muzycznych, warsztatach 

dotyczących rasizmu, holokaustu i mniejszości.  

Organizacja: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Miasto Syke. 

Koszt poniesiony przez Gminę Miasto Wąbrzeźno: 0 zł. 

Cały koszt realizacji projektu sfinansowany został ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży, miasta Syke. 
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MIEJSKIE SPÓŁKI I JEDNOSTKI   

 

 

Gmina Miasto Wąbrzeźno zadania o charakterze użyteczności publicznej (energetyka cieplna, 

wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku, gospodarka mieszkaniowa) realizuje po-

przez spółki oraz jednostkę budżetową: 

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

2) Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

3) Miejski Zakład Usług Komunalnych.  

 

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

SPÓŁKA Z O.O. 

 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Przychody 9 576 824,70 8 953 888,90 10 348 946,61 

Koszty 9 518 421,51 5 389 406,49 9 662 000,68 

 

 

 

Przychody 2021 r.: 10 348 946,61 zł, w tym ze sprzedaży wody i odbioru ścieków 5 679 090,30 zł.  

Koszty 2021 r.: 9 662 000,68 zł, w tym zużycia materiałów i energii 2 917 359,76 zł.  

Na inwestycje w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w 2021 r. wydatkowano 541 322,60 zł: 

1. przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jeziornej: 198 980,00 zł, 

2. przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Hallera w kierunku oczyszczalni ście-

ków oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Niepodległości: 202 945,61 

zł, 

3. przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego: 40 450,00 zł, 

4. przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Kruczej: 12 858,53 zł, 
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5. zakup urządzenia PATROLLER do wykrywania wycieków w sieciach i przyłączach wodo-

ciągowych: 12 880,00 zł, 

6. modernizacja stacji krat na terenie oczyszczalni ścieków (zakończenie inwestycji w 2022 r.): 

69 080,00 zł, 

7. system monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków: 4 128,46 zł. 

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. wszystkie wyżej wymie-

nione inwestycje zrealizował ze środków własnych bez zaciągania pożyczek i kredytów. 

1. Długość czynnej sieci wodociągowej wg stanu na 1.01.2021 r. wynosiła 55 580 m, na ko-

niec 2021 r. wynosiła 55 580 m. 

2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wg stanu na 1.01.2021 wynosiła 55 530 m, na koniec 

2021 r. wynosiła 55 530 m. 

3. Dostęp do sieci wodociągowej – liczba mieszkań podłączonych do sieci wodociągowej nie 

jest znana. Procent zwodociągowania miasta wynosi 99. 

4. Dostęp do kanalizacji sanitarnej – liczba mieszkań podłączonych do sieci kanalizacji sani-

tarnej nie jest znana. Procent skanalizowania miasta wynosi 99 %. 

5. Na 1.01.2021 r. było 789 przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7610 m, i liczba 

ta nie zmieniła się na koniec 2021 r. Od roku 2001 r. spółka nie przejmuje na swój stan ma-

jątkowy wybudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

6. Długość sieci kanalizacji deszczowej wg stanu na 1.01.2021 r. wynosiła 24 950 m, na ko-

niec 2021 r. wynosiła 24 950 m. 

7. Na 1.01.2021 r. jak też na koniec 2021 r. było 141 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej. Od 

roku 2001 spółka nie przejmuje na swój stan majątkowy wybudowanych przyłączy kanali-

zacji deszczowej. 

8. W roku 2021 wystąpiły 24 awarie w tłoczniach i przepompowniach ścieków (spółka posiada 

na terenie miasta 15 tłoczni i przepompowni ścieków oraz 1 przepompownię ścieków we 

Wroniu). Najczęstszą przyczyną awarii tych urządzeń były zapchania pomp, do których do-

stawały 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. 
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REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZEGO 

SPÓŁKA Z O.O. 

 

 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Przychody 2 453 454,42 2 760 527,04 2 847 516,31 

Koszty 2 351 891,44 2 360 126,26 2 811 977,64 

 

 

 

Przychody: 2 847 516,31 zł, w tym: 

1) czynsz i opłaty eksploatacyjne - 1 954 523,03 zł, 

2) sprzedaż usług w zakresie administrowania wspólnotami - 140 053,65  zł, 

3) sprzedaż usług w zakresie sprzątania, utrzymania czystości - 116 591,19  zł, 

4) sprzedaż usług w zakresie administrowania mieniem komunalnym - 101 827,97 zł, 

5) przychody z najmu garaży i miejsc parkingowych - 84 680,97 zł, 

6) sprzedaż własnych usług remontowych - 73 015,35 zł, 

7) pozostała sprzedaż, w tym nadzór i przeglądy - 43 630,48 zł, 

8) przychody z najmu budynku ul. Kętrzyńskiego 121 B - 30 228,80 zł. 

Koszty: 2 811 977,64 zł, w tym: 

1) wynagrodzenia – 762 668,51 zł, 

2) zapłacone odsetki od kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego – 457 073,78 zł, 

3) usługi obce – 403 161,18 zł, 

4) zużycie materiałów i energii – 280 733,09 zł, 

5) amortyzacja – 261 329,82 zł. 
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Inwestycje: 

 

 
1) budowa 24-lokalowego budynku mieszkalnego przy ul. Dantyszka 10 – koszt inwestycji 

5 112 000,00 zł. 30.12.2020 r. spółka podpisała umowę na budowę 24-lokalowego budynku 

z generalnym wykonawcą: Przedsiębiorstwem Budowalnym KOM-BUD z Brodnicy. Na 

budowę spółka pozyskała preferencyjny kredyt SBC z Banku Gospodarstwa Krajowego  

w wysokości 3 000 000,00 zł. Prace budowlane przebiegały zgodnie z harmonogramem. 

Odbiór techniczny bloku odbył się 21 kwietnia 2022 r. Uroczyste oddanie kluczy 16 maja 

2022 r., 

2) przebudowa dróg dojazdowych prowadzących do budynku wielorodzinnego przy  

ul. bp. J. Dantyszka 10 – koszt inwestycji 459 825,17 zł. Źródłem finansowania inwestycji 

są środki pozyskane z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W następstwie przetargu prze-

prowadzonego w grudniu 2021 r. spółka podpisała 13.01.2022 r. umowę z generalnym wy-

konawcą: firmą BRUKBED Radosław Kuczyński. Prace rozpoczęły się w marcu 2022 r. i 

trwały do połowy maja 2022 r., 

3) remont elewacji na budynku przy ul. Dantyszka 2 – 106 628,40 zł, 

4) naprawa dachów na budynkach – 27 096,01 zł,  

5) montaż stolarki okiennej – 6 000,00 zł, 

6) przedłużenie kanałów spalinowych – 5 362,08 zł, 

7) remont klatki schodowej w budynku przy ul. Szczuki 9 – 3 150,00 zł, 

8) wymiana instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym Mestwina 5/5 – 5 400,00 zł, 

9) naprawa pieców gazowych – 27 277,99 zł, 

10) modernizacja kotłowni gazowej Kętrzyńskiego 121A – 2 560,98 zł, 

11) wymiana 7 szt. pieców gazowych – 21 200,00 zł. 
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MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 

 

Miejski Zakład Usług Komunalnych 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 przy-

drożnych w należytym stanie, 

c) wykonywanie remontów dróg gminnych i wewnętrznych, 

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) sprawowanie pieczy nad eksploatacją, konserwacją obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

d) udostępnianie m.in. szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycz-

nej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy 

sportowo-rekreacyjnej i noclegowej, 

e) techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z obiektów sportowych, 

f) organizowanie i wykonywanie prac związanych z zarządzaniem Targowiskiem Miejskim 

„Mój Rynek”, zgodnie z zasadami określonymi przez organy gminy miejskiej Wąbrzeźno; 

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

Burmistrza Wąbrzeźna. 
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Najważniejsze inwestycje/zadania MZUK  
 

1. Przebudowa placu wokół tężni solankowej w Parku Marii Skłodowskiej-Curie przy WDK - 

zerwanie starej nawierzchni z płytek chodnikowych, wyłożenie placu kostką brukową szarą K-5 

8 cm o powierzchni 71 m
2
 na podsypce cementowo-piaskowej, budowa wokół placu i tężni 

obrzeży betonowych 8x25x100 o łącznej długości 65 m. Koszt przebudowy placu: 5 486,09 zł. 

2. Budowa placu wokół tężni solankowej na Podzamczu - przygotowanie terenu 

(wykorytowanie) w kształcie sześciokąta wokół posadowionej wcześniej tężni solankowej, 

wbudowanie wokół obrzeży betonowych 8x25x100 o łącznej długości 45 m i położeniu kostki 

brukowej szarej K-4 6 cm o powierzchni 66 m
2 

na podsypce cementowo-piaskowej. Koszt 

budowy placu: 3.853,82 zł. 

 
3. Przebudowa wjazdu do nieruchomości przy ul. Pod Młynik - wykorytowanie pasa zieleni 

pod szerszy wjazd, wbudowanie oporników betonowych 12x25x100 oraz krawężników 

najazdowych i położenie na podbudowie z kamienia wapiennego, na podsypce cementowo-

piaskowej kostki brukowej czerwonej typ H 8 cm. Koszt przebudowy wjazdu: 1 483,58 zł. 

 
4. Przebudowa i powiększenie parkingu przy ul. Generała Hallera - wykorytowanie skarpy 

pod zaplanowany parking, zerwanie dotychczasowej nawierzchni z kostki brukowej, 

wbudowanie oporników, wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz położenie 

istniejącej kostki brukowej szarej typ H 8 cm oraz kostki z odzysku. Parking po przebudowie 
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uzyskał powierzchnię 191,254 m
2
. Przy parkingu wyremontowano odcinek chodnika o długości 

6,3 m i szerokości 1,8 m, jego nawierzchnię wyłożono kostką brukową szarej K-4 6 cm. Koszt 

przebudowy parkingu: 8 973,46 zł. 

5. Przebudowa wjazdów i montaż odwodnienia liniowego do nieruchomości przy ul. 

Grudziądzkiej 53 i nr 55 - wbudowanie krawężników zwykłych, najazdowych 

i skośnych wzdłuż jezdni przy ul. Grudziądzkiej na odcinku o długości 69 m w celu 

zabezpieczenia przed zalewaniem wodą deszczową nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej nr 53 

i nr 55. Przełożono i powiększono nawierzchnie dwóch wjazdów do ww. posesji oraz 

zamontowano odwodnienia liniowe z odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji 

miejskiej. Koszt przebudowy wjazdów: 8 214,98 zł. 

6. Budowa placu z kostki brukowej na plaży miejskiej pod mobilny kontener 

gastronomiczny - wykorytowanie terenu, wbudowanie obrzeży betonowych 8x25x100 

i położenie kostki brukowej szarej K-4 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Wymiary 

placu: 16,6 m długości, od 4,0 m do 1,8 m szerokości, powierzchnia ogółem 61 m
2
. Koszt 

budowy placu: 1 728,21 zł. 

7. Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodległości (przy Parku Marii Skłodowskiej-Curie) o 

długości 355 m i szerokości od 3,60 m do 6,0 m, chodnika o długości 355 m i szerokości od 1,5 

m do 2,0 m oraz wjazdów na przyległy parking i drogę osiedlową. Przebudowa polegała na 

rozbiórce istniejących chodników oraz częściowo nawierzchni jezdni, wbudowaniu nowych 

krawężników zwykłych, najazdowych oraz obrzeży i położeniu nawierzchni asfaltowej, z 

bloczków betonowych oraz kamienia wapiennego nowej warstwy masy bitumicznej. Chodniki 

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

piaskowej. Koszt przebudowy: 86 651,89 zł. 

 
8. Budowa zjazdu z parkingu przy SP nr 3 na ul. Tysiąclecia - wykorytowanie terenu 

łączącego parking z jezdnią, wbudowanie nowych krawężników najazdowych oraz położenie 

kostki brukowej szarej typ H 8 cm na podbudowie z kamienia wapiennego 

i podsypce cementowo-piaskowej. Modernizacja chodnika na ul. Tysiąclecia oraz murku 

oporowego przy zjeździe. Powierzchnia zjazdu wyniosła 62 m
2
. 

Koszt budowy: 8 444,76 zł. 
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9. Przebudowa wjazdu z ul. Spokojnej na parking przy SP nr 3 - rozbiórka części starej 

nawierzchni wjazdu i miejsc postojowych, wbudowanie nowych krawężników zwykłych  

i oporników, wykonanie nowego szerszego wjazdu na parking. Nawierzchnia nowego wjazdu 

została wykonana z kostki brukowej czerwonej K-4 6 cm na podbudowie betonowej i podsypce 

cementowo-piaskowej. Przy okazji przebudowano kanalizację odwadniającą na wjeździe. 

Łączna powierzchnia przebudowanego wjazdu na parking wyniosła 32 m
2
. Koszt przebudowy 

wjazdu: 3 564,31 zł 

10. Budowa chodnika na terenie SP nr 2 przy ul. Wolności na odcinku o długości łącznej  

46,1 m i szerokości od 1,9 m do 2,0 m - wykorytowanie terenu pod chodnik, wbudowanie 

obrzeży betonowych 8x30x100 o długości łącznej 84 m i położenie kostki brukowej szarej K-4 

6 cm. Koszt budowy: 8 235,83 zł. 
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MIESZKAŃCY GMINY 

 

 

W 2021 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 194 osób i na 31 grudnia 2021 r. 

wynosiła 12445 osób, w tym 6559 kobiet i 5886 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych ka-

tegorii wiekowych:  

a) wiek przedprodukcyjny (17 i mniej): 1060 kobiet, 1087 mężczyzn, 

b) wiek produkcyjny kobiet (18 - 59) – 3423, 

c) wiek produkcyjny mężczyzn (18 - 64) – 3799, 

d) wiek poprodukcyjny kobiet (60 i powyżej) – 2076, 

e) wiek poprodukcyjny mężczyzn (65 i powyżej) – 1000.  
 

 
 

 
 

W 2021 r. urodziły się 83 osoby, w tym 37 dziewczynek i 46 chłopców, a zmarły 159 osoby,  

w tym 79 kobiet i 80 mężczyzn.  
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RYNEK PRACY 

 

 

Wyszczególnienie Wąbrzeźno 

1. Liczba bezrobotnych 
ogółem kobiety 

568 350 

w
 t

y
m

 

poprzednio pracujący 493 291 

ze zwolnień grupowych 13 10 

z prawem do zasiłku 88 57 

osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia zakończenia nauki 20 8 

posiadający gospodarstwo rolne 0 0 

bez kwalifikacji zawodowych 236 147 

bez doświadczenia zawodowego 114 88 

kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziec-

ka 
 124 

2. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 511 323 

w
 t

y
m

 

do 30 roku życia 148 101 

w tym do 25 roku życia 83 51 

długotrwale bezrobotni 381 250 

powyżej 50 roku życia 141 68 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 35 23 

posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia 101 96 

posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 

roku życia 
0 0 

niepełnosprawni 52 26 

3. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach   

w
 t

y
m

 

do 1 34 12 

1-3 114 71 

3-6 57 34 

6-12 37 39 

12-24 117 74 

pow. 24 179 120 

4. Bezrobotni wg wieku   
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w
 t

y
m

 

18-24 83 51 

25-34 
147 110 

35-44 151 91 

45-54 102 64 

55-59 61 34 

60-64 24 0 

5. Bezrobotni wg wykształcenia   

w
 t

y
m

 

wyższe 32 18 

policealne i średnie zawodowe 113 82 

średnie ogólnokształcące 71 49 

zasadnicze zawodowe 167 97 

gimnazjalne i poniżej 185 104 

6. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgło-

szone w okresie 
748  

w
 t

y
m

 subsydiowane 290  

zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 565  

miejsca aktywizacji zawodowej 183  

7. Podjęcie pracy w okresie 557 286 

w tym pracy subsydiowanej 134 71 

8. Rozpoczęcia staży 50 37 

9. Rozpoczęcia szkoleń 30 15 
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OCHRONA ZDROWIA 

 
 

Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno, według stanu na 31 grudnia 2021 r., zarejestrowanych by-

ło 15 podmiotów wykonujących działalność leczniczą (źródło: Rejestr Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą).  

Stacjonarne i całodobowe świadczenia 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 udzielała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Dział 

Opieki Domowej w Wąbrzeźnie, ul. Niedziałkowskiego 30. 

Działalność lecznicza prowadzona była również w formie ambulatoryjnej. 

W gminie w 2021 r., poza wymienionymi powyżej instytucjami, funkcjonowały następujące 

podmioty ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 

1) Przychodnia Lekarska Świat Zdrowia "Wąbrzeźno", ul. Niedziałkowskiego 5,  

2) NZOZ „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 27,  

3) NZOZ Przychodnia lekarska „Amicus”, ul. Grudziądzka 58, 

4) NZOZ Zespół lekarski „Medicus”, ul. Generała Pruszyńskiego 10,  

5) Przychodnia KEMED, ul. Matejki 20C,  

6) NZOZ Przychodnia Specjalistyczna REMEDIUM, ul. Matejki 2a. 

Zgodnie z art. 11 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz. 633) 

działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wyko-

nywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. W związ-

ku 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 ul. Wolności 27. 

Inne podmioty lecznicze w Wąbrzeźnie: 

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

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

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

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

5) Centrum Medyczne OPTIMA CARE Sp. z o.o. ul. Wolności 15. 

W Wąbrzeźnie w 2021 r. funkcjonowało 6 aptek. 

W 2021 r. zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szcze-

pienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim. Całkowity koszt progra-

mu wyniósł 18 000,00 zł (9 000,00 zł płatne z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

i 9 000,00 zł – płatne z budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno). W ramach programu przebadano 60 

mieszkańców naszej gminy. 

2. Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka. Organizatorem programu był Narodowy Insty-

tut 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 bez-

płatny.   
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POMOC SPOŁECZNA 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. realizował zadania wynikające z różnych ustaw, 

w szczególności: 

- o pomocy społecznej,  

- o świadczeniach rodzinnych,  

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

- o systemie oświaty.  

1. Pomoc Społeczna.  

Na podstawie ww. ustaw realizowane były zadania własne i zadania zlecone z budżetu państwa. 

Do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie pobytu i usług dla osób z terenu gminy w 

domach pomocy społecznej. Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje w sytuacji, kiedy 

osoba wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie może 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy  

w formie usług opiekuńczych. W roku 2021 gmina ponosiła odpłatność za pobyt 23 osób w domach 

pomocy społecznej w Wąbrzeźnie, Mgoszczu, Mikołajkach, Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Gołu-

szycach, Tonowie, Izbicy Kujawskiej, Wielkiej Nieszawce. Zadanie to było finansowane w całości 

z budżetu miasta, wydatkowano na ten cel 616 334,01 zł.  

Zadaniem własnym gminy jest również organizacja usług opiekuńczych dla osób samotnych, 

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób. Usługi opie-

kuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zale-

coną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługami opiekuńczymi objętych było 59 osób. Koszt ww. usług wyniósł 393 052,75 zł i został 

poniesiony z budżetu gminy.  

W 2021 r. realizowano, jako zadanie zlecone, także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających  

z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych 

było 9 osób. Na realizację ww. świadczeń opiekuńczych wydatkowano  

160 285,00 zł. Zadanie to finansowane było ze środków otrzymanych w ramach dotacji 

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Kolejnym zadaniem własnym jest zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. W 2021r. ze 

środków gminy ponoszona była odpłatność za pobyt osób w schronisku dla osób bezdomnych, 

w łącznej wysokości 68 300,00 zł. Poniesiono też koszty utrzymania mieszkania socjalnego dla 

bezdomnych mężczyzn w wysokości 16 134,12 zł. 

Gmina Wąbrzeźno realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu”. Celem Programu jest za-

pewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza 

osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych. W 2021 r. na dożywianie (zasiłki celowe 

oraz posiłki) wydatkowano kwotę 498 119,00 zł. Z obiadów skorzystało 76 osób, w tym 70 dzieci 

uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie Gminy 

Wąbrzeźno oraz poza gminą.  
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Ponadto, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy-

znawał i wypłacał następujące świadczenia: 

1) zasiłki okresowe dla 215 osób, na kwotę 489 126,56 zł (na wypłatę zasiłków otrzymano do-

tację), 

2) zasiłki celowe i celowe specjalne. Pomoc w tej formie przysługiwała 229 osobom, na łączną 

kwotę: 39 175,98 zł (z budżetu gminy), 

3) zasiłki stałe - przyznano je 75 osobom na łączną kwotę 424 260,39 zł, w całości pokrytą 

z dotacji, 

4) opłacano również składki zdrowotne za 57 osób pobierających niektóre świadczenia z po-

mocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatkowano na ten cel kwotę: 104 

608,57 zł. Na opłacenie składek otrzymano dotację. 

2. Wsparcie rodziny.  

W ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi realizowany był Program „Rodzina 500+”. W 2021 r. 

świadczenia wychowawcze wypłacono dla 2129 uprawnionych dzieci w 1514 rodzinach, na kwotę 

13 030 805,00 zł. Zadanie w całości było finansowane z budżetu państwa. Do rodzin wychowują-

cych dzieci skierowane są również zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, przyznawane na podstawie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oprócz zasiłków rodzinnych wsparcie finansowe otrzymują 

również osoby opiekujące się niepełnosprawnymi członkami rodziny (świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów). W 2021 r. wypłacono 13091 powyż-

szych świadczeń dla mieszkańców Wąbrzeźna. W sumie na świadczenia rodzinne wydatkowano 

3 714 534,06 zł.  

Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnione były 166 osoby. Wydatki na ten cel wy-

niosły 750 965,00 zł.  

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, opła-

cono w wysokości 456 498,37 zł. Zadanie w całości było finansowane z budżetu państwa.  

Ponadto w ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi zawartych w ustawie o świadczeniach rodzin-

nych w 2021 r. wypłacono 479 świadczeń rodzicielskich na kwotę 424 888,40 zł. Świadczenia w 

całości były finansowane z budżetu państwa.    

W 2021 r. wypłacono 6675 zasiłków pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach ro-

dzinnych na łączną kwotę 1 436 631,04 zł. Zadanie to również w całości było finansowane z budże-

tu państwa.  

Stypendia szkolne przyznano 127 uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Koszt 

zadania wyniósł 107 260,00   zł. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację w wysokości 

85 808,00   zł.  

Realizowano również ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny”. Prawo do posiadania Karty 

przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (ro-

dzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez 

względu na ich wiek. W 2021 r. wydano 74 karty dużej rodziny, 38 kart dla rodziców oraz 36 dla 

dzieci do 25 roku życia.  

W ramach realizacji   ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie w roku 2021 zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy wspierali 

38 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej.  

Asystenci rodziny finansowani byli z budżetu gminy oraz z budżetu państwa w ramach resorto-

wego programu wspierania   rodziny i pieczy zastępczej ,,Asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej na rok 2021”.  
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3. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polegało w 2021 r. na:  

• wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi,  

• współpracy z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie poradnictwa i terapii,  

• współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

W ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pro-

wadzono procedurę „Niebieska Karta” w 32 rodzinach. Przemoc dotknęła w 2021 r. 39 osób, w tym 

25 kobiet, 7 mężczyzn, 7 nieletnich. 

5. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez parę ostatnich lat realizuje projekty finansowane ze 

środków unijnych. W 2021 r. kontynuowany był projekt „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy” 

i rozpoczęły się zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób 

i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia 

społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – III 

edycja” oraz „Klub Seniora w Wąbrzeźnie”. Ponadto Ośrodek wszedł jako partner do projektu 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. 

6. Wsparcie seniorów.  

Seniorzy zamieszkujący Wąbrzeźno mogli w 2021 r. skorzystać z udziału w kierowanych do nich 

projektach, takich jak „Wąbrzeskie Kluby Samopomocy”, „Klub Seniora w Wąbrzeźnie” a także 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Organizowane były spotkania z osobami samotnymi  

i potrzebującymi pomocy w okresie Bożego Narodzenia, wydawano gorące posiłki i świąteczne 

produkty żywnościowe, finansowane ze środków własnych gminy lub w ramach Programu 

Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. 

  



 

45 

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. 

Zadania Komisji to m.in. opiniowanie zgodności z prawem wniosków o uzyskanie zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu, inicjowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-

holowych 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) przeznaczo-

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

(gastronomia), oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-

wych na terenie miasta, 

2. cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w przypadkach określo-

nych w ustawie, 

3. kontrolę punktów sprzedaży alkoholu na terenie Wąbrzeźna, 

4. kontrolę ważności zezwoleń i prowadzenia ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholo-

wych, przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży. 

 

W strukturze Komisji działają 2 zespoły robocze: 

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

kontrole podejmowane w celu podwyższenia jakości i optymalizacji warunków sprzedaży i po-

dawania napojów alkoholowych oraz 

2. Zespół ds. przeprowadzania rozmów motywujących do leczenia podejmu-

je działania w zakresie: 

a) wzywania osób zagrożonych uzależnieniem na rozmowy motywujące do leczenia odwyko-

wego, 

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 miasto z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

wyniosła 372 511,98 zł.  

Liczba wniosków, które wpłynęły do Komisji - 30 (część osób podjęła leczenie w Poradni Lecze-

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

leczenia skierowano do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

  

STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

1. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno. 

11 czerwca 2021 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja zdegradowanych części 

miasta Wąbrzeźno”. Wykonawcą zadania była firma Budowlano Usługowa BUDEX Lutomirski  

i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lipnie, która działała na podstawie umowy nr 124/IG/2020  

z 30.03.2020 r. 

W ramach przedsięwzięcia powstały m.in.: 

 plac zabaw dla dzieci w wieku 3 – 12 lat, 

 plac rehabilitacyjno-wypoczynkowego,  

 skate-park,  

 boisko do koszykówki, 

 miasteczko drogowe wraz z grami planszowymi,  

 plac grillowy,  

 obiekty małej architektury oraz chodniki,  

 dwa parki linowe, 

 tor trampolinowy,  

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

skarpy, obrzeża granitowe, nawierzchnie z kruszywa naturalnego),  

 pochylnia,  

 plac grillowy z wiatą grillową,  

 altanka sześciokątna,  

 klatka Combo OCR,  

 tyrolka – zjazd linowy na naturalnym wzniesieniu,  

 stoły do gry w piłkarzyki i w tenisa,  

 pole do minigolfa,  

 altanka prostokątna.  

Na terenie inwestycji zainstalowano również monitoring oraz oświetlenie parkowe. 
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Termin realizacji: 1.09.2020 r. do 11.06.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 4 861 625,63 zł. 

Przyznane dofinansowanie: 3 194 981,77 zł, z czego: 2 744 747,14 zł (EFRR) oraz 450 234,63 zł 

(budżet państwa). 
 

2. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie. 

W 2021 r. zakończono zadanie pn. „Utworzenie przystani sportów wodnych  

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

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

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.  

W ramach inwestycji w miejscu budynku po klubach żeglarskich LOK i Spójna na Podzamczu 

powstał nowy obiekt – budynek wolnostojący z ogólnodostępnym tarasem na dachu. Na tarasie 

zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, miejsca siedzące i urządzono miejsce pod zieleń. Obiekt 

wykorzystywany będzie do uprawniania sportów wodnych. Powstały również nowe ciągi piesze,  

w tym ścieżka przez plażę, a dotychczasowe drogi, parking, zjazd do jeziora, schody terenowe pro-

wadzące z Góry Zamkowej do mostu zmodernizowano. Projekt objął też budowę boiska do siat-

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

zewnętrzne, nowe murki oporowe oraz budynek WC. 

 

 
Termin realizacji: do 31.08.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 5 771 545,50 zł. 

Przyznane dofinansowanie: 4 756 219,47 (EFRR). 
 

3. Przebudowa ulic Generała Hallera i Żeromskiego. 

Inwestycję pn.: „Przebudowa ulic Generała Hallera i Żeromskiego” realizowano w latach 2020 – 

2021, jej wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna 

(umowa nr 338/IG/2020 z 14.09.2020 r.). W ramach przedsięwzięcia przebudowano ulice Generała 

Hallera (458 m) oraz Żeromskiego (449 m) wraz ze zjazdami, częściowo z chodnikami i wybudo-

wano ciągi pieszo-rowerowe, które połączono z istniejącymi ścieżkami. Przebudowano również 
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skrzyżowania dróg (5 szt.). Ponadto powstały dwa perony przystankowe. Zadanie obejmowało tak-

że budowę oznakowania aktywnego na przejściach na pieszych oraz budowę radaru z tablicą  

o zmiennej treści. 

 

 
 

Termin realizacji: 14.09.2020 r. - 30.07.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 904 615,26 zł (roboty budowlane + nadzór). 

Uzyskane dofinansowanie: 952 307,00 zł z RFRD (dawniej FDS). 
 

4. Przebudowa ul. Legionistów. 

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Legionistów w Wąbrzeźnie” zostało zrealizowane przez firmę 

TRANASBRUK Barczyńscy sp. z o.o. z Pigży na podstawie zawartej umowy nr 229/IG/2020 

z 1.07.2020 r. 

W ramach przedsięwzięcia przebudowano ul. 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). 



 

49 

 
Całkowita wartość projektu: 663 013,28 zł brutto (roboty budowlane + nadzór). 

Dofinansowanie w wysokości: 331 506,00 zł z FDS oraz 331 507,28 zł z RFIL. 

Okres realizacji robót: 1.09.2020 r. do 15.12.2020 r. 

Płatność: 2021 r. 

 

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

25.06.2021 r. zakończono zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta 

Wąbrzeźno” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014 – 2020, Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyj-

nych. 

Przedmiotem zadania była modernizacja oświetlenia na terenie Wąbrzeźna  

oraz w niewielkim zakresie na terenie gminy Ryńsk (tj. oświetlenie przy rondzie). Łącznie zmoder-

nizowano 206 punktów oświetleniowych, montując energooszczędne oświetlenie LED. Celem pro-

jektu było ograniczenie strat energii i redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 

oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Planowane efekty realizacji przedsięwzięcia to redukcja 

energochłonności oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię. 

Termin realizacji: do 25.06.2021r. 

Całkowita wartość projektu: 197 398,60 zł. 

Pozyskane dofinansowanie: 167 555,22 zł z EFRR. 

 

6. Budowa ścieżki rowerowej do bloków RW TBS – projekt pn. „Ścieżki pieszo-rowerowe - 

alternatywa dla komunikacji samochodowej - II etap. 

6.06.2021 r. popisano umowę z firmą PRD „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na realizację za-

dania pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – II etap”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-



 

50 

gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 

Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. 

W ramach zadania wykonano ścieżkę o długości ok. 320 m na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Bi-

skupa Jana Dantyszka wzdłuż ul. 750-lecia Wąbrzeźna i ul. Bolesława Szczuki. 

Celem projektu była redukcja emisji toksycznych składników spalin, w szczególności CO2 oraz 

uzupełnienie istniejącego połączenia ścieżek rowerowych na terenie miasta. Planowanym efektem 

jest zrównoważona mobilność mieszkańców miasta poprzez ograniczenie komunikacji samocho-

dowej na rzecz komunikacji pieszej i rowerowej. 

 
Termin realizacji: do 15.09.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 292 738,02 zł. 

Przyznane dofinansowanie: 207 750,07 zł z EFRR. 

 

7. Instalacje OZE na budynkach indywidualnych. 

 

Projekt pn. „Program dofinansowań do budowy instalacji OZE dla mieszkańców miasta” współfi-

nansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 

3.1   Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

1.10.2021 r. popisano umowę z firmą Energia Taniej Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. 

Włodka 16 F, na realizację zadania polegającego na dostawie, montażu i uruchomieniu 42 szt. in-

stalacji fotowoltaicznych i 3 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na te-

renie Gminy Miasto Wąbrzeźno. Zadanie zostało zakończone przez firmę Energia Taniej Sp. z o.o. 

23.12.2021 r. 

Termin realizacji: 01.10.2021 r. - 23.12.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 083 221,99 zł (zakup i montaż instalacji OZE, nadzór, tablica, 

studium). 

Przyznane dofinansowanie: 496 476,41 zł z EFRR. 
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8. Prace energetyczne dla Gminy Miasto Wąbrzeźno.  

17.05.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prace energetyczne dla Gminy Mia-

sto Wąbrzeźno” z firmą ELTOM Tomasz Zacharski z Radzynia Chełmińskiego. Prace polegały na 

wykonaniu: przyłącza dla zasilania złącza rozdzielczego do „korony”: przyłącza dla zasilania złącza 

rozdzielczego do „plaży”; przyłączenia do rozdzielni głównej EOP dla zasilania złączy rozdziel-

czych na terenie Podzamcza oraz wykonanie linii kablowej oraz sterowania dla zasilania 3 lamp 

oświetlenia terenu Podzamcza. 

Termin wykonania: 31.05.2021 r. 

Koszt: 38 130,00 zł. 

 

9. Renowacja Pomnika Żołnierza Polskiego na Placu Jana Pawła II. 

O częściowym odnowieniu Pomnika Żołnierza Polskiego radni zdecydowali 31 marca 2021 r. na 

sesji Rady Miasta, wprowadzając do budżetu miasta na 2021 r. wydatek w wysokości 25 tys. Kwota 

ta została przeznaczona na remont cokołu. Zgodnie z orzeczeniem technicznym, wydanym przez 

Wielobranżową Pracownię Projektową Bogusława Langnera z Bydgoszczy, zakres prac objął za-

szpachlowanie rys i spękań masami szczepnymi, a następnie obłożenie boków płytami granitowy-

mi. 

Zakres tych prac został wykonany i 31 lipca 2021 r. odbył się końcowy odbiór techniczny. Koszt 

wyniósł 23 616 zł. Boki cokołu, podstawy i schody zostały wyłożone granitem o grubości 5 cm, 

natomiast góra cokołu i podstopni granitem o grubości 3 cm. 

Przedsięwzięcie zrealizowano na podstawie zawartej umowy Nr 140/IG/2021 z Grzegorzem Jasiń-

skim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KAMIENIARSTWO Grzegorz Jasiński, ul. 

Macieja Rataja 4, 87 – 200 Wąbrzeźno. 

 

Pomnik Żołnierza Polskiego w Wąbrzeźnie ma już 74 lata. To już trzecia renowacja, którą prze-

szedł. Konieczna jest jeszcze renowacja jego górnej części, na której umieszczone są plastyczna 

rzeźba orła i cztery rzeźby, przedstawiające postać siewcy, postać kobiety z dłońmi ułożonymi w 

geście zaproszenia, postać prawdopodobnie mężczyzny od tyłu, z lewą dłonią wspartą na kątowni-

ku, prawą przytrzymującą do piersi otwartą księgę, na której jest napis w trzech rzędach: FE-

CIT/Zelek/1947 i czwartą postać – mężczyznę z odsłoniętym torsem i dłońmi wspartymi na stylisku 

łopaty, oraz zwieńczenie budowli – rzeźba przedstawiającą postać żołnierza. 
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Termin zakończenia prac: 30.07.2021 r.  

Koszt realizacji zadania: 23 616,00 zł. 

 

10. Przebudowa ul. Jeziornej. 

17.08.2021 r. popisano umowę z firmą PRD „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna na realizację za-

dania pn.: „Przebudowa ul. Jeziornej w Wąbrzeźnie”. Projekt objął przebudowę ul. Jeziornej o dłu-

gości 250 mb wraz z chodnikami. W osi jezdni wykonano ciek o szerokości 40 cm, którym wody 

opadowe są odprowadzane do wpustów deszczowych włączonych do istniejącej kanalizacji desz-

czowej. Wykonano dwa przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi D6, próg zwalniający oraz 

radar wyświetlający prędkość. Przebudowano skrzyżowanie z ul. Chełmińską, polegającą na zmia-

nie geometrii i korekcie wlotów bocznych z dostosowaniem ich parametrów do normatywnych. 

Wybudowano kanał deszczowy odprowadzający wody opadowe z ul. Jeziornej do odbiornika oraz 

przebudowano odwodnienia w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmińską. 

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS). 
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Termin realizacji: 17.08.2021 r. do 10.05.2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 873 415,59 zł (roboty budowlane, nadzór, tablica). 

Uzyskane dofinansowanie: 480 378,00 zł. 

 

11. Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze.  

15.12.2021 r. popisano umowę z firmą WIBROBET Zakład Budowlano – Drogowy z Wąbrzeźna, 

na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeź-

nie”. Zadanie obejmuje przebudowę ulic: Grabowej o długości 280 mb, Polnej o długości 112 mb 

oraz Osiedle Robotnicze o długości 186 mb. Stan techniczny nawierzchni tych dróg jest bardzo zły. 

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami z kostki betonowej. W ramach reali-

zacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dwóch przejść dla pieszych ze znakami aktywnymi, 

progu zwalniającego oraz radaru wyświetlającego prędkość. Projektowana inwestycja przewiduje 

również przebudowę skrzyżowań z drogami miejskimi (ul. Kętrzyńskiego i ks. gen. W. Kiedrow-

skiego) polegającą na zmianie geometrii i korekcie wlotów bocznych z dostosowaniem ich parame-

trów do normatywnych.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS). 
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Termin realizacji: 15.12.2021 r. do 12.12.2022 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 386 893,27 zł (roboty budowlane, nadzór, tablica). 

Uzyskane dofinansowanie: 762 791,00 zł z RFRD. 

 

12. Wykupy gruntów pod drogi gminne.  

W 2021 r. na ul. Przejazdowej za kwotę 29 065,00 zł nabyto działki nr 66 i nr 68 o łącznej po-

wierzchni 0,1647 ha pod drogi gminne oraz na ul. Kętrzyńskiego za kwotę 192 447,30 zł działki nr 

362 i nr 363 o łącznej powierzchni 1,2207 ha. 

 

13. Schody wejściowe na teren Parku Miejskiego na Górze Zamkowej. 

Na podstawie podpisanej umowy nr 293/IG/2021 z 2.08.2021 r. z firmą Spółka Budowlano-

Usługowa BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lipnie przy ul. Budowlanej 3,  

87 – 600 Lipno, wykonane zostały schody z barierami i balustradami.   

Wartość zadania: 20 000,00 zł brutto. 

Okres realizacji robót: 2 – 31.08.2021 r. 

 

14. Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej do punktu gastronomicznego na terenie Pod-

zamcza. 

Na podstawie umowy nr 292/IG/2021 z 27.07.2021 r. zawartej z firmą Spółka Budowlano-

Usługową BUDEX Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Lipnie przy ul. Budowlanej 3, 87 – 

600 Lipno, wykonano przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby punktu gastronomicz-

nego na terenie Podzamcza. 

Wartość zadania: 21 000,00 zł brutto. 

Okres realizacji robót: 27.07 – 16.08.2021 r. 
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15. Dokumentacje dotyczące inwestycji: 

1) Przebudowa ul. Jeziornej – 23.04.2021 r. podpisano umowę z Schultz.com.pl Patryk Schultz  

z Grudziądza na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w branży drogowej dla inwe-

stycji pn. „Przebudowa ul. Jeziornej w Wąbrzeźnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres 

zmian w dokumentacji projektowej obejmował zmianę konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej 

na asfaltobeton. 

Termin oddania dokumentacji: 30.04.2021 r. Koszt: 4 920,00 zł. 

2) Przebudowa Ogródka Jordanowskiego - 26 maja 2021 r. podpisano umowę nr 206/IG/2021 

(aneks z 2.08.2021 r.) z Marcinem Fabiańskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

FSprojekt Pracownią Projektową, Marcin Fabiański, ul. Gwardii Ludowej nr 41, 87-300 Brodnica, 

na wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w 

Wąbrzeźnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

Termin oddania dokumentacji: 31.08.2021 r. Koszt: 17 000,00 zł. 

3) Badania geologiczne – SP3 - 5.10.2021 r. zawarto umowę z firmą GEOLIT s.c. T. T. Szczucz-

ko, ul. Dobra 43, 87 – 165 Cierpice na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla 

projektowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 im Edmunda Wojnowskiego i ustalenia przy-

czyn zawilgocenia piwnic w budynku szkoły. 

Termin oddania dokumentacji: 1510.2021 r. Koszt: 4 305,00 zł 

4) Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie – projekt wielobranżowy -1.12.2021 r. pod-

pisano umowę z Mateuszem Jagodzińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

Baukonzept Mateusz Jagodziński, ul. Łabędzia 37, 87 – 200 Wąbrzeźno, na wykonanie koncepcji 

do dokumentacji dla nowo projektowanego budynku komunalnego zlokalizowanego w pobliżu ul. 

bp. Jana Dantyszka i tzw. osiedla TBS na części dz. nr 16 obręb 0002 m. Wąbrzeźno, w ramach 

inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie”. 

Planowany termin oddania dokumentacji: 31.03.2022 r. Koszt: 16 150,00 zł. 

 

16. Drogi i ścieżki w Wąbrzeźnie 

 

Rok Długość dróg asfaltowych (km) Długość ścieżek pieszo-rowerowych (km) 

2019 0,480 2529,20 

2020 0,471 1093 

2021 0,907 1227,0 
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

 

 

 MIESZKANIA I LOKALE KOMUNALNE 

 

Łącznie w zasobie gminy na 1 stycznia 2021 r. znajdowało się 241 mieszkań, 

natomiast na 31 grudnia 2021 r. w było 238. Zmniejszenie liczby mieszkań związane było z wyku-

pami mieszkań przez najemców. 

W zasobie gminy na początku 2021 r. znajdowały się następujące lokale użytkowe: 

 ul. Poniatowskiego 8 – 2 lokale o powierzchniach użytkowych 17,92 m
2
;17,50 m

2
 

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

 ul. Wolności 38 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 179,56 m
2
, 

 ul. Matejki 11 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 314,00. 

Natomiast na 31 grudnia 2021 r. stan lokali użytkowych wyglądał następująco: 

 ul. Poniatowskiego 8 – 2 lokale o powierzchniach użytkowych 17,92 m
2
;17,50 m

2
 

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

 ul. Wolności 38 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 179,56 m
2
, 

 ul. Matejki 11 – 1 lokal o powierzchni użytkowej 314,00 m
2

, 

 ul. Wolności 32 – 4 lokale użytkowe o powierzchniach: 89,20 m
2
, 341,55 m

2
, 107,50 m

2
, 

100,00 m
2
 – łącznie: 638,25 m

2
. 

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 34,47 m
2
, a ogółem,  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 15,48 m
2

. 

 

Zasady przyznawania mieszkań są określone w uchwale nr XXX/203/21 Rady Miasta Wą-

brzeźno z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno. 

Decyzje w sprawie przydziałów podejmowane były przez Burmistrza Wąbrzeźna po zapoznaniu 

się z opinią Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  

 

W 2021 r. sprzedano 3 mieszkania komunalne na łączną kwotę 16 065,80 zł. Średnio jedno 

mieszkanie sprzedano za ok. 5 355,27 zł. Sprzedaż mieszkań nastąpiła na wniosek ich najemców 

 o wykup lokalu.  

 

W 2021 r. wszczęto 2 postępowania eksmisyjne dotyczące opuszczenia lokalu mieszkalnego, 

będącego w zasobach gminy. Postępowania te trwają. Przyczyną wszczęcia postepowań były zale-

głości czynszowe. 

 

Na 31 grudnia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania wynosiły łącznie 566 624,02 zł, do-

tyczyły 205 mieszkań. Na 31 grudnia 2021 r. zaległości wynosiły 516 834,71 zł i dotyczyły 214 

mieszkań. 
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W 2021 r. wykonano remonty w 2 mieszkaniach, położonych przy ul. 750-lecia Wąbrzeźna 

22/2 oraz ul. Niedziałkowskiego 12/2. Zakres prac objął: wymianę stolarki drzwiowej, remont ła-

zienek, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, skucie starych tynków i położenie 

nowych, wymianę okładzin podłogowych, zakup i montaż wyposażenia, malowanie ścian. 

W budynku przy ul. 20 Stycznia 10 wykonano częściowy remont pokrycia dachowego. Wyremon-

towano boks śmietnikowy przy budynku na ul. Niedziałkowskiego 12.  

Wykonano remonty dachów budynków gospodarczych przy ul. Niedziałkowskiego 12 oraz ul. 750-

lecia Wąbrzeźna 22. 

Partycypowano w kosztach wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz przyłącza gazowego 

w lokalu mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 4/3. 

Roboty zduńskie wykonano w 8 lokalach mieszkalnych, łącznie wyremontowano lub przestawiono 

10 pieców kaflowych.  

 

W styczniu 2021 r. na liście oczekujących na najem lokali komunalnych były 52 gospodarstwa 

domowe, na liście na najem lokali socjalnych było 49 gospodarstw domowych. Pod koniec 2021 r.: 

na liście na najem lokali komunalnych było 45 gospodarstw domowych, na liście na najem lokali 

socjalnych 47 rodzin. 

 

GRUNTY 

Na własność komunalną Gminy Miasto Wąbrzeźno składają się: 

1. Grunty o łącznej powierzchni 145,5 ha (co stanowi 17,06 % powierzchni ewidencyjnej 

miasta), w tym: 

a) grunty gminne pozostające w wieczystym użytkowaniu – 15,3 ha,                                                                                  

b) grunty pozostające w zasobie gminy – 52,3 ha, 

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

d) grunty pozostałe (w tym drogi i ulice) – 71,5 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 200 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 Tro-

ski (w tym jeden przeznaczony na Zakład Aktywacji Zawodowej), 

i) zespół obiektów rekreacyjnych na Podzamczu, 

j) zespół budynków i obiektów Unii, 

k) budynki Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,  

l) zespół boisk „Orlik 2012”,  

ł) 1 budynek na targowisku, 

m) 2 budynki przy ulicy Matejki 11 i 11A,  
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n) budynek Przystani Sportów Wodnych,  

4. Udziały w następujących jednostkach: 

a) 19 062  udziałów o wartości 9 531,000,00 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. 

Ogólna wartość mienia pozostającego własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno: 191 100 411,91 zł 

(słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto tysięcy czterysta jedenaście 91/100 złotych), w 

tym:                                              

1) przybliżona wartość gruntów – 25 098 946,57 zł, 

2) inwentarzowa wartość budynków – 44 444 287,97 zł, 

3) inwentarzowa wartość budowli i urządzeń – 81 461 986,23 zł, 

4) wartość posiadanych udziałów – 34 186 500,00 zł, 

5) pozostałe środki trwałe – 5 908 691,14 zł. 

 

W 2021 r. sprzedano nieruchomości przy ulicach Łabędziej , Strażackiej, Kukułczej , Żurawiej,  

Okrężnej, Truskawkowej, Wolności, św. Floriana i  1 Maja o łącznej powierzchni 1,2344 ha oraz 3 

lokale mieszkalne położone przy ulicach Nadbrzeżnej 7, Żołnierza Polskiego 1, Sienkiewicza 4. 

W 2021 roku wydzierżawiano: 

1)  pod użytkowanie rolnicze grunty o łącznej powierzchni 20,1883 ha, 

2) pod drobne uprawy grunty o łącznej powierzchni 0,5107 ha, 

3)  na inne cele grunty o łącznej powierzchni 0,0790 ha. 

W 2021 r. Gmina Miasto Wąbrzeźno nabyła: 

1)  niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,1649 ha  położoną przy ulicy Przejazdowej, 

2) niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,3676 ha położoną  przy ulicy Przejazdowej,  

3) niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,0120 ha położoną przy Macieja Rataja.     

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Infrastruktura drogowa w Wąbrzeźnie na 31 grudnia 2021 r.: 36,114 km dróg. 

Nawierzchnie dróg: 

a) bitumiczne 18,660 km, 

b) betonowe 0,059 km, 

c) z kostki 10,993 km.  

 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) została utworzona na terenie miasta uchwałą nr XXIII/166/12 

z 27 września 2012 r.  

Wykaz ulic wchodzących w skład SPP: 

Parkingi nieobjęte rewitalizacją:  

1. Ojca Bernarda – plac parkingowy,  

2. ul. 1 Maja (od ul. Dąbrowskiego do ul. Mickiewicza),  

3. ul. Partyzanta (od ul. Mestwina do ul. Mickiewicza),  

4. ul. Królowej Jadwigi,  

5. ul. Żołnierza Polskiego (od ul. Mestwina do ul. Żeromskiego). 
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Parkingi objęte rewitalizacją: 

1. Plac Jana Pawła II, 

2. ul. Poniatowskiego (od nr 6 do ul. Mestwina),  

3. ul. Kościuszki (od Placu Jana Pawła II do ul. Mestwina),  

4. ul. 1 Maja (od Placu Jana Pawła II do ul. Mickiewicza),  

5. ul. Pułaskiego (od Placu Jana Pawła II do ul. Żołnierza Polskiego) – teren dodany uchwałą 

nr XXXVIII/230/18 z 25.04.2018 r. 

Liczba miejsc parkingowych w 2021 r. na terenie Wąbrzeźna wynosiła 988, w tym 153 w Strefie 

Płatnego Parkowania. 

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobierane są  

w wyznaczonych miejscach w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 18:00. 

Opłata za pierwsze pół godziny wynosi 1,50 zł.  

Regulamin SPP w § 5 przewiduje zerową stawkę opłat za parkowanie dla: 

1) kierujących podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami służbowymi Urzędu 

Miasta Wąbrzeźno wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez zarządcę drogi, 

2) kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycz-

nego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii, 

3) kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Policji, Inspekcji Transportu drogowe-

go, ABW, Agencji Wywiadu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Pogoto-

wia Ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, Zarządu Dróg (identyfikatory), Sił Zbroj-

nych RP, 

4) kierujących pojazdami przez przedstawicieli państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub 

CC, 

5) kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie, 

6) kierujących pojazdami zaopatrzenia, posiadających wyraźne oznakowanie pojazdu „Zaopatrze-

nie” i wykonujących tę czynność maksymalnie do 15 min. postoju, 

7) kierujących pojazdami będących osobami niepełnosprawnymi posiadających kartę parkingową 

w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym lub kierujących przewożących osoby niepełno-

sprawne posiadających taką kartę, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie do tego wy-

znaczonych i oznakowanych znakami pionowymi D-18 a „parking – miejsce zastrzeżone” wraz 

z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-24, przez pierwsze 3 kolejne godziny dziennie na 

całym obszarze SPP liczone od chwili rozpoczęcia parkowania. Upływ pierwszych 3 kolejnych 

godzin parkowania, o których mowa w zdaniu poprzednim powoduje obowiązek dokonania 

opłaty według obowiązujących stawek, 

8) użytkowników pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym lub elektrycznym – zmiana 

uchwałą nr V/30/19 z 30 stycznia 2019 r. 
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SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Budżet obywatelski w Wąbrzeźnie funkcjonuje od 2014 r. Inicjatywa powstała z myślą o miesz-

kańcach i pozwala na bezpośredni udział w procesie decyzyjnym i dysponowania środkami budżetu 

miasta. Pierwsze zadania budżetu obywatelskiego wykonano w 2015 r. 

Obowiązujące w stanie epidemii nakazy stworzyły liczne ograniczenia dla prawidłowego prze-

prowadzenia procedury budżetu obywatelskiego. Żeby nie stwarzać sprzyjającej sytuacji do zaraże-

nia koronawirusem, budżet obywatelski w 2021 r. mógł odbyć się wyłącznie przez internet. Ozna-

czałoby to wykluczenie udziału znacznej grupy starszych mieszkańców, którzy w wirtualnym świe-

cie nie potrafią się poruszać albo po prostu nie mają komputerów. W związku z powyższym w 2021 

budżet obywatelski nie odbył się. 

 

Do budżetu obywatelskiego na 2022 r. wpłynęło 29 wniosków, w tym 21 zostało poddanych pod 

głosowanie. Najwięcej głosów otrzymały następujące zadania:  

 

Nazwa projektu 

Wartość sza-

cunkowa pro-

jektu 

Liczba 

głosów 

Liczba 

głosów 

ważnych 

Liczba gło-

sów nieważ-

nych 

Prowadzenie i doposażenie ad-

opcyjnego domu tymczasowego 

dla bezdomnych zwierząt 

60 000,00 zł 1 023 898 125 

Nowoczesne systemy lokalizacji 

i kontroli pożarów – zakup drona 

i kamery termowizyjnej 

60 000,00 zł 879 816 63 

Budowa alejek parkowych wo-

kół WDK 
65 000,00 zł 669 589 80 

Iluminacje świetlne – Plac Jana 

Pawła II wraz z obszarem rewi-

talizowanym 

50 000,00 zł 641 566 75 

„Zakątek radości” – mobilny 

plac zabaw – II etap 
59 000,00 zł 615 548 67 

Zamontowanie ławeczek 2 800,00 zł 598 528 70 

Domki dla owadów 650,00 zł 559 501 58 

Poprawa bezpieczeństwa na 

ścieżce spacerowej – okolice 

bocianiego gniazda 

2 450,00 zł 462 413 49 

RAZEM 299 900 5 446 4 859 587 

 

Wszystkie powyższe projekty zostaną zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Łączna war-

tość zwycięskich projektów wynosi 299 900,00 zł. 

 

 Budżet obywatelski niesie za sobą wiele korzyści, w tym m. in. buduje postawę obywatelską  

i świadomość lokalną, zapewnia dostęp do informacji w zakresie rozporządzania budżetem jednost-

ki, a tym samym zwiększa poziom wiedzy lokalnej społeczności poprzez bezpośrednią możliwość 
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udziału w projekcie oraz wgląd w proces zarządzania projektem i zarządzania jednostką samorządu 

terytorialnego.  

 

 

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 2021 r. 

przeprowadzono 5 konsultacji społecznych. Łącznie wzięło w nich udział 12 osób. 

  

Lp. Temat konsultacji społecznych 

1. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów im. Walthera 

Nernsta dla uzdolnionych uczniów 

2. 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu 

„Wyprawka wąbrzeskiego maluch” 

3. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów kształcących się w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mia-

sto Wąbrzeźno 

4. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2022” 

5. Konsultacje na temat zasad współpracy z Powiatem Wąbrzeskim 

 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Udostępnienie informacji publicznej następuje na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do in-

formacji publicznej z 6 września 2001 r. 

W 2021 r. do Urzędu wpłynęły 34 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski 

obejmowały tematykę związaną m.in. z: 

a) gospodarką odpadami komunalnymi,  

b) opieki nad bezdomnymi zwierzętami,  

c) zamówieniami publicznymi, 

d) oświatą, 

e) gospodarowaniem mieniem miasta. 

 

SKARGI 

 

Skargi rozpatrywane są na podstawie ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admi-

nistracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

W 2021 r. do Urzędu wpłynęła 1 skarga, zakończona ugodowo. 
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PETYCJE 

 

Petycje są rozpatrywane na podstawie Ustawy o petycjach z 11 lipca 2014 r. W 2021 r. do Urzę-

du wpłynęła 1 petycja. 
 

Lp. Wnioskodawca TEMAT 

1. Renata Sutor Zmiana prawa miejscowego 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

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 2021 r. współpracowała z organizacjami pozarządowymi w oparciu 

o uchwałę nr XXIII/153/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, 

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 2021 r. w Wąbrzeźnie działało 41 organizacji pozarządowych, w tym  

3 fundacje, 32 stowarzyszenia, 6 klubów sportowych. Na koniec roku dane te przedstawiały się 

następująco: 44 organizacje pozarządowe, w tym 4 fundacje, 34 stowarzyszenia, 6 klubów sporto-

wych. 

W 2021 r. nie ogłaszano otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych 

dotyczących powierzenia wykonania zadań publicznych. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  

 

Zadania z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wpłynęło 9 ofert, z któ-

rych wybrano wszystkie, łączna kwota ich dofinansowania wyniosła 261 500 zł. Dwa z zadań nie 

zostały wykonane, tj. „V Wąbrzeska Dziesiątka” i „Organizacja drugiej edycji SWIMRUN”,  

ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19: 
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Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Dotacja 

(w zł) 

1. 
Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 
Radosny Plusk 2 500,00 

2. 
Stowarzyszenie INICJATYWA Wą-

brzeźno 
Rusz się z domu 2021 2 800,00 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy Vam-

bresia Wąbrzeźno 

Rozwój sportu masowego i wy-

czynowego dzieci i młodzieży 
73 000,00 

4. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl V Wąbrzeska Dziesiątka 15 000,00 

5. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl 
Organizacja drugiej edycji SWI-

MRUN 
9 700,00 

6. MKS UNIA Wąbrzeźno 

Działalność sportowa Miejskiego 

Klubu Sortowego Unia Wąbrzeź-

no 

130 000,00 

7. 
Miejski Uczniowski Klub Pływacki 

Przyjazne Wody 

Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe dzieci i młodzieży 
13 500,00 

8. 
Okręg Polskiego Związku Wędkar-

skiego 

Organizacja konkursu wędkar-

skiego o puchar Burmistrza Mia-

sta Wąbrzeźno 

1 000,00 

9. 
Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk 

Walki 

Prowadzenie szkolenia sportowe-

go zawodników w dyscyplinie 

kyokushin karate 

14 000,00 

 

 

Zadania z zakresu: turystyka i krajoznawstwo - wpłynęły 2 oferty, obie dofinansowano na 

łączną kwotę 24 000 zł, zostały zrealizowane:  

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Przyznana dota-

cja (w zł) 

1. Stowarzyszenie INICJA-

TYWA Wąbrzeźno 

X Jubileuszowy Wąbrzeski Festiwal 

Turystyczny 
11 000,00 

2. Automobilklub Toruński Rajdy trzech jezior 13 000,00 

 

 

Zadania z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 

wpłynęły 3 oferty, wszystkie dofinansowano na łączną kwotę 11 700 zł. Jedno z zadań nie zostały 

wykonane, tj. X Piknik Rodzinny "Kolorowe Niebo" ze względu na panujące obostrzenia związane 

z pandemią COVID-19. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Przyznana 

dotacja (w zł) 

1. Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatu 

Wąbrzeskiego 

X Piknik Rodzinny "Kolorowe Niebo" 3 000,00 
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2. Automobilklub Toruński Wyścigi złomów 7 500,00 

3. Automobilklub Toruński Zlot klasycznych volkswagenów 1 200,00 

 

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

i młodzieży; wpłynęła 1 oferta, którą dofinansowano na kwotę 1 300 zł. Zadanie zostało zrealizo-

wane. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyzna-

na dotacja 

(w zł) 

1. 
Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji 

Dnia Dziecka na Jeziorem Zamkowym w 

Wąbrzeźnie 

1 300,00 

 

Zadania z zakresu: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 

wpłynęła 1 oferta, którą dofinansowano na kwotę 700 zł. Zadanie zostało zrealizowane: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyzna-

na dotacja 

(w zł) 

1. 
Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego 

Dowóz dzieci ze szkółki wędkarskiej przy 

Kole Miejskim Polskiego Związku Wędkar-

skiego w Wąbrzeźnie na zawody i obozy 

wędkarskie 

700,00 

 

 

Zadania z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wpłynęła 1 

oferta, którą dofinansowano na kwotę 5 000 zł. Zadanie zostało wykonane: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

dotacja  

(w zł) 

1. 
Specjalistyczna Pomoc Rodzi-

nom "Nadzieja" 

Candis - program terapeutyczny dla użytkow-

ników marihuany 
5 000,00 

 

 

Zadania z zakresu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - wpłynęła 1 oferta, którą 

dofinansowano na kwotę 10 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane: 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 

Przyznana 

dotacja  

(w zł) 

1. Spółdzielnia Socjalna BAZA Czwartkowe spotkania seniorów - edycja III 10 500,00 
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W ramach trybu pozakonkursowego tzw. małych dotacji, wsparto wykonanie następujących za-

dań: 

Lp. Nazwa organizacji (zadanie) 

Przyznana 

dotacja  

(w zł) 

1. 
Spółdzielnia Socjalna „BAZA” (Czwartkowe fajfy seniorów – aktywność fi-

zyczna na świeżym powietrzu) 
5 500,00 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy Vambresia Wąbrzeźno (Szkoleniowy obóz sporto-

wy) 
10 000,00 

3. Spółdzielni Socjalnej „BAZA” (Wieczór kolęd seniorów – II edycja) 2 000,00 

4. 
Miejski Klub Sportowy UNIA Wąbrzeźno (Obóz piłkarski dla chłopców w wie-

ku 8-13 lat w Ostródzie w dniach 31.07-07.08.2021 r.) 
7 000,00 

 

Zadania, których nie udało się wykonać ze względu na panujące obostrzenia związane  

z pandemią COVID-19. 

 

 

Organizacja konkursu wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka 

nad Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie  

(Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego) 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Przyznana  

dotacja (w zł) 

1. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl V Wąbrzeska Dziesiątka 15 000,00 

2. Stowarzyszenie Miastoaktywni.pl 
Organizacja drugiej edycji SWI-

MRUN 
9 700,00 

3. 
Stowarzyszenie Wspierania Przed-

siębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego 

X Piknik Rodzinny "Kolorowe 

Niebo" 
3 000,00 
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Organizacja konkursu wędkarskiego o puchar Burmistrza Miasta Wąbrzeźna 

(Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego) 

 
Wyścigi złomów 

(Automobilklub Toruński) 
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Zlot klasycznych volkswagenów 

(Automobilklub Toruński) 

 

Rusz się z domu 2021 

(Stowarzyszenie Inicjatywa Wąbrzeźno) 
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X Jubileuszowy Wąbrzeski Festiwal Turystyczny 

(Stowarzyszenie Inicjatywa Wąbrzeźno) 

 

Radosny Plusk 

(Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski) 



 

69 

 

Czwartkowe spotkania seniorów 

(Spółdzielnia Socjalna Baza) 

 

 

Rozwój sportu masowego i wyczynowego dzieci i młodzieży 

(Uczniowski Klub Sportowy Vambresia Wąbrzeźno) 
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Działalność sportowa MKS UNIA Wąbrzeźno  

(Miejski Klub Sportowy Unia Wąbrzeźno) 

 

 
 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 

(Miejski Uczniowski Klub Pływacki Przyjazne Wody) 
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WĄBRZESKA KARTA SENIORA 

Wąbrzeska Karta Seniora to program utworzony z myślą o mieszkańcach naszego miasta, którzy 

ukończyli 60. rok życia. Daje umożliwić korzystania z usług czy robienia zakupów po obniżonych 

cenach. Są to oferty np. z dziedziny kultury, sportu, zdrowia, rehabilitacji, usług i gastronomii. 

Do końca 2021 r. wydanych zostało 1046 Wąbrzeskich Kart Seniora. Baza partnerów przyja-

znych seniorom obejmuje ofertę 30 przedsiębiorców. 

 

WYPRAWKA WĄBRZESKIEGO MALUCHA 

9 marca 2021 r. wystartował program „Wyprawka wąbrzeskiego malucha”. Każde nowonaro-

dzone dziecko, którego rodzic/opiekun złoży wniosek o przyznanie wyprawki, witane jest w na-

szym mieście prezentem. W pakiecie powitalnym są body, pielucha flanelowa, śliniak, torba baweł-

niana i chusteczki nawilżane. Wszystkie rzeczy (z wyjątkiem chusteczek) oznaczone są logo miasta. 

 

Wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Wyprawka po złożeniu 

wniosku wydawana jest „od ręki”.  
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

  

 

STRAŻ MIEJSKA 

 

W 2021 r. Straż Miejska przeprowadziła 1518 (2020 r. - 1362) interwencji. W wyniku podjętych 

czynności 59 (2020 r. - 77) sprawców wykroczeń zostało ukaranych w postępowaniu mandatowym. 

Wobec 9 osób (2020 r. - 15) skierowano wnioski o ukaranie przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie,  

w 1450 (2020 r. - 1298) przypadkach interwencje zakończono pouczeniem.  

W roku 2021 Straż Miejska liczyła 9 etatów stałych, w tym 4 etaty strażnik miejski, 5 etatów 

operator monitoringu wizyjnego. 

Wszystkie działania w ubiegłym roku realizowano w wyjątkowych warunkach spowodowanych 

trwającym stanem epidemii COVID - 19, który miał niebagatelny wpływ na sposób pracy. W ra-

mach tych czynności strażnicy (nieraz przy pomocy pracowników MOPS) zabezpieczali mieszkań-

ców będących w izolacji bądź na kwarantannie produkty żywnościowe, lekarstwa, butle z gazem, 

dowozili osoby niepełnosprawne na szczepienia. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz żołnie-

rzami Wojsk Obrony Terytorialnej kontrolowali osoby będące na kwarantannie.  

Dbałość o czystość i porządek były priorytetowymi zadaniami realizowanymi przez strażników 

miejskich. Egzekwowano od właścicieli, użytkowników, zarządców nieruchomości wykonania ob-

owiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały 

Rady Miasta Wąbrzeźno nr XI/52/15 z 30 września 2015r. W tym zakresie współpracowano  

z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, firmą Ekosystem, Zarządem Dróg Powiatowych, Za-

rządem Dróg Wojewódzkich, Wspólnotami Mieszkaniowymi. W wyniku przeprowadzonych dzia-

łań ujawniono 337 (2020r. - 274) nieprawidłowości. 

Za zanieczyszczenie, niszczenie zieleni ukarano 22 osoby (2020r. - 26) oraz skierowano 2 wnio-

ski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie (2020r. - 2). 

Dokonano kontroli kotłowni - 14 razy (2020r. -16) w związku z podejrzeniem spalania śmieci. 

W związku z wejściem w życie 1 września 2019 r. uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograni-

czeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dokonano 

kontroli wszystkich punktów sprzedaży paliw stałych znajdujących się na terenie miasta. 

Kolejnym zadaniem, które realizowano było egzekwowanie od właścicieli czworonogów przepi-

sów nakazujących zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy ich trzymaniu. 

Ukarano 8 opiekunów zwierząt (2020r. - 6) oraz skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu 

(2020r. - 2). Ujawniono także 2 przypadki (2020r. - 4) braku rejestracji zwierzęcia. Pod opieką 

strażników znalazło się 86 zwierząt - 77 psów oraz 9 kotów (w 2020r. - 63), które od dłuższego 

czasu błąkały się na terenie miasta bądź zostały dostarczone do siedziby Straży Miejskiej. Dla 15 

udało się znaleźć nowych opiekunów, 69 przekazano prawowitym właścicielom oraz 2 (2020r. - 5) 

przekazano pracownikom Urzędu Gminy Ryńsk. Ponadto udzielono pomocy zwierzętom dziko 

żyjącym (sarny, łabędzie, jeże, gołębie, nietoperze, sowy). W ramach zadań związanych z opieką 

nad zwierzętami Straż Miejska współpracowała z członkami stowarzyszenia SOS DLA ZWIE-

RZĄT w Wąbrzeźnie. 

Bardzo ważne zadanie, które realizowano w ramach szeroko rozumianej prewencji, to szkolenia 

edukacyjne. W tym zakresie współpracowano z placówkami oświatowymi, gdzie przeprowadzono  
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6 spotkań (2020r. - 4). W ciągu całego roku patrole dyslokowano w okolicach przejść dla pieszych 

w pobliżu szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas drogi uczniów do szkół. 

Współpraca Straży Miejskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej polegała pomocy oso-

bom bezdomnym, na asystowaniu pracownikom MOPS podczas zbierania wywiadów środowisko-

wych, transporcie produktów żywnościowych (273), dowożeniu osób niepełnosprawnych do przy-

chodni lekarskich. Straż Miejska przetransportowania również pojazdem służbowym 1 osobę do 

Brodnickiego Centrum Caritas.  

Osobom bezdomnym dostarczana była odzież oraz suchy prowiant. Prowadzono  kontrole 

miejsc, w których się gromadzą. 

Kolejnym zadaniem, którym zajmowała się Straż Miejska było egzekwowanie przestrzegania 

zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W sumie w tym 

zakresie podjęto 17 kontroli (2020 r. - 41). W 2021 r. strażnicy ukarali 5 osób (2020 r. - 3), za spo-

żywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz skierowali 1 wniosek o ukaranie do sądu 

(2020r. - 6). 

Z powodu upojenia alkoholem odwieziono 12 (2020r. - 12) osób do miejsca zamieszkania. 

Wspólnie z Członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawdza-

no sklepy posiadające prawo do sprzedaży alkoholu. Kontrolowano stosowanie się do zapisów za-

wartych w zezwoleniu i ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Uchwała z 31 marca 2021 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  

w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno spowodowała, że ilość zgromadzonych 

w jednym miejscu osób spożywających alkohol zmniejszyła się. 

Do najważniejszych partnerów przy realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa należała Policja. 

Odbyło się 173 (2020r. - 175) wspólnych służb patrolowych, zabezpieczono 27 razy imprezy spor-

towe, kulturalne, miejsca awarii technicznych (2020r. - 22). 

Jednym z narzędzi wykorzystywanych zarówno do zapewnienia bezpieczeństwa, jaki i wykry-

wania wykroczeń oraz rożnego rodzaju przewinień jest monitoring miejski. 

W 2021 r. Straż Miejska przekazała policji 128 (2020 r. - 114) nagrań z monitoringu, co umoż-

liwiło prowadzenie przez funkcjonariuszy dalszych czynności śledczych. Ponadto przekazano  

3 nagrania do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. 

Monitoring miejski działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W 2021 r. system kamer moni-

toringu wizyjnego został rozbudowany o 20 punktów oraz wymieniono jedną kamerę na nową.  

Na koniec 2021 r. w systemie znajdowały się 133 kamery (2020r. - 112 kamer). 

W 2021 r. wykonywano ponadto szereg innych czynności, między innymi: 

a) konwojowano wartości pieniężne na potrzeby Urzędu Miasta,  

b) na bieżąco przekazywaliśmy informacje o uszkodzonej instalacji wodno-kanalizacyjnej, telein-

formatycznej, sprawy te były monitowane aż do momentu usunięcia awarii, 

c) dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7 razy ustalano faktyczną ilość osób 

zamieszkałych, a wykazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  
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KOMENDA POWIATOWA POLICJI 

W roku 2021 policjanci KPP w Wąbrzeźnie wykonali 4 830 służb patrolowych i obchodowych.  

W toku realizacji codziennych zadań służbowych zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa lub 

w bezpośrednim pościgu łącznie 121 sprawców, tj. o 44 sprawców więcej niż w roku 2020, prze-

prowadzili 2632 interwencje, tj. o 137 interwencji mniej niż w 2020 r. W konsekwencji interwencji 

dotyczących przemocy w rodzinie wszczęto 88 procedur „Niebieskiej Karty”, tj. o 15 mniej niż  

w roku 2020. 

Policjanci KPP Wąbrzeźno w 2021 r. doprowadzili łącznie 179 osób (do Pomieszczeń dla Osób 

Zatrzymanych KMP w Grudziądzu lub KPP w Brodnicy, Izby Wytrzeźwień, miejsc zamieszkania). 

Policjanci Wydziału i Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Wąbrzeźnie w 2021 r. w toku wyko-

nywanej służby prowadzili: 

- 861 spraw o wykroczenie (23 mniej niż w 2020 r.), z tego m.in: 260 spraw skierowano do Sądu 

Rejonowego, w tym: 23 spraw skierowano na osoby nieletnie do SR Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Wąbrzeźnie, 497 postępowań zakończono odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie. 

Wszyscy policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego: 

- nałożyli 6 528 mandatów karnych (1 094 więcej niż w 2020 r.) na łączną kwotę 854 060 zł (114 

410 zł więcej niż w 2020 r.), 

- łącznie wylegitymowano 15 227 osób (czyli praktycznie 42 osoby dziennie), 

- przeprowadzili 587 spotkań z młodzieżą oraz pozostałymi mieszkańcami powiatu. 

Ponadto policjanci Zespołu Ruchu Drogowego w toku wykonywanych czynności służbowych  

w roku 2021r.: 

- nałożyli 5 145 mandatów karnych ( 371 więcej niż w roku 2020), 

- zastosowali 2 576 pouczeń (206 mniej niż w roku 2020), 

- skierowali 132 wnioski o ukaranie do sądu (24 więcej niż w roku 2020), 

- zatrzymali 74 prawa jazdy (więcej o 24 niż w roku 2020), 

- zatrzymali 695 dowodów rejestracyjnych (więcej o 128 niż w roku 2020), 

- skierowali 24 zapytania do UFG (3 mnie niż w roku 2020). 
 

Wąbrzeźno 

Kategoria przestępstwa 

Przestępstwa stwier-

dzone 

Wykrywalność 

Wykryte Wskaźnik 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Ogółem 178 190 144 142 80 74,74 

Kryminalne 138 131 111 106 79,86 80,92 

Gospodarcze 21 31 14 8 63,64 25,81 

Rozboje 1 5 1 4 100 80 

Bójki i pobicia 3 1 3 1 100 100 

Kradzieże 35 22 23 15 63,89 68,18 

Kradzieże aut 4 4 0 1 0 25 

Kradzieże z włamaniem 15 18 12 14 80 77,78 

Art. 178a § 1 kk 14 19 14 19 100 100 

Przestępstwa narkotykowe 22 30 22 30 100 100 

Uszkodzenia mienia 10 13 8 10 80 76,92 

  



 

75 

EDUKACJA 

 

 

W Wąbrzeźnie działalność oświatowa realizowana jest przez jednostki, dla których organem pro-

wadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno: 

1) Przedszkole Miejskie „Bajka”, ul. Żeromskiego 11,  

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Wolności 11, 

3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego, ul. Tysiąclecia 1. 

W mieście funkcjonują również placówki niepubliczne: 

1) Przedszkole Niepubliczne „Alpido”, ul. Marii Konopnickiej 21, 

2) Przedszkole Terapeutyczne „Jedno Słońce, ul. Wolności.  

W celu przedstawienia obecnego stanu i porównania zmian w funkcjonowaniu placówek oświato-

wych dokonano zestawienia danych odnoszących się do zatrudnienia i liczby uczniów w poszcze-

gólnych placówkach w latach 2019-2021. Przedstawiono zarówno dane liczbowe na temat placó-

wek prowadzonych przez miasto, jak i kierowanych przez inne podmioty. Szczegółowe informacje 

prezentują poniższe tabele. 

 

Tabela 1. Liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto 

Wąbrzeźno w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 

 wg stanu na 30 września 2019, 2020, 2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

 

Nazwa 

placówki 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów 

w oddziałach 

przedszkolnych 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów 

w oddziałach 

przedszkolnych 

(średnio) 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów 

w oddziałach 

przedszkolnych 

Przedszkole 

Miejskie 

„Bajka 

0 200 0 193 0 193 

Szkoła Pod-

stawowa nr 2 

im. Jana Pawła 

II 

551 139 563 166 572 173 

Szkoła Pod-

stawowa nr 3 

im. Edmunda 

Wojnowskiego 

531 50 529 50 507 50 

Łącznie szko-

ły podstawo-

we 

1082 1092 1079 

Łącznie od-

działy przed-

szkolne, 

przedszkole 

389 409 416 
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Łącznie w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno uczy się 1079, 

a w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu 416 dzieci. Dla porównania, w roku 2020 do szkół 

podstawowych uczęszczało więcej o 13 uczniów, a do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli 

mniej o 7 dzieci. W 2019 r. w szkołach podstawowych było 1082 uczniów, a w przedszkolu i od-

działach przedszkolnych 389. 
 

Tabela 2. Liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 

 wg stanu na koniec września 2019, 2020, 2021 
 

Nazwa placówki 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Liczba na-

uczycieli - 

ilość 

Liczba na-

uczycieli - 

etaty 

Liczba na-

uczycieli - 

ilość 

Liczba na-

uczycieli - 

etaty 

Liczba na-

uczycieli - 

ilość 

Liczba 

nauczycieli 

- etaty 

Przedszkole 

Miejskie „Bajka 
17 16,14 18 16,39 18 15,14 

Szkoła Podsta-

wowa nr 2 im. 

Jana Pawła II 

71 69,22 67 63,33 67 63,02 

Szkoła Podsta-

wowa nr 3 im. 

Edmunda Woj-

nowskiego 

58 56,63 54 52,43 53 50,89 

Razem 146 141,99 139 132,15 138 126,05 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

 

W 2021 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno pracowało 

138 nauczycieli. Z roku na rok, począwszy od 2019, liczba nauczycieli maleje. 
 

Tabela 3. Liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, wg sta-

nu na koniec września 2019, 2020, 2021 

- w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego 
 

 

Nazwa  

placówki 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 
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 d
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Przedszkole 

Miejskie  

„Bajka” 0 1 8 7 2 2 6 8 0 3 7 8 



 

77 

Szkoła Podsta-

wowa nr 2 im. 

Jana Pawła II 3 8 13 44 3 8 12 44 1 8 14 43 

Szkoła Podsta-

wowa nr 3 im. 

Edmunda Woj-

nowskiego  

1 3 28 22 2 2 28 22 1 3 25 24 

Razem 4 12 49 73 7 12 46 74 2 14 46 75 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

 

Tabela 4. Liczba pozostałych pracowników w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 

 wg stanu na koniec września 2019, 2020, 2021 

 

Nazwa pla-

cówki 

Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Liczba 

pracow-

ników 

admini-

stracji  

i obsługi 

Liczba 

pracowni-

ków admi-

nistracji  

i obsługi - 

etaty 

Liczba 

pracowni-

ków admi-

nistracji  

i obsługi - 

ilość 

Liczba 

pracowni-

ków admi-

nistracji  

i obsługi - 

etaty 

Liczba 

pracowni-

ków admi-

nistracji  

i obsługi - 

ilość 

Liczba 

pracowni-

ków admi-

nistracji  

i obsługi - 

etaty 

Przedszkole 

Miejskie 

„Bajka 

17 17 17 17 18 18 

Szkoła Pod-

stawowa nr 2 

im. Jana Pawła 

II 

33 33 40 40 37 37 

Szkoła Pod-

stawowa nr 3 

im. Edmunda 

Wojnowskie-

go 

17 17 17 17 17 17 

Razem 67 67 74 74 72 72 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej 

 

W 2021 r. w placówkach oświatowych zatrudniano 72 pracowników administracji i obsługi. W po-

równaniu do 2020 r. liczba pracowników niepedagogicznych zmniejszyła się o 2 osoby. 

W poniższych tabelach przedstawiono również dane w zakresie liczby uczniów w placówkach 

oświatowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miasto Wąbrzeźno, prowadzonych przez inne 

podmioty niż Gmina Miasto Wąbrzeźno. 
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Tabela 5. Liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina 

Miasto Wąbrzeźno w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 

 wg stanu na koniec września 2019, 2020, 2021 

 

Nazwa placówki 
Rok szkolny 

2019/2020 

Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

Niepubliczne Przedszkole „Alpido” 81 72 86 

Terapeutyczne Przedszkole „Jedno 

Słońce” 
11 8 13 

Razem 92 80 99 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z  Systemu Informacji Oświatowej 

 

Łącznie w placówkach oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Miasto Wą-

brzeźno przebywa 99 - dzieci. Dla porównania w roku 2020 – 80 dzieci, w 2019 – 92 dzieci. 

 

Tabela nr 6. Ważniejsze osiągnięcia przedszkolaków i uczniów placówek oświatowych pro-

wadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno 
 

Nazwa placówki Nazwa konkursu Liczba uczniów 

P
rz

ed
sz

k
o
le

 M
ie

js
k

ie
 „

B
a
jk

a
”

 

Wojewódzki konkurs pla-

styczny on-line „Laurka z 

okazji Dnia Babci i Dziadka 

I miejsce Maria Zakierska 

II Wojewódzki festiwal 

dziecięcych talentów 

„Przedszkolny Miszmasz” 

I miejsce Aleksandra Kalinowska – kat. wo-

kaliści 

II miejsce Hanna Maćczak – kat. wokaliści 

III miejsce Pola Dalasińska – kat. wokaliści  

wyróżnienie Antonina Dąbrowska – kat. wo-

kaliści 

I miejsce Michał Kopyciński, Zuzanna Kmie-

cik – kat. recytacja 

II miejsce Amelia Majka – kat. recytacja 

III miejsce Mikołaj Michałowski – kat. recy-

tacja 

II miejsce – kat. Taniec 

Ogólnopolski konkurs pla-

styczny „Mama, tata i ja” 

I miejsce Alicja Paczkowska 

wyróżnienie Zuzanna Kmiecik 

Ogólnopolski konkurs pla-

styczny „Anioł – mój dobry 

duch” 

wyróżnienie Marcel Pinkowski  

 

Ogólnopolski Konkurs Pio-

senki Przedszkolnej on-line 

„Uśmiechnięte nutki” 

 

II miejsce Sandra Olińska, Zofia Maćczak 

III miejsce Alicja Paczkowska 

wyróżnienie  Maja Kochman 

Ogólnopolski konkurs pla-

styczny „Wakacyjna przy-

goda” 

 

I miejsce Sandra Olińska 

II miejsce Zbyszek Stożyński 

III miejsce Aleksander Rydzik 

wyróżnienie Filip Dymek 

Wojewódzki konkurs pla- II miejsce Jan Iwaszko 
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styczny pt. „Kartka świą-

teczna” 

 

Wojewódzki konkurs pla-

styczny „Portret św. Miko-

łaja” 

 

wyróżnienie Kalina Sarnecka 

S
zk

o
ła

 P
o
d

st
a
w

o
w

a
 

n
r 

2
 i

m
. 
J
a
n

a
 P

a
w

ła
 

II
  

w
 W

ą
b

rz
eź

n
ie

 

Wojewódzki Konkurs 

Przedmiotowy z Fizyki i 

Astronomii 

Laureaci - Wojciech Sumiński i Kacper 

Czerwiński 

Konkurs „Las skarbem 

przyrody” – organizator 

Nadleśnictwo GZolub-

Dobrzyń 

II miejsce - Wiktoria Czerwińska, wyróżnie-

nie -  Martyna Wojdyło, Julia Gumuła 

Zawody pływackie szkół w 

Mławie. 

I miejsce - Wiktoria Świś, II miejsce - Oliwia 

Makowska 

S
zk

o
ła

 P
o
d

st
a
w

o
w

a
 n

r 
3
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. 
E

d
m

u
n

d
a
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o
jn

o
w
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g
o
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ą
b
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eź

n
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Przedmiotowy Konkurs z 

Języka Polskiego (luty) 

Antonina Aleksander-Zielińska, Martyna 

Kolczyńska 

Wojewódzkie konkursy 

plastyczne organizowane 

przez WDK: „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”, „Kartka 

wielkanocna”, „Pisanka 

wielkanocna”, „Ekologiczne 

Ekodzieło” 

Szymon Gołębiewski (wyróżnienie), Lena 

Jankowska (II miejsce), Lena Gajewska (wy-

różnienie), Magda Wąs (II miejsce), Szymon 

Gołębiewski (wyróżnienie) 

Przedmiotowy Konkurs z 

Języka Polskiego (marzec) 
Antonina Aleksander- Zielińska, Martyna 

Kolczyńska 

Wojewódzki konkurs” Liga 

zadaniowa z matematyki” Zuzanna Nasser 6c (finalistka) 

Wojewódzki konkurs 

fotograficzny Galeria i 

Ośrodek Plastycznej 

Twórczości Dziecka Toruń 

Kacper Gawron 6b ( wyróżnienie) 

VIII Międzynarodowy 

Turniej Tańca „Time for 

Dance” 

Kallina Kulifer ( II miejsce – SOLO), Marty-

na Kolczyńska 8a ( II miejsce- FLEX 

AVENGERS) 

„Przebiegnij z nami maraton 

42 km 195 m.” - organizator 

PZS Kuj-Pom 
Bartosz Kamiński 6a (II miejsce) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez szkoły i przedszkole 

 

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/187/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów, 

Burmistrz Wąbrzeźna w roku szkolnym 2020/2021 przyznał stypendia 6 uczniom –stypendia 

otrzymali 3 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie oraz 3 uczniowie 
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Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie.  Kwota stypendium, zgodnie 

z ww. uchwałą wynosiła 700,00 zł.  
 

W celu porównania danych dotyczących wyników uczniów w nauce, zaprezentowano wyniki 

egzaminów na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2021 r. Wyniki egzaminów z Gminy zestawio-

no z wynikami osiąganymi przez uczniów w powiecie wąbrzeskim oraz województwie kujawsko-

pomorskim. 

Uczniowie ósmych klas zdawali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego – 

wszyscy wybrali język angielski. 

 

Tabela 7. Wyniki egzaminów ósmoklasistów na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2021 r. 

 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Wynik średni 

(%) 

Język polski 

Wąbrzeźno 143 51% 

Powiat wąbrzeski 347 51% 

Województwo Kujawsko - 

Pomorskie 

18 428 57% 

Matematyka 

Wąbrzeźno 143 34% 

Powiat Wąbrzeski  347 33% 

Województwo Kujawsko – 

Pomorskie 

18 421 43% 

Język angielski 

Wąbrzeźno 143 53% 

Powiat wąbrzeski 328 50% 

Województwo Kujawsko - 

Pomorskie 

18 098 62% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano prace remontowe, jakich dokonano w 2021 r. w budynkach szkół 

i przedszkola prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno: 
 

Tabela nr 8. Prace remontowe wykonane w 2021 r. w budynkach szkoły i przedszkola pro-

wadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno 

 
 

Nazwa placówki Wykonane prace remontowe Poniesione koszty [zł] 

Przedszkole 

Miejskie  

„Bajka”  

1. Odnowienie mebli - grupy "Kotki" i "Zajączki" 

2. Odnowienie mebli - grupa "Misie" 

3. Malowanie sekretariatu 

4. Malowanie szatni i zmywalni 

5. Remont pokoju nauczycielskiego 

6. Remont pomieszczeń: kuchnia, zmywalnia, ma-

gazyn jaj i ziemniaków 

7. Renowacja blatów stolików w grupach: "Kotki", 

"Motylki", "Pszczółki", "Wiewiórki", "Zającz-

ki" 

8. Renowacja blatów stolików w grupie "Misie" 

9. Wymiana drzwi w holu 

10. Wymiana drzwi wewnętrznych przy szatni du-

11 456,54 zł 
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żej 

11. Zakup mebli do pokoju nauczycielskiego 

12. Zakup biurka do grupy "Zajączki" 

13. Modernizacja mebli w gabinecie dyrektora 

14. Drobne naprawy wykonane w zakresie własnym 

Szkoła Podsta-

wowa nr 2 im. 

Jana Pawła II  

1. Wymiana wyposażenia oddziału przedszkolne-

go „Pszczółki” - Wolności 30 

2. Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły-Wolności 

30 

3. zakup klimatyzatora - Wolności 11 

4. Wyposażenie placu zabaw 2-5 latków -

Wolności 30 

5. Wymiana mebli w gabinecie dyrektora – Wol-

ności 11 

6. Zakup krzeseł i stolików sala 7-Wolnosci 11 

7. Zakup regałów do gabinetu logopedy –

Wolności 30 

8. Naprawy i drobne remonty w salach lekcyjnych 

i korytarzach – Wolności 30, Wolności 11 

106 287,07 zł 

Szkoła Podsta-

wowa nr 3 im. 

Edmunda Woj-

nowskiego  

1. Wymalowanie biblioteki szkolnej 

2.  Zakup szaf do biblioteki 

1. Zakup telewizora , laptopa do zajęć multime-

dialnych 

2. Zakup rolet do sali nr 4 

3.  Zakup drzwi do gabinetu pielęgniarki szkolnej i 

pomieszczenia pani intendent 

4. Malowanie sali lekcyjnej nr 12 i korytarza dol-

nego 

5. Wymalowanie toalet dziewcząt i chłopców 

6.  Wyremontowanie toalety przy prysznicach 

7.  Wymalowanie szatni dziewcząt 

8. Wymalowanie sali nr 5, pokoju nauczycielskie-

go ,świetlicy szkolnej 

9. Położenie instalacji elektrycznej dolny korytarz 

sala nr 5, pokój nauczycielski, świetlica szkolna 

zgodnie z wymogami sanepidu oraz montaż 

nowych lamp w w. pomieszczeniach 

10.  Założenie na korytarzach dolnych lamp ewaku-

acyjnych w przypadku braku prądu 

11. Remont łazienki dla ucznia niepełnosprawnego 

 

93 506,27 zł 

Łączny koszt wykonanych remontów 199 793,34 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez szkoły i przedszkole 
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Tabela 9. Wydatki na 1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych z oddziałami 

przedszkolnymi  

 

 

Ważniejsze wydarzenia – Przedszkole Miejskie „Bajka" 

STYCZEŃ 

 organizacja uroczystości wspólnego kolędowania z dziećmi  

LUTY 

 organizacja przedszkolnego konkursu „Dziecko w świecie przyrody” 

 przedszkolne walentynki 

 obchody Międzynarodowego Dnia Pizzy 

 organizacja Balu Karnawałowego – 3 imprezy 

MARZEC 

 udział przedszkolaków w Wojewódzkim Festiwalu Dziecięcych Talentów „Przedszkolny 

Miszmasz” WDK 

KWIECIEŃ 

 przedszkolny konkurs recytatorsko-plastyczny o tematyce patriotycznej „Barwy Ojczyste” 

 obchody przedszkolnego Dnia Wolontariusza 

 III Bieg Bajkowy pod hasłem „Lubię pomagać!” – przeprowadzenie zbiórki na akcję wiel-

kanocną dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich 

 działania edukacyjne w ramach obchodów Dnia Ziemi 

MAJ 

 udział w Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” 

 udział w kampanii „Rowerowy maj” 

 obchody Dnia Matki, przygotowanie akademii on-line  

 udział dzieci w obchodach Dnia Strażaka w siedzibie OSP 

 przygotowanie akademii z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

CZERWIEC 

 udział w programie edukacyjnym „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” przy współpracy 

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

 pożegnanie z przedszkolem grup „Wiewiórki”, „Misie”, „Zajączki” 

Placówka 

2019 2020 2021 

Liczba 

uczniów 

Kwota 

w zł 

Liczba 

uczniów 

Kwota 

w zł 

Liczba 

uczniów 

Kwota 

w zł 

SP nr 2 829 7 480,41 729 11 086,

90 

740 11 778,

85 

SP nr 3 632 8 238,07 580 9 898,5

8 

554 10 891,

92 

Przedszkole 

Miejskie „Baj-

ka” 

198 11 358,60 191 11 624,

42 

192 13 346,

45 

Gimnazjum 146 12 562,24 - - - - 



 

83 

 rozstrzygnięcie konkursów przedszkolnych – zbiórek surowców wtórnych i nagrodzenie 

dzieci 

 przygotowanie występów z okazji Dnia Ojca, prezentacja on-line 

 spotkanie dzieci z iluzjonistą 

 udział w akcji challenge „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami” 

WRZESIEŃ 

 zmiana na stanowiskach dyrektora oraz wicedyrektora Przedszkola 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 obchody Dnia Przedszkolaka 

 aktywny udział wszystkich dzieci w akcji Sprzątanie świata 

 przedszkolne obchody Dnia Chłopaka 

 udział w XVII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem „Oddaj używany telefon 

komórkowy, pomagając innym – pomagasz swojemu przedszkolu” 

PAŹDZIERNIK 

 założenie pierwszych grupowych rabatek ogrodowych 

 zajęcia edukacyjne z okazji Dnia Osób z Niskorosłością 

 impreza dla wszystkich dzieci - III Jesienna Olimpiada Sportowa 

 organizacja spotkań z alpakami w Warsztatach Terapii Zajęciowej 

LISTOPAD 

 pasowanie na przedszkolaka w gr. „Kotki”, „Biedronki”, „Kaczuszki” 

 zajęcia w grupach z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 

 zajęcia w grupach z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

 przedszkolna akcja „Pomóż zwierzętom leśnym przetrwać zimę” – zbiórka kasztanów i żo-

łędzi – zebrano 2995,85 kg 

 udział w akcji „Szkoła do hymnu”, uroczysty apel z okazji odzyskania niepodległości przez 

Polskę 

 obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia przy współudziale MiPBP oraz ekipy English 

House  

 obchody i różnorodne zajęcia edukacyjne z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień 

 obchody Dnia Praw Dziecka z UNICEF – zajęcia edukacyjne w grupach 

GRUDZIEŃ 

 świąteczne uroczystości gwiazdkowa w przedszkolu, wigilie grupowe, relacja Telewizji 

Wąbrzeźno 

 spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 

 przedszkolne Mikołajki 

 

Ważniejsze wydarzenia – Szkoła Podstawowa nr 2 

 Realizacja innowacji pedagogicznej „Dziecięca matematyka – doświadczam, uczę efektyw-

nie.” – 2 oddziały, „Książka moim przyjacielem” – 3 oddziały. 

 I Olimpiada Przedszkolaków. 

 Międzyoddziałowy konkurs  pt. „Portret Pani Wiosny”. 

 Realizacja innowacji pedagogicznych: 

Myślę logicznie” dla uczniów klas trzecich, 

„Z OzoBotem w świat programowania”, 
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„Dziecięca matematyka – doświadczam, uczę się efektywnie”, 

„ Legendy naszego regionu’, 

„Młodzi odkrywcy na tropie nauki”, 

„ Lubię siebie i innych, dbam o zdrowie”. 

 Udział uczniów klas VII – VIII w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Ku-

jawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 Organizacja konkursów/ udział w konkursach:  

konkurs plastyczny „Dbam o zdrowie swoje i bliskich w czasie pandemii”, 

konkurs plastyczny „Wiem co jem” , 

konkurs na fotografię „Na rolkach czy rowerem, a może biegiem”, 

konkursy w ramach obchodów „Światowego Dnia Książki”, 

konkursy z okazji Dnia Matki i Ojca, 

trzyczęściowy konkurs historyczny z okazji Konstytucji 3 Maja, 

konkurs „Mistrz ortografii i języka polskiego, 

trzyetapowy konkurs matematyczny „Dwójkowy Mistrz Matematyki”, 

ekologiczny konkurs „Domek dla owadów”, 

konkurs „ Las skarbem przyrody”, 

Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III „Mała Liga Zadaniowa” 

 Organizacja akcji charytatywnych: 

„ Góra grosza”, 

"Zabaweczki dla Majeczki" - pomoc w zbiórce środków na leczenie, 

"Pomagam z Dwójką" - zbiórka produktów spożywczych i środków czystości, 

Zbiorka plastikowych nakrętek, płyt CD, książek oraz gier,   

Zbiórka  słodyczy, książek oraz gier planszowych dla podopiecznych Domu Pomocy  Spo-

łecznej w Wąbrzeźnie, 

Zbiórka karmy i kocy – Stowarzyszenie SOS dla zwierząt. 

 Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” -  Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – 

emocjonalne. 

 Projekty: 

Umiem Pływać ( trzy grupy uczniów z klas II) 

W ramach projektu Mikrogranty „Młodzi na +” zrealizowane w szkole: 

• „Samorząd urządza”, 

• „Żyj zdrowo, kolorowo!”, 

• Drużyna RR - Razem Raźniej!”, 

• „Handmade – zajęcia z rękodzieła”, 

• "Cosplayerzy do akcji!!!". 

 Udział w akcjach organizowanych przez różne podmioty szkolne i pozaszkolne: 

Dzień Ziemi, 

Rowerowy Maj, 

Kwiecień Miesiącem Zdrowia, 

Światowy Dzień Zespołu Downa, 

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, 

Dzień Sportu, 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, 

Akcja „Żonkile”. 
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Ważniejsze wydarzenia – Szkoła Podstawowa nr 3 

 Powiatowy Konkurs Strażacki 

 Udział a akcjach i programach: 

 Program z Pandą WWF 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocje” 

 Międzynarodowy Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 Mamo, Tato wolę wodę – Żywiec 

 Ogólnopolska akcja „Zdrowo i sportowo”. 

 Rowerowy Maj 

 Dzień dziecka – dzień sportu 

 Zbiórka charytatywna dla oddziału COVIDOWEGO w Wąbrzeźnie 

 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Grudziądzu 

 Zbiórka pieniędzy powiązana z kiermaszem świątecznym na potrzeby leczenia Lucynki 

Dziadosz (siostry ucznia z kl. 1 a) 
 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Celem programu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji 

przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  

W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie 

otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 171 600,00 zł., natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 im. 

Edmunda Wojnowskiego 152 100,00 zł. 
 

MŁODZIEŻOWA RADA WĄBRZEŹNA 

Na podstawie uchwały nr XIII/77/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 października 2019 r. powołana 

została Młodzieżowa Rada Wąbrzeźna. 

Uchwała nr XIII/77/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 30 października 2019 r. została zmieniona 

uchwałą nr XXI/133/20 Rady Miasta Wąbrzeźno z 17 lipca 2020 r. oraz uchwałą nr XXXVI/235/21 

Rady Miasta Wąbrzeźno z 14 grudnia 2021 r. 

Rada jest organem samorządowym młodzieży zamieszkałej w Gminie Miasto Wąbrzeźno  

o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym organów samorządu w sprawach dotyczących mło-

dzieży. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna jej członków. 
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Młodzieżowa Rada Wąbrzeźna na kadencję 2020-2022 liczy 15 członków z następujących szkół: 

1) Okręg Wyborczy nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie –  

3 mandaty; 

2) Okręg Wyborczy nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 3 om. Edmunda Wojnowskiego  

w Wąbrzeźnie – 3 mandaty; 

3) Okręg Wyborczy nr 3 – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie – 4 mandaty; 

4) Okręg Wyborczy nr 4 – Zespół Szkół w Wąbrzeźnie – 5 mandatów. 

Ważniejsze wydarzenia: 

 9 czerwca 2021 r. – inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna w sali kolumnowej 

Wąbrzeskiego Domu Kultury; wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. 

Przewodniczącym MRW został Bartosz Skopiński, wiceprzewodniczącymi Marika Ma-

jewska i Mikołaj Gapiński; 

https://wabrzezno.com/2021/06/mlodziez-wybrala-prezydium-rady-sprawdz-kto-wszedl-w-jej-sklad/ 

 24 czerwca 2021 r. – pierwszy Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej, boisko przy pla-

ży miejskiej; 

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/mlodziezowy-turniej-siatkowki-plazowej/ 

 12 sierpnia 2021 r. – kino plenerowe w Parku Miejskim na Górze Zamkowej;  
 

https://wabrzezno.com/2021/06/mlodziez-wybrala-prezydium-rady-sprawdz-kto-wszedl-w-jej-sklad/
https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/mlodziezowy-turniej-siatkowki-plazowej/
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https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/kino-plenerowe/ 

 29 sierpnia 2021 r. – drugi Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej, boisko przy plaży miej-

skiej; 

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/drugi-mlodziezowy-turniej-siatkowki-plazowej/ 

 2 - 3 września 2021 r. – szkolenie dotyczące budżetu obywatelskiego oraz promocja budże-

tu obywatelskiego w szkołach, w których uczą się radni Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna, 

zachęcanie dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w głosowaniu 

i przekonywanie, że głos młodych ma znaczenie; 

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/budzet-obywatelski/ 

 13 października 2021 r. – wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna; 

 4 listopada 2021 r. – II Sesja Młodzieżowej Rady Wąbrzeźna; 

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/nareszcie-w-pelnym-skladzie/ 

 15 listopada 2021 r. – warsztaty taneczne w auli Liceum Ogólnokształcącego 

w Wąbrzeźnie; 

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/taniec-uskrzydla-i-laczy-ludzi/ 

 15 listopada 2021 r. – ogłoszenie konkursu ekologicznego pn.: „EKO WYBÓR = LEPSZA 

PRZYSZŁOŚC”; przygotowanie plakatu promującego ograniczanie plastikowych opakowań 

oraz szerzenie zachowań proekologicznych; 

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/konkurs-ekologiczny/ 
 

WĄBRZESKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY 

Wąbrzeski Uniwersytet Dziecięcy został powołany w celu promocji nauki i edukacji oraz rozwi-

jania dziecięcej ciekawości i wyobraźni. W ramach przedsięwzięcia organizowane są wykłady oraz 

warsztaty w formie przystępnej dla tej grupy wiekowej. Słuchaczami Uniwersytetu są dzieci w wie-

ku od 6 do 12 lat. 

Partnerem merytorycznym projektu jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

w Bydgoszczy. 
 

  

https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/kino-plenerowe/
https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/drugi-mlodziezowy-turniej-siatkowki-plazowej/
https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/budzet-obywatelski/
https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/nareszcie-w-pelnym-skladzie/
https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/taniec-uskrzydla-i-laczy-ludzi/
https://mlodziezowarada.wabrzezno.com/news/konkurs-ekologiczny/
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SPORT 

 

 

Wydarzenia sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Miasta 

W 2021 r. Urząd Miasta Wąbrzeźno był organizatorem oraz współorganizatorem szeregu imprez 

sportowo-rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należały: 

 III Wąbrzeski Test Coopera – 12.06.2021 r. 

 Warsztaty rolkowe – 13.06.2021 r. 

 Turniej Koszykówki „Streetball Wąbrzeźno” – 20.06.2021 r. 

 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej – 3.07.2021 r. 

 Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn – 4.07.2021 r. 

 Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet – 11.07.2021 r. 

 Turniej Koszykówki „Streetball Wąbrzeźno 2” – 18.07.2021 r. 

 Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej – 24.07.2021 r. 

 Otwarty Turniej Piłki Nożnej – 21.08.2021 r. 

 Drugi Młodzieżowy Turniej Siatkówki Plażowej – 29.08.2021 r. 

 Warsztaty jazdy na deskorolce – 4.09.2021 r. 

 IV Wąbrzeski Test Coopera – 5.09.2021 r. 

 Regaty Żeglarskie o Puchar Jeziora Zamkowego 25-26.09.2021 r. 

 V Wąbrzeski Test Coopera – 10.10.2021 r. 

 

 

Warsztaty rolkowe 
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Wąbrzeski test Coopera 

 

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane przez Burmistrza Wąbrzeźna 

 

Stypendia i nagrody sportowe to forma wyrazu uznania dla osiągnięć i poziomu sportowego na-

szych zawodników w różnych dyscyplinach. Corocznie otrzymują je wąbrzeźnianie, którzy osiągają 

najwyższe wyniki. Wyróżnienie to jest również formą motywacji oraz podziękowania za wytężoną 

pracę zawodników i ich trenerów.  
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W 2021 r. Burmistrz przyznał 9 nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. 

Otrzymali je: 

1) Wiktoria Jaworska (pływanie) - 300,00 zł,  

2) Daria Lisowska (lekkoatletyka) -  300,00 zł, 

3) Kornelia Granda (lekkoatletyka) -  300,00 zł,  

4) Bartłomiej Wołk-Wołkow (lekkoatletyka) - 300,00 zł, 

5) Kaja Dalasińska (lekkoatletyka) - 300,00 zł, 

6) Nela Isbrandt (lekkoatletyka) - 300,00 zł, 

7) Laura Grabowski (lekkoatletyka) - 300,00 zł, 

8) Lena Drozdalska (lekkoatletyka) - 300,00 zł, 

9) Urszula Zrada (lekkoatletyka) - 100,00 zł. 
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JEDNOSTKI KULTURY  

 

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WITALISA SZLACHCI-

KOWSKIEGO 

 

 
Noc Bibliotek. Warsztaty uczące empatii dla najmłodszych czytelników  

W gminie w 2021 r. funkcjonowała jedna biblioteka główna w nowoczesnym obiekcie, 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. 

Budynek biblioteki przy ul. Matejki 11 B jest przystosowany do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością – posiada windę wewnętrzną ze specjalnymi znakami dźwiękowymi  

i wewnętrznym telefonem oraz specjalne toalety dla niepełnosprawnych. Biblioteka gromadzi  

i udostępnia zbiory specjale: 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 2021 r. wynosił 53815 woluminów, zaś na koniec roku 55167 

woluminów. Zbiór specjalny zawiera 2110 pozycji. Ponadto w placówce funkcjonuje dział 

regionaliów, w którym gromadzone są różnego rodzaju publikacje lokalne, dotyczące Wąbrzeźna  

i całego powiatu wąbrzeskiego. Są wśród nich maszynopisy, rękopisy i dokumenty życia 

społecznego. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów zbiorów bibliotecznych (książki  

i zbiory specjalne) wynosiła na 1 stycznia 2021 r. 5 woluminów, a na koniec roku 5,2 wolumina. 

W 2021 r. biblioteka wypożyczyła i udostępniła 1434 woluminy zbiorów specjalnych, w tym 



 

92 

audiowizualnych (płyty CD i DVD oraz audiobooki) – 428. Zbiory audiowizualne w 2021 r. zostały 

wzbogacone o 32 pozycje. 

W ciągu roku zarejestrowano 2063 czytelniczek i czytelników. Liczba czytelników w stosunku 

do liczby mieszkańców wyniosła – 16,2 % (to jest dość wysoki wskaźnik w porównaniu do innych 

miast). 

Wypożyczono i udostępniono w 2021 r. – 32110 woluminów zbiorów bibliotecznych, tj. o 4456 

więcej niż w roku 2020, natomiast liczba odwiedzin w wypożyczalniach i czytelni wyniosła 22888. 

Biblioteka w 2021 r. zatrudniała 8 pracownic i pracowników. 

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

użytkowników oraz 12 czytników i 2 czytaki do udostępniania czytelnikom. Wszystkie komputery 

z dostępem do szerokopasmowego internetu. 

 
Spotkanie autorskie z Katarzyną Zdanowicz 

 

W 2021 r. biblioteka zorganizowała 147 imprez bibliotecznych, promujących czytelnictwo, 

kulturę i wiedzę. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 5000 mieszkańców (dzieci, młodzież, 

dorośli). Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie ok. 6 000 zł (są to 

honoraria za spotkania autorskie, recitale, koncerty, programy artystyczno-literackie, konkursy, inne 

opłaty). 

Odbiór biblioteki online w liczbach ogółem: 

ilość odsłon na stronie www biblioteki – 25775, 

liczba odbiorców strony facebookowej – 49138. 

W 2021 r. na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina przekazała placówce 

612 800 zł dotacji podmiotowej. Biblioteka otrzymuje również dotacje na realizację zadań 

powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, która w roku 2021 wyniosła – 79 200 zł. 

Wydatków inwestycyjnych w roku 2021 nie było. 
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WĄBRZESKI DOM KULTURY 
 

Podstawowym zadaniem Wąbrzeskiego Domu Kultury jest upowszechnianie różnorodnych form 

aktywności kulturalnej w środowisku lokalnym. Jednym z priorytetów działalności jest ożywianie 

tradycji kulturowych w kierunku zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta i powiatu oraz stworze-

nie takiej oferty zajęć, która w kreatywny sposób pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego 

osobom w różnym wieku. Jednostka zajmuje się również organizowaniem przedsięwzięć w zakresie 

edukacji artystycznej, społecznej, kulturalnej i naukowej. W placówce prowadzone są systematycz-

ne zajęcia dla osób chcących poszerzać swoje zainteresowania. 

 

Koła zainteresowań 

Lp. Nazwa koła zainteresowań Prowadzący Średnia 

 liczba uczestników 

1.  Orkiestra Dęta Rafał Sójka 40 osób 

2.  Koło gitarowe  Rafał Janiuk 7 osób 

3.  Zajęcia ukulele (2 grupy) Rafał Janiuk 5 osób 

4.  Zajęcia wokalne Rafał Janiuk 4 osoby 

5.  Koło taneczno-baletowe Natalia Kozłowska 50 osób 

6.  Koło dziennikarskie Sylwia Rzeczewska 4 osoby 

7.  Akademia Kreatywnego Malucha 

(2 grupy) 
Dorota Otremba 15 osób 

8.  Koło fotograficzne Bartłomiej Marchlewski 10 osób 

9.  Uniwersytet Dziecięcy Zofia Afelt 50 osób 

 RAZEM: 9 KÓŁ  185 osób 

 

Kluby/sekcje 

Lp. 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” Rafał Janiuk 12 osób 

5.  Klub miłośników „Czarnego krążka” Paweł Małs 30 osób 

6.  Uniwersytet Trzeciego Wieku Marlena Tywanek 70 osób 

7.  Koło gier planszowych Animatorzy WDK 10 osób 

8.  Brydż Marek Niemir ok. 15 osób 

 RAZEM: 8 SEKCJI  232 osoby 
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Wydarzenia kulturalne 

 

Lp. Data Nazwa wydarzenia 

1.  5.01.2021 r.  Warsztaty animacyjne „Muzyczne zgadywanki” – Białe wakacje on-line 

2.  7.01.2021 r. Spotkanie świąteczne – Korowód Trzech Króli 

3.  8.01.2021 r.  
Teatrzyk dla dzieci pt. „Zima u Krasnala Troszczyka” Małe Formy Teatralne 

Widowisko z Krakowa – Białe wakacje on-line 

4.  11.01.2021 r.  Warsztaty plastyczne „Papierowe mini ZOO” – Białe wakacje on-line 

5.  13.01.2021 r.  Spotkanie z przyrodą „Dbajmy o środowisko” – Białe wakacje on-line 

6.  15.01.2021 r.  Warsztaty fotograficzne „ABC fotografii” – Białe wakacje on-line 

7.  31.01.2021 r.  29. Finał WOŚP 

8.  12.03.2021 r. Spektakl teatralny ,,Babski przekręt” 

9.  13.02.2021 r.  Wąbrzeskie fajfy „Karnawałowe rytmy w piosence” on-line 

10.  14.02.2021 r.  Walentynkowy koncert Krystiana Wierzchowskiego on-line 

11.  20.03.2021 r. Etiuda teatralna pt.   „Ciotka plotka” – współorganizacja 

12.  14.04.2021 r. X-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku on-line 

13.  14.04.2021 r.  Wąbrzeskie fajfy z okazji jubileuszu UTW 

14.  21.04.2021 r. 
Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Wąbrzeski Mikro-

fon” 

15.  24.05.2021 r. „Turniej słowa” – eliminacje powiatowe 

16.  3.05.2021 r.  Koncert patriotyczny Orkiestry Dętej WDK on-line  

17.  18.05.2021 r. Śladami przeszłości – wirtualne odwiedziny wąbrzeskiego muzeum  

18.  29.05.2021 r.  Dzień Działacza Kultury 

19.  30.05.2021 r.  Dzień Przewodnika Turystycznego – „Szlakiem komunistycznego bezprawia  

20.  1.06.2021 r. Spotkanie dla dzieci „Zakątek radości”  

21.  2.06.2021 r.  
Spektakl teatralny dla dzieci „Profesorek Wodorek w kosmosie” Teatr Objaz-

dowy „Pomarańczowy cylinder” 

22.  7.06.2021 r.  Święto Rodziny – występ kapeli ludowej „Toruniacy” – wsparcie techniczne 

23.  18.06.2021 r.  Spektakl teatralny „Salon odnowy” 

24.  19.06.2021 r.  Konkurs muzyczny – ARTVOICES Vol. 1  

25.  19.06.2021 r. Warsztaty jazzowe wsparcie techniczne 

26.  20.06.2021 r.  Spotkanie z wąbrzeskimi legendami na ruinach zamku 

27.  22.06.2021 r. 
Koncert w ramach projektu „Muzyka polska/Kujawy pełne muzycznej wrzawy – 

wsparcie techniczne 

28.  25.06.2021 r.  Spotkanie dla dzieci „Zakątek radości” 

29.  27.06.2021 r.  Otwarcie parku Rekreacji na Podzamczu - współorganizacja  

30.  29.06.2021 r.  
Promocja książki IPN „Wąbrzeźno i powiat wąbrzeski w latach 1945-1956. 

Szkice z dziejów politycznych.”  

31.  30.06.2021 r. Jarmark staroci 

32.  2.07.2021 r.  BEACH PARTY nad wąbrzeskim jeziorem – DJ Thomaz 

33.  2.07.2021 r.  Spływ kajakowy – współorganizacja  

34.  8.07.2021 r.  Wąbrzeska Biesiada Seniorów on-line 

35.  13.07.2021 r.  Spotkanie dla dzieci „Zakątek radości”  
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36.  15.07.2021 r.  
Teatrzyk dla dzieci pt. „Baśń o sobotniej górze” Małe Formy Teatralne Widowi-

sko z Krakowa  

37.  22.07.2021 r.  Spotkanie dla dzieci „Zakątek radości”  

38.  22.07.2021 r.  Wakacyjne Animki  

39.  23.07.2021 r.  

House Party na wąbrzeskiej plaży (Amfiteatr) Sebastian Macias – MACIASS, 

Łukasz Filipski – RAMZES, Maciej Stanisławski – MATHIAS - współorgani-

zacja 

40.  23.07.2021 r.  Koncert zespołu ABBA cover show – Dni Wąbrzeźna - współorganizacja 

41.  23.07.2021 r.  Koncert zespołu Czarno Czarni – Dni Wąbrzeźna - współorganizacja 

42.  24.07.2021 r.  
Koncert (Amfiteatr) – THORN (muzyka irlandzka oraz   szantowa ) – Dni Wą-

brzeźna - współorganizacja 

43.  24.07.2021 r.  Koncert „Wszystkiego Najlepszego” (poezja śpiewana) - współorganizacja 

44.  24.07.2021 r.  
Koncert „Nocne śpiewanie na ruinach” (THORN  

i Wszystkiego Najlepszego) – Dni Wąbrzeźna - współorganizacja 

45.  24.07.2021 r.  Jarmark ekologiczny – Dni Wąbrzeźna - współorganizacja 

46.  
24.07-

25.07.2021 r.  

W siodle przez wieki” – zlot motorów, pojazdów zabytkowych i spotkanie ryce-

rzy w Niedźwiedziu - współorganizacja 

47.  30.07.2021 r.  BEACH PARTY nad wąbrzeskim jeziorem – DJ Thomaz 

48.  31.07.2021 r.  Premiera filmu „Wojna się skończyła” 

49.  5.08.2021 r.  Spotkanie dla dzieci ,,Zakątek radości 

50.  5.08.2021 r. Wakacyjne warsztaty filmowe 

51.  6.08.2021 r.  DJ Electric Vonda na wąbrzeskiej plaży 

52.  7.08.2021 r.  Koncert „Pewnego razu” - III Wąbrzeskie Rockowisko – współorganizacja 

53.  7.08.2021 r. Koncert „Molekuły” - III Wąbrzeskie Rockowisko – współorganizacja 

54.  7.08.2021 r. Koncert „Pled Zepchlim” - III Wąbrzeskie Rockowisko – współorganizacja 

55.  7.08.2021 r. Koncert „Sztywny Pal Azji” - III Wąbrzeskie Rockowisko – współorganizacja 

56.  8.08.2021 r.  Kino plenerowe - współorganizacja 

57.  11.08.2021 r.  Pokaz iluzji w wykonaniu iluzjonisty Arkadiusza Wiatrowskiego 

58.  13.08.2021 r.  
House Party na wąbrzeskiej plaży (Amfiteatr) Sebastian Macias MACIASS,      

Łukasz Filipski – RAMZES, Maciej Stanisławski - MATHIAS 

59.  14.08.2021 r.  Przegląd Kapel Podwórkowych on-line 

60.  18.08.2021 r.  
Jazz w filmach animowanych dla dzieci – Festiwal WąbJAZZno – współorgani-

zacja 

61.  19.08.2021 r.  Jazz w filmie i literaturze – Festiwal WąbJAZZno– współorganizacja  

62.  19.08.2021 r.  Spotkanie dla dzieci ,,Zakątek radości” 

63.  20.08.2021 r.  Inspiracja w Improwizacji – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

64.  20.08.2021 r. Inauguracja festiwalu WąbJAZZno – współorganizacja  

65.  20.08.2021 r. 
„Muzyczna opowieść o akustyce przestrzeni sakralnych na szlaku św. Jakuba” – 

Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

66.  20.08.2021 r. 
„Dźwięki miasta” Zbigniew Ronowski – Festiwal WąbJAZZno – współorgani-

zacja 

67.  20.08.2021 r. „Inspiracja w Improwizacji” – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

68.  20.08.2021 r. 
„George P. Tellmann. Fantazja nr 3 cz. I i II” Filip Chetwynd– Festiwal 

WąbJAZZno – współorganizacja 
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69.  20.08.2021 r. 
„Manufaktura Kreatywnego Rozwoju” Zbigniew Izdebski – Festiwal WąbJAZ-

Zno – współorganizacja 

70.  20.08.2021 r. 
Muzyczny dialog z rzeźbą („Żywioły” Jakuba Biewalda) Piotr Damasiewicz – 

Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

71.  20.08.2021 r. 
Interpretacja dźwiękowa cyklu fotograficznego („HOMETOWN” Krzysztof 

Zielińskiego) Romuald Wadych – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja  

72.  20-22.08.2021 r.  Plener malarski pt. „Urban sketching” 

73.  21.08.2021 r. 
Jazzowe warsztaty wokalne Magdalena Gołębiowska– Festiwal WąbJAZZno – 

współorganizacja 

74.  21.08.2021 r. „Dixie Company” Muzyczna parada – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

75.  21.08.2021 r. 
Koncert „Mama Go: Jazz dla dzieci” – Festiwal WąbJAZZno – współorganiza-

cja 

76.  21.08.2021 r. Koncert Anita Łazińska Quintet – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

77.  21.08.2021 r. Koncert Szymon Łukowski Quintet – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

78.  21.08.2021 r.  Jam Session – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

79.  22.08.2021 r.  
Jazzowe warsztaty basowe Wojtek Pilichowski – Festiwal WąbJAZZno – 

współorganizacja 

80.  22.08.2021 r. 
Koncert Bogusław Grabowski & Maciej Sikała – Festiwal WąbJAZZno – 

współorganizacja 

81.  22.08.2021 r. 
Rozmowa o projekcie „Przestrzeń::Muzyka::Kolor” – Festiwal WąbJAZZno – 

współorganizacja 

82.  22.08.2021 r. 
Koncert Mateusz Sobiechowski Quartet – Festiwal WąbJAZZno – współorgani-

zacja 

83.  22.08.2021 r. Koncert Wojtek Pilichowski Band – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

84.  22.08.2021 r. Jam Session – Festiwal WąbJAZZno – współorganizacja 

85.  27.08.2021 r.  Koncert „Jorrgus” - Pożegnanie lata 2021 – współorganizacja 

86.  27.08.2021 r.  Zabawa taneczna z DJ B-BOMB - Pożegnanie lata 2021 – współorganizacja 

87.  28.08.2021 r.  
Koncert szantowy i poezji śpiewanej „Trzy Majtki”, Leonard Luther 

Pożegnanie lata 2021 – współorganizacja 

88.  28.08.2021 r.  Kiermasz zabawek 

89.  3.09.2021 r. Stand-up Aleksandry Szczęśniak 

90.  9.09.2021 r.  Wąbrzeskie fajfy pt. „Żegnaj lato na rok” 

91.  14.09.2021 r.  Jarmark staroci  

92.  19.09.2021 r.  Prelekcja Pawła Beckera pt. „Smaki dziedzictwa” Europejskie Dni Dziedzictwa 

93.  20-29.09.2021 r.  Warsztaty rzeźba-ceramika-drewno. Prowadzący Jakub Biewald 

94.  21.09.2021 r.  
Spektakl teatralny dla dzieci „Za siedmioma morzami” Małe Formy Teatralne 

Widowisko z Krakowa 

95.  22.09.2021 r. Koncert chóru „Cantate Domino” - DKCh 

96.  22.09.2021 r. 
Msza św. w intencji owocnego przeżycia DKCh  

z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej WDK- DKCh 

97.  23.09.2021 r. Konkurs wiedzy religijnej dla uczniów szkół podstawowych - DKCh 

98.  23.09.2021 r.  Warsztaty ceramiczne dla dzieci 

99.  24.09.2021 r. Francuska Katarynka - DKCh 

100.  24.09.2021 r. Prelekcja nt. sytuacji chrześcijan na świecie – Przemysław Wilczyński - DKCh 

101.  24.09.2021 r.  Warsztaty ceramiczne dla dorosłych 
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102.  25.09.2021 r. 
Spotkanie Rywałd – Jarantowice - Zwiedzanie Klasztoru Zakonu Braci Mniej-

szych Kapucynów w Rywałdzie - DKCh 

103.  25.09.2021 r Nabożeństwo w kościele w Jarantowicach- DKCh 

104.  25.09.2021 r. Spotkanie uczestników DKCh w Jarantowicach – DKCh 

105.  25.09.2021 r. Wieczór wielbienia „Akcja adoracja” - DKCh 

106.  26.09.2021 r. 
Msze św. z oprawa muzyczną Chóru Bydgoskiej Izby Lekarskiej „MEDICI 

CANTARES” – DKCh 

107.  26.09.2021 r. Montaż słowno-muzyczny - DKCh 

108.  2.10.2021 r. Turniej Szachów Szybkich FIDE 

109.  2.10.2021 r. 
Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu wąbrzeskiego „Być 

rodziną” PCPR – współorganizacja 

110.  5.10.2021 r.    
Spacer historyczny z Pawłem Beckerem „Śladami niemieckiej historii w Wą-

brzeźnie” 

111.  6.10.2021 r. Wąbrzeskie fajfy pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” 

112.  9.10.2021 r. 
Widowisko muzyczne pt. „Piosenka prawdę Ci powie – czyli 100 lat jak jeden 

dzień” 

113.  10.10.2021 r.  Ogólnopolski Przegląd Dorobku Twórczego Seniorów 

114.  16.10.2021 r. Koncert zespołu „NO NAME” z Łasina 

115.  19.10.2021 r Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci „Jan Brzechwa – dzieciom” 

116.  19.10.2021 r. 
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Jeżyk i przyjaciele  

z Zielonego Gaju” Małe Formy Teatralne Widowisko z Krakowa 

117.  27.10.2021r. Jesienne Animki dla dzieci 

118.  7.11.2021 r.  Musical „Mamma Mia” 

119.  9.11.2021 r. Wojewódzki Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

120.  9.11.2021r.  Spacer historyczny z Pawłem Beckerem „Listopadowy spacer historyczny” 

121.  16.11.2021 r. Warsztaty kronikarskie – ,,Kroniki szkolne” – Paweł Becker 

122.  22.11.2021 r. Spektakl „Mówię do Was” Akademia Walki z Rakiem 

123.  27.11.2021 r. Zabawa Andrzejkowa 

124.  5.12.2021 r.  Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki” 

125.  6.12.2021 r.  Mikołajkowy Turniej Szachowy  

126.  11.12.2021 r.  Jarmark Bożonarodzeniowy  

127.  15.12.2021 r.  Warsztaty rękodzieła czyli Świąteczny Misz - Masz 

 Łącznie 127 12880 osób 
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Ponadto WDK zorganizował lub współorganizował wydarzenia/zajęcia: 

1) 37 wystaw głownie twórczość lokalnych artystów oraz prac konkursowych laureatów kon-

kursów organizowanych przez placówkę; 

2) 40 konkursów (fotograficznych, plastycznych, kulinarnych, technicznych) o zasięgu regio-

nalnym i ogólnopolskim; 

3) 13 projekcji filmowych w Profesjonalnym Kinie Objazdowym z udziałem ok. 800 widzów 

4) Uniwersytet Trzeciego wieku WSG w Bydgoszczy filia w Wąbrzeźnie, w których wzięło 

udział ponad 60 studentów na 6 wykładach; 

5) Klub seniora „Echo” – członkowie wzięli udział w 4 inicjatywach; 

6) Wąbrzeski Uniwersytet Dziecięcy – w ubiegłym roku odbyły się 3 wykłady; 

7) Spacery historyczne – łącznie 195 osób uczestniczyło w 7 spotkaniach; 

8) Izba muzealna – 4 sale muzealne Umowa podpisana ze Stowarzyszeniem „Frydek” 

 

W 2021 r. zostały opracowane przez Dział Animacji Kultury WDK następujące projekty apliku-

jące o pozyskanie funduszy zewnętrznych: 

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

giczny „EKODZIEŁA” – dofinansowanie w kwocie 1 200,00 zł. 

2. Wniosek do Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu ZAiKS: Ogólnopolski 

Konkurs Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”– łączna kwota dofinansowania 2 500,00 zł. 

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

Konkurs Orkiestr Dętych– łączna kwota dofinansowania 3.500,00 zł. 

Ponadto od sponsorów pozyskano na działalność merytoryczną kwotę 14 926,65 zł  

oraz przychody z organizowanych wydarzeń kulturalnych (w tym przychody m.in. ze sprzedaży 
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biletów na imprezy, wpisowe, opłaty za koła i sekcje zainteresowań) w wysokości 

37 509,97 zł. 

WDK współpracuje w zakresie opieki pedagogicznej nad dziećmi z Polskim Związkiem Nau-

czycielstwa Polskiego – sekcja emerytów, organizacjami pozarządowymi oraz Uniwersytetem Mi-

kołaja Kopernika, Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śnia-

deckich i Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Ponadto od kilku lat organizowane są w pla-

cówce 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 programie lokalnym MTK. Poza tym do promocji inicjatyw podejmo-

wanych przez WDK wykorzystywane są komunikatory – portale i komunikatory społecznościowe 

m.in. facebook, woak.torun.pl, www.kulturawzasięgu.pl., www.wabrzeźno-cwa.pl, Aplikacja sisms 

– BLISKO,  oraz www.wabrzezno365.pl. 
 

Wąbrzeski Dom Kultury administruje terenem rekreacyjnym na  Podzamczu nad Jeziorem Zam-

kowym w Wąbrzeźnie. Zlokalizowany jest tam amfiteatr z zadaszoną sceną, salą konferencyjną, 

zapleczem socjalnym oraz widownią na 980 miejsc. W sezonie letnim odbywają się tam liczne kon-

certy i wydarzenia kulturalne.  Na plaży co roku w sezonie wakacyjnym organizowane jest miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, bezpłatnie dostępne dla mieszkańców miasta i odwiedza-

jących go gości. W roku 2021 r. dodatkowymi atrakcjami tego miejsca był park wodny oraz wypo-

życzalnia sprzętu wodnego - rowerów wodnych i kajaków. Ponadto na plaży zlokalizowana jest 

przyczepa gastronomiczna "Bar pod palmami", w którym można zakupić frytki, zapiekanki, słone 

przekąski, napoje, piwo oraz lody rzemieślnicze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wdkwabrzezno.pl/
http://woak.torun.pl/
http://www.kulturawzasięgu.pl/
http://www.wabrzeźno-cwa.pl/
http://www.wabrzezno365.pl/
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PRZEDSIĘBIORCY  

 

Na podstawie rejestru prowadzonego przez Burmistrza Wąbrzeźna w okresie od 1.01 – 

31.12.2021 r. w Urzędzie Miasta zostało złożonych i przekształconych 150 wniosków. W porówna-

niu z latami ubiegłymi liczba złożonych wniosków zmalała, co obrazuje poniższa tabelka. 

 

  

Forma działalności w CEIDG 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

wznowienie  31 26 19 

zawieszenie  66 46 37 

wykreślenie 60 25 38 

wpisanie 95 59 56 



 

101 

TRANSPORT 

 

 

Komunikacja miejska 

W powiecie wąbrzeskim w 2021 r. funkcjonował Publiczny Transport Zbiorowy. Jego organizato-

rem jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, a operatorem PKS Grudziądz Sp. z o.o.  

W Wąbrzeźnie, w ramach Powiatowego Publicznego Transportu Zbiorowego, uruchomiono trzy 

linie: 

Wałycz-Targowisko linia nr 25686U, 

Targowisko-Wałycz linia 25687U, 

Wąbrzeźno – Wałycz linia nr 25688U. 

Funkcjonują 33 przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno.  

Dofinansowanie z budżetu miasta na funkcjonowanie tych linii w 2021 r. wynosiło: 254 202,00 zł. 
 

Podatek od środków transportowych 

Stawki podatku od środków transportu określone były uchwałą nr XXIII/148/20 Rady Miasta Wą-

brzeźno z 25.11 2020 r. 

Liczba płatników podatku od środków transportu na 1 stycznia 2021 r. wynosiła 38, a na koniec 

2021 r. – 38. 

Wysokość wpłat podatku od środków transportu wynosiła w 2021 r. 285 521,64 zł. 

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

ku od nieruchomości i rolnego. Łączna kwota umorzeń: 294,00 zł.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA  

  

 

1. Ochrona przyrody, w tym sadzenie drzew i krzewów. 

W 2021 r. na terenach Gminy Miasto Wąbrzeźno posadzono ok. 145 szt. drzew z gatunku 

lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, wiśnia pospolita, jałowiec, buk 

pospolity, śliwa wiśniowa, jarząb szwedzki, klon zwyczajny, jabłoń, oraz 104 szt. krzewów 

z gatunku tawuła, pęcherznica, azalia, cyprysik, róże, lawendy, wrzosy. 

Corocznie skwery miejskie uzupełniane są o rośliny cebulowe oraz byliny. 

W ramach kontynuacji wspólnego przedsięwzięcia z przedsiębiorcami (firma ARKOM oraz 

Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX) posadzili na terenie miasta 2 drzewa z gatunku ol-

cha oraz buk pospolity czerwono listny. 

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

lokalnego środowiska poprzez stworzenie „osłon” chroniących przed kurzem, hałasem i spa-

linami oraz przyczyniła się do poprawy mikroklimatu, estetyki miasta oraz lepszego samo-

poczucia mieszkańców. 

Ponadto w ww. roku dokonano zakupu pszczół z gatunku murarka ogrodowa. Na początku 

wiosny przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatywa ulokowała 1000 szt. pszczół w posta-

wionych w latach ubiegłych tzw. hotelach dla owadów. 

2. Monitoring i pielęgnacja pomników przyrody. 

Na terenie miasta znajdują się 2 pomniki przyrody – ok. 230 letni dąb szypułkowy o pierśni-

cy ok. 420 cm, obwodzie 210 cm i wysokości 25 m, rosnący przy ul. Wolności 44 (ustano-

wiony pomnikiem przyrody w 2000 r.) 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 2021 r. kontrolowano stan tych drzew. Podczas kontroli ujaw-

niono, iż pomnik przyrody dąb szypułkowy przy ul. Wolności 44 wymaga przeprowadzenia 

prac pielęgnacyjnych. W związku z powyższym w 24 listopada 2021 r podjęto uchwałę nr 

XXXV/225/21 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika 

przyrody.  

3. Edukacja ekologiczna. 

We wrześniu  2021 roku wspólnie z klasami II Szkoły Podstawowej nr 3 posadzono 3 sztuki 

drzew z gatunku buk pospolity „Swat Magret”. Drzewa te posadzono w pasie drogowym ul. 

Generała Hallera w ramach międzynarodowej akcji sadzenia drzew. 

4. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi regulują ustawa 

 z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2010 tj.), uchwała nr X/65/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z 10 lipca 2019 r. w sprawie regula-

minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno (Dz.Urz. Woj. 

Kuj-Pom z 2019 r., poz. 4118). 

W 2021 r. istniało 1 legalnie działające wysypisko odpadów komunalnych w Niedźwiedziu 

(gmina Dębowa Łąka), obsługujące Gminę Miasto Wąbrzeźno. 
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Umowę na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieru-

chomości z terenu miasta Burmistrz zawarł z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych  

i Mieszkaniowych Sp. z o.o.  

Na 1 stycznia 2021 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę miasta przypadało 53,07 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 267,62 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś 

pod koniec roku dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy 

przypadało 58,00 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 301,01 kg zmie-

szanych odpadów komunalnych. 

5. Ograniczenie niskiej emisji. 

W 2021 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 kry-

teriów 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 2021 r. dotację otrzymało 78 wnioskodawców na łączną kwotę 118 500,00 zł.  

W ramach przedmiotowej dotacji dofinansowano likwidację 44 kotłowni węglowych, 70 

pieców kaflowych oraz 45 innych pieców domowych opalanych węglem lub gazem płyn-

nym (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 zmniejsze-

nie emisji zanieczyszczeń. 

6. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

W 2021 r. Gmina Miasto Wąbrzeźno zawarła trzyletnią umowę z WFOŚiGW w Toruniu 

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

zawierających azbest”. W związku z tym w 2021 r. dzięki uzyskanemu wsparciu zutylizo-

wano 20,85 Mg wyrobów na łączną kwotę 13.707,00 zł, z czego dofinansowanie 

z  WFOŚiGW wyniosło 9 594,90 zł. 

Na terenie Wąbrzeźna, według zaktualizowanych danych (stan na 31.12.2021 r.), znajduje 

się 224,09 Mg płyt azbestowo-cementowych stosowanych w  budownictwie oraz 4580 mb 

rur i złączy azbestowo-cementowych, znajdujących się w ziemi. Wyroby 

te są zlokalizowane na 137 obiektach budowlanych - są to głównie pokrycia dachów budyn-

ków mieszkalnych, gospodarczych, użytkowych oraz zadaszenia garaży i wiat. 

7. Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ich prawidło-

wego funkcjonowania. 

Według prowadzonej ewidencji (stan na 31.12.2021 r.), na terenie miasta jest 41 zbiorników 

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

renie 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 1110,1 m
3
 nie-

czystości ciekłych. 
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8. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W 2021 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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PLANOWANIE PRZESTRZENNE  

 

 

Cały obszar Gminy Miasto Wąbrzeźno, 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 przestrzenne-

go miasta Wąbrzeźno wraz ze zmianami.  

W 2021 r. przyjęto następujące uchwały w sprawie przestąpienia do sporządzenia zamiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszarów położonych 

przy ulicach: 

1)  Chełmińskiej - II obszar - uchwała Rady Miasta nr XXV/172/21 z 27 stycznia 2021 r., 

2) Przejazdowej - uchwała Rady Miasta nr XXVII/183/21 z 31 marca 2021 r., 

3) 750-lecia Wąbrzeźna - uchwała Rady Miasta nr XXVII/184/21 z 31 marca 2021 r., 

4) Chełmińskiej i Towarzystwa Jaszczurczego - uchwała Rady Miasta nr XXXIV/221/21 z 27 

października 2021 r.  

 

Na podstawie zapisów planu wydano:  

- 70 wypisów i wyrysów dotyczących warunków zabudowy na terenie miasta, 

- 116 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w mpzp, 

- 82 zaświadczeń o rewitalizacji. 
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RADA MIASTA 

 

 

 
Aleksandra Basikowska 

Przewodnicząca Rady 

 

 
Małgorzata Biewald 

Radna 

 
Iwona Ciesielska-Dąbrowska 

Radna  

 
Aleksander Czarnecki 

Przewodniczący Komisji Budżetu, 

Gospodarki, Budownictwa i 

Inwestycji 

oraz Ochrony Środowiska 

 

 
Anna Fabrykiewicz 

Radna 

 

 
Sebastian Ignasiak 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

 

 
Sebastian Isbrandt 

Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

 
Sławomir Jabłoński 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

 

 

 

 

 
Mateusz Lewański 

Radny 

 

 
Marcin Lewicki 

Przewodniczący Komisji Oświaty, 

Sportu i Rekreacji 

 

 

 

 
 

Maciej Murawski 

Radny 

 

 
Eleonora Orczykowska 

Wiceprzewodnicząca Rady 

 

 
Edward Wierak 

Wiceprzewodniczący Rady 

 
Beata Wiśniewska 

Przewodnicząca Komisji Zdrowie, 

Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa 

 

 
Robert Żurawski 

Radny 
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Organy wewnętrzne Rady Miasta Wąbrzeźno funkcjonujące w 2021 r.: 

1) Komisja Rewizyjna, 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

3) Komisja Budżetu, Gospodarki, Budownictwa i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska, 

4) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa, 

5) Komisja Oświaty, Sportu i Rekreacji, 

W 2021 r. Rada Miasta Wąbrzeźno odbyła 12 sesji, w tym: 

 3 sesje nadzwyczajne – 21 stycznia, 1 lipca, 10 września r., zwołane na wniosek Burmi-

strza 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 usta-

wy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

W 2021 r. Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła łącznie 74 uchwały: 

Numer aktu Data aktu Tytuł 

XXXVI/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXXVI/240/21 14.12.2021 
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wą-

brzeźno na 2022 rok 

XXXVI/239/21 14.12.2021 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 

2022 rok 

XXXVI/238/21 14.12.2021 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-

ków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

XXXVI/237/21 14.12.2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok 

XXXVI/236/21 14.12.2021 
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2022-2024 

XXXVI/235/21 14.12.2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Wąbrzeźna i nadania jej statutu 

XXXVI/234/21 14.12.2021 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/20 Rady Miasta Wą-

brzeźno w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, 

liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów nie-

zbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierw-

szych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto 

Wąbrzeźno (Dz.Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2020 r. poz. 6702) 

XXXVI/233/21 14.12.2021 w sprawie budżetu miasta na 2022 rok 

XXXVI/232/21 14.12.2021 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2032 

XXXVI/231/21 14.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXXVI/230/21 14.12.2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2032 

XXXV/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXXV/229/21 24.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna 

XXXV/228/21 24.11.2021 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz 

zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miasta 

Wąbrzeźno 

XXXV/227/21 24.11.2021 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wą-

brzeźno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 

XXXV/226/21 24.11.2021 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
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Miasto Wąbrzeźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 

XXXV/225/21 24.11.2021 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyj-

nych pomnika przyrody 

XXXV/224/21 24.11.2021 

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 Wą-

brzeźno w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

XXXV/223/21 24.11.2021 
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Miasto Wąbrzeźno 

XXXV/222/21 24.11.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXXIV/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXXIV/221/21 27.10.2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla 

obszaru położonego przy ul. Chełmińskiej i Towarzystwa Jasz-

czurczego 

XXXIV/220/21 27.10.2021 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicja-

tywy Mieszkaniowej Nowy Dom spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością 

XXXIV/219/21 27.10.2021 
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Śro-

dowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2019-2020 

XXXIV/218/21 27.10.2021 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

XXXIV/217/21 27.10.2021 
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad   po-

boru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 

XXXIV/216/21 27.10.2021 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

XXXIV/215/21 27.10.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXXIV/214/21 27.10.2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2032 

XXXIV/213/21 27.10.2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrze-

skiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinan-

sowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2021" 

XXXIV/212/21 27.10.2021 

w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finanso-

wej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności bie-

żącej Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski 

XXXIV/211/21 27.10.2021 

w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 

zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-

Wąbrzeźno od km 0+005 do km29+619 z wyłączeniem węzła 

autostradowego w m. Lisewo od Lisewo od km 14+144 do km 

15+146 z podziałem na dwie części 1-Etap I od 0+005-14+144, 

część 2-Etap II od km 15+146 do km 29+619" w latach 2021-

2023 

XXXIII/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXXIII/210/21 10.09.2021 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty 

XXXII/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXXII/209/21 08.09.2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ście-
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ków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

XXXII/208/21 08.09.2021 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-

ści 

XXXII/207/21 08.09.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXXII/206/21 08.09.2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2032 

XXXII/205/21 08.09.2021 
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Miasto 

Wąbrzeźno oraz zasad ich użytkowania 

XXXI/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXXI/204/21 01.07.2021 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeź-

no w 2021 roku 

XXX/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXX/203/21 23.06.2021 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno 

XXX/202/21 23.06.2021 
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

XXX/201/21 23.06.2021 
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2021/2022 

XXX/200/21 23.06.2021 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział 

w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 

XXX/199/21 23.06.2021 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzie-

lania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Wąbrzeźno lub jej 

jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 

ustawy o finansach publicznych, określenia warunków dopusz-

czalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga sta-

nowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób 

uprawnionych do udzielania tych ulg 

XXX/198/21 23.06.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXX/197/21 23.06.2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2032 

XXX/196/21 23.06.2021 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 

2020 

XXX/195/21 23.06.2021 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowe-

go Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźna za rok 2020 

XXX/194/21 23.06.2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania 

XXIX/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXIX/193/21 26.05.2021 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie obję-

cia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

XXIX/192/21 26.05.2021 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno 

XXVIII/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXVIII/191/21 28.04.2021 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie obję-

cia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

XXVIII/190/21 28.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Ini-



 

110 

cjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" Sp. z o.o. 

XXVIII/189/21 28.04.2021 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszka-

niowego 

XXVIII/188/21 28.04.2021 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. 

Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów 

XXVIII/187/21 28.04.2021 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach na terenie 

Gminy Miasto Wąbrzeźno 

XXVIII/186/21 28.04.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXVIII/185/21 28.04.2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2032 

XXVII/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXVII/184/21 31.03.2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla 

obszaru położonego przy ul. 750-lecia Wąbrzeźna 

XXVII/183/21 31.03.2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla 

obszaru położonego przy ul. Przejazdowej 

XXVII/182/21 31.03.2021 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napo-

jów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Mia-

sto Wąbrzeźno 

XXVII/181/21 31.03.2021 
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta 

Wąbrzeźno na lata 2021-2022 

XXVII/180/21 31.03.2021 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Wąbrzeźno w 2021 roku 

XXVII/179/21 31.03.2021 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządo-

wego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie obję-

cia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej 

– Regionalnym Wąbrzeskim Towarzystwie Budownictwa Spo-

łecznego z siedzibą w Wąbrzeźnie 

XXVII/178/21 31.03.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXVI/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXVI/177/21 29.01.2021 

w sprawie zwolnienia lub zwrotu określonej części opłaty pobra-

nej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, wydanych przez Burmistrza Wąbrzeźna 

XXV/2021 sesja Rady Miasta Wąbrzeźno 

XXV/176/21 27.01.2021 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pienięż-

nych Gminy Miasto Wąbrzeźno do Rejestru Należności Publicz-

noprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, któ-

rych dane są przekazywane do Rejestru Należności Publiczno-

prawnych 

XXV/175/21 27.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

XXV/174/21 27.01.2021 
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

programu "Wyprawka wąbrzeskiego malucha" 

XXV/173/21 27.01.2021 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów kształcących się w placówkach, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Miasto Wąbrzeźno 
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XXV/172/21 27.01.2021 

w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla 

obszaru położonego przy ul. Chełmińskiej - II obszar 

XXV/171/21 27.01.2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wąbrzeźno 

XXV/170/21 27.01.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok 

XXV/169/21 27.01.2021 

w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finanso-

wej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu "Nasz 

Mały Świat" 

XXV/168/21 27.01.2021 

w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finanso-

wej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Spo-

łecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Wąbrzeźnie 

XXV/167/21 27.01.2021 

w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finanso-

wej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Powia-

towe przewozy autobusowe 2021" 

 


