Raport o stanie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 roku
W dwóch minionych latach, zgodnie z ustawą, sporządzone zostały Raporty o stanie
Gminy Nowa Wieś Wielka. Zostały one formalnie przyjęte przez Państwa Radnych i spotkały
się z przychylnymi opiniami. Niniejszy Raport jest przygotowany w maksymalnie zbliżonej
postaci, ponieważ zachowanie tożsamej formy umożliwia ewentualne porównanie danych
zawartych w tych dokumentach. Opracowania te w całym kraju są źródłem informacji
o poszczególnych samorządach dlatego znajdują się w nim również treści o charakterze
ogólnym, które opisując Gminę Nowa Wieś Wielka dla jej Mieszkańców i osób
zorientowanych w specyfice naszego samorządu stanowią powtórzenia lub odwołanie się
do kwestii oczywistych.
Niniejszy raport odbiegać będzie od wcześniejszych nieuchronnym poruszaniem
tematu pandemii koronawirusa, która z pewnością w dziejach świata najczęściej definiować
będzie rok 2020. W poszczególnych fragmentach wielokrotnie nastąpi odniesienie się do tego
motywu. Na wstępie chyba możemy powiedzieć, że w ubiegłym roku z tym problemem sobie
poradziliśmy. Na terenie naszej Gminy nie doszło do przypadków, w których potrzebna byłaby
interwencja wyspecjalizowanych instytucji. W miarę narastania epidemii podejmowane były
następujące po sobie decyzje i tworzone mechanizmy określane w kolejno pojawiających się
uregulowaniach. To pozwoliło we wszystkich dziedzinach życia społecznego sprostać
potrzebom Mieszkańców i rozwiązywać występujące problemy. Z całą stanowczością należy
stwierdzić, że nie byłoby to możliwe bez zrozumienia, a nawet wręcz empatycznej postawy
ze strony gminnych instytucji, ich kierownictw oraz zatrudnionych w nich pracowników,
ale i poszczególnych Mieszkańców, którzy ze zrozumieniem przyjmowali występujące
ograniczenia i wspomagali się wzajemnie jako krewni, znajomi lub sąsiedzi. Oby udało nam
się nie roztrwonić tego kapitału wspólnoty społecznej i płynnie przejść do życia z obecnością
koronawirusa, ale bez konieczności tak daleko idącego podporządkowania się jego
oddziaływaniom, jak miało to miejsce w 2020 r.
Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części Województwa KujawskoPomorskiego, pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem. Z Bydgoszczą sąsiaduje bezpośrednio
i wchodzi w skład Powiatu Bydgoskiego. Gminę zamieszkuje około 10 tysięcy osób,
w większości osiedlonych w dwóch aglomeracjach skupionych wokół miejscowości Brzoza
i Nowa Wieś Wielka. Gęstość zaludnienia wynosi 69 osób/km2. W 2020 r. urodziło się 104
nowych Mieszkańców, natomiast 98 zmarło. 145 osób z terenu naszej gminy uzyskało
pełnoletność, a Wójt Gminy wysłał im listy z życzeniami. Mieszkańcom naszej Gminy, którzy
ukończyli 90 lub więcej lat, a w 2020 r. było 27 takich Jubilatów, Wójt wręczył osobiście
lub przez wyznaczonego przedstawiciela (zgodnie z obowiązującymi zasadami
epidemiologicznymi spowodowanymi pandemią koronawirusa) specjalnie przygotowane
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na tę okoliczność kosze upominkowe oraz listy gratulacyjne. Wójt wysłał również życzenia
do 72 osób, które ukończyły od 85 do 89 lat. Te tradycje są kultywowane w naszym
samorządzie od wielu lat i cieszą się pozytywnym odbiorem ze strony Jubilatów
oraz ich najbliższych. Z inicjatywy Wójta Gminy parom małżeńskim obchodzącym jubileusze:
55, 60, 65, 70 i 75 lat wspólnego pożycia składane są życzenia oraz przekazywane
okolicznościowe upominki. Równie osobistym akcentem jest wysyłanie przez Wójta
do każdego absolwenta naszych szkół imiennego listu gratulacyjny i życzeń dalszych sukcesów
edukacyjnych w coraz bardziej dorosłym życiu.
W skład Gminy wchodzi 15 sołectw: Brzoza (wraz z: Chmielnikami, Emilianowem
i Pieckami), Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Dziemionna, Jakubowo, Januszkowo, Kobylarnia,
Kolankowo, Leszyce, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin
oraz Tarkowo Dolne. Nasze tereny należą do najbardziej zalesionych jednostek gminnych
województwa kujawsko-pomorskiego - Gminę w przeszło 62% pokrywają lasy. Na jej obszarze
znajduje się największe naturalne jezioro w powiecie bydgoskim – Jezioro Jezuickie. Bardzo
dobrą dostępność zapewniają przebiegające przez nią ciągi komunikacyjne: drogi krajowe:
nr 10 (nieopodal Emilianowa, we fragmencie odcinka pomiędzy Stryszkiem a Makowiskami)
i nr 25 (Bydgoszcz–Inowrocław–Konin), droga wojewódzka nr 254 (Brzoza–Łabiszyn–
Barcin), drogi powiatowe, dwie linie kolejowe Bydgoszcz–Inowrocław oraz pobliski
Międzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy.
Dogodne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy sprawia, że nasza Gmina
jest chętnie wybierana jako miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania.
W rejestrze CEIDG figurowało około 750 aktywnych podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na terenie naszej Gminy. Nie ma wśród nich dużych przedsiębiorstw, często
powiązanych z uciążliwościami dla otoczenia i sąsiedztwa – to przede wszystkim zakłady małe
i średnie, bardzo często firmy rodzinne. Do wiodących branż w Gminie należy zaliczyć: usługi
ogólnobudowlane, transport, handel, naprawy pojazdów samochodowych, gastronomię.
Od trzech lat na terenie naszej Gminy odnotowywane jest najniższe bezrobocie w powiecie
bydgoskim.
Często staramy się lansować powiedzenie, że jest ona miejscem „dobrym do mieszkania”,
co potwierdza fakt, że na przestrzeni ostatnich lat dużo osób wybiera ten teren jako miejsce
swojego osiedlenia, chociaż zauważa się wpływ na to zjawisko ogólnych trendów
gospodarczych. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu tych decyzji jest sąsiedztwo lub bliskie
położenie terenów zaludnionych oraz lasów, które umożliwiają rekreację i czynne spędzanie
czasu wolnego. Puszcza Bydgoska zajmuje 2/3 ogólnej powierzchni Gminy, a spora jej część
objęta jest ochroną, stanowiącą gwarancję wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
Puszcza zajmuje pola wydmowe, które były łachami piaszczystymi dawnej prarzeki. Chociaż
lasy te dawno utraciły swój pierwotny charakter, są dla Bydgoszczy i regionu bezcennym
obiektem przyrodniczym, pozostałością dzikich i nieprzystępnych puszcz średniowiecznych
oraz ważnym ogniwem naturalnego korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.
Świadczą o tym ustanowione obszary chronione:
• obszar chronionego krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńskiej” z unikatowymi formami
rzeźb terenu i kompleksów leśnych oraz ochrony wód podziemnych,
• rezerwat przyrody „Tarkowo”,
• rezerwat przyrody „Dziki Ostrów”,
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•

obszar chronionego krajobrazu „Łąki Nadnoteckie” – rozciągający się od wsi Brzoza,
poprzez Kobylarnię, Chmielniki, Nowe Smolno, Kolankowo, aż po granice z gminami
Białe Błota i Łabiszyn. Charakteryzuje się on bogactwem gatunkowym roślinności
łąkowej i bagiennej oraz jest siedliskiem rzadkich gatunków dzikiego ptactwa
i zwierząt.
Do wyżej wymienionych miejsc, jak i wielu innych, atrakcyjnych pod względem
krajobrazowym, przyrodniczym, historycznym itp. można dotrzeć korzystając z sieci wielu
pieszych szlaków turystycznych. Z inicjatywy władz samorządowych dokonano wyznaczenia
nowych oraz uporządkowania i ponownego oznakowania już istniejących. Są one oznakowane
jako szlaki piesze, ale z powodzeniem mogą być wykorzystywane do turystyki rowerowej
lub biegania.
W tabeli poniżej przedstawiony został wykaz szlaków pieszych w Gminie Nowa Wieś Wielka,
zgodny ze stanem na grudzień 2019 r., który nie uległ zmianie.

Tabela nr 1. Szlaki piesze w Gminie Nowa Wieś Wielka – stan na grudzień 2019 r.
SZLAKI PIESZE W GMINIE NOWA WIEŚ WIELKA - stan na grudzień 2019 r.
Lp.

Numer
szlaku

Przebieg

Km

Km
Uwagi
w Gminie

1.

KP- 4106 - s

Bydgoszcz - Solec Kujawski

28,5

13,3

do pomnika -węzeł szlaków

2.

KP- 4107 - z

Bydgoszcz - Chmielniki

17,5

11,0

do pomnika -węzeł szlaków

3.

KP- 4108 - c

Bydgoszcz - Nowa Wieś Wielka

26,3

19,7

do pomnika -węzeł szlaków

4.

KP- 4117 - n Brzoza - Gąsawa

58,5

7,9

gr. gminy (~Antoniewo)

5.

KP- 4028 - s

6.

KP- 4118 - y Brzoza PKP – Nowa Wieś Wielka

16,9

16,9

im. bł. Czesława Jóźwiaka

7.

KP- 4120 - z

10,7

9,3

gr. gminy (~Chrośna)

168,6

88,3

Nowa Wieś Wielka – 18. Południk 10,2

Nowa Wieś Wielka - Chrośna

Razem:

10,2

Informacja o szlakach turystycznych, mapka z ich przebiegiem oraz opis najważniejszych
szlaków dostępny jest na stronie internetowej www.nowawieswielka.pl w zakładce turystyka.
Lasy, tereny wokół Jeziora Jezuickiego i wyznaczone szlaki turystyczne to nie jedyne
miejsca umożliwiające rekreację i czynne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Na terenie
Gminy Nowa Wieś Wielka rozlokowanych jest 18 placów zabaw, 1 plac rekreacyjno-sportowy
oraz 7 boisk i 1 kompleks Orlik:
1. Brzoza ul. Łabiszyńska
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2. Dąbrowa Wielka 17
3. Dobromierz 32
4. Dziemionna ul. Konwaliowa/Poziomkowa (plac rekreacyjno-sportowy)
5. Jakubowo 6
6. Januszkowo 7
7. Kobylarnia ul. Prosta
8. Kolankowo
9. Nowa Wieś Wielka ul. Piękna/Przemysłowa
10. Nowa Wieś Wielka ul. Kwiatowa
11. Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa
12. Nowa Wioska
13. Nowe Smolno 10
14. Olimpin ul. Przyrzecze/Nadrzeczna
15. Olimpin ul. Nadrzeczna
16. Prądocin ul. Bydgoska
17. Prądocin ul. Zakole
18. Tarkowo Dolne 43
19. Tarkowo Dolne ul. Polna
Boiska:
1. Brzoza - boisko do piłki nożnej i koszykówki przy ul. Łabiszyńskiej.
2. Dobromierz - boisko do koszykówki i piłki nożnej (przy świetlicy).
3.-4. Nowa Wieś Wielka/Dziemionna - boisko do koszykówki i piłki siatkowej oraz boisko
do piłki nożnej ul. Konwaliowa/Poziomkowa.
5. Nowa Wieś Wielka - boisko do koszykówki przy ul. Piękna/Przemysłowa.
6. Nowa Wieś Wielka - „ORLIK”.
7. Nowe Smolno – boisko do piłki nożnej i koszykówki (przy świetlicy).
Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1176-7:2009 prowadzona jest dokumentacja
utrzymania placów zabaw, zawierająca książki kontroli, w których prowadzone są rejestry
z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni
zewnętrznych, nawierzchni oraz czystości i porządku. Stan techniczny sprawdzany jest
przez firmę zewnętrzną, na podstawie zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie
przeglądów i napraw bieżących urządzeń na placach zabaw oraz boiskach znajdujących się
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. Umowa ta obejmuje:
• Kontrolę okresową: kontrolę poziomu i czystości nawierzchni, ostrych krawędzi,
nadmiernego zużycia, kompletność i stabilność konstrukcji urządzeń. Kontrola
okresowa umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem
wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych (połamane części urządzeń
lub potłuczone butelki).
• Kontrolę funkcjonalną: bardziej szczegółową, jej celem jest sprawdzenie
funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia.
• Kontrolę roczną podstawową, która ma na celu ocenę ogólnego poziomu
bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni, ocenę wpływu
warunków atmosferycznych, ślady rozkładu lub korozji, a także zmiany w poziomie
bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw.
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Według obecnego stanu prawnego, urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki,
piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają
obowiązkowej kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat. Celem kontroli 5 letniej jest
szczegółowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w obrębie
placu zabaw stanowiących jego wyposażenie, w tym, oprócz urządzeń zabawowych i urządzeń
do ćwiczeń również ławek, koszy na śmieci, ogrodzeń itp. Jeżeli podczas powyższych kontroli
zostaną wykryte usterki zostają one niezwłocznie usunięte. W przypadku, gdy uszkodzenie
danego urządzenia jest znaczne lub zagraża bezpieczeństwu zostaje ono zdemontowane. Wykaz
napraw i wymian urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś
Wielka
w
2020
r.
przedstawiono
poniżej
w Tabeli nr 2.
Tabela nr 2. Wykaz napraw i wymian urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na terenie
Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.
L.p.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Lokalizacja:

Zakres:

Wartość:

Nowa Wieś
Wielka
Dostawa i montaż zestawu zabawowego "Osa"
ul. Konwaliowa
Wymiana karuzeli tarczowej z siedziskami
Jakubowo
Wymiana trzech bujaków sprężynowych
Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami
Dostawa i montaż metalowej huśtawki wagowej podwójnej
Tarkowo Dolne Dostawa i montaż dwóch ławek konstrukcji metalowej
z oparciem
Wymiana nawierzchni placu zabaw
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej
Dziemionna
pod urządzeniami siłowni zewnętrznej
Prądocin
Budowa terenu rekreacyjnego (placu zabaw)
ul. Bydgoska
Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej na terenie sportowo –
rekreacyjnym
Olimpin
ul. Przyrzecze Wykonanie części ogrodzenia boiska na terenie sportowo –
rekreacyjnym
Wymiana części ogrodzenia boiska przy placu zabaw
Brzoza
(od strony ul. Łabiszyńskiej)
razem:

8 260,00 zł
6 650,00 zł

7 910,00 zł
15 000,00 zł
35 000,00 zł
102 100,00 zł
14 000,00 zł
3 822,84 zł
6 400,00 zł
199 142,84 zł

Wykaz napraw konserwacyjnych urządzeń na placach zabaw w roku 2020 przedstawiono w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Wykaz napraw konserwacyjnych urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.
L.p.
1.

Lokalizacja:

Zakres:

Brzoza

Uzupełnienie części listwy aluminiowej ślizgu zestawu zabawowego.
Uzupełnienie siatki z łańcuszka na ośmiu koszach do gry w koszykówkę.
Uzupełnienie listwy balustrady zestawu zabawowego.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

17.

Naprawa bramki oraz uzupełnienie 11 brakujących krzesełek na boisku
przy placu zabaw oraz umocowanie siatki na bramkach.
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem ławkostołu, 2 ławek,
Dąbrowa Wielka
huśtawki wahadłowej oraz zestawu zabawowego.
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem ławkostołu, 3 ławek,
Dobromierz
2 bujaków sprężynowych oraz zestawu zabawowego.
Naciągnięcie siatki piłkochwytu.
Uzupełnienie pokrycia dachowego wiaty na placu zabaw - gont.
Uzupełnienie siatki z łańcuszka na dwóch koszach do gry w koszykówkę.
Dziemionna
Umocowanie i naprawia trzech blaszanych koszy na śmieci.
Demontaż sześcikąta akrobatycznego.
Umocowanie siatek do bramek.
Umocowanie luźnych podstaw 3 bujaków sprężynowych.
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem ławki, 2 koszy na śmieci
oraz zestawu zabawowego.
Jakubowo
Naprawa karuzeli tarczowej - uszkodzone łożysko.
Oczyszczenie i malowanie górnej belki huśtawki wahadłowej.
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem ławkostołu, 2 ławek
Januszkowo
i huśtawki wahadłowej.
Umocowanie luźnego uchwytu huśtawki wagowej.
Uzupełnienie szczebelka drabinki zestawu zabawowego.
Wymiana siatki bramki na placu zabaw.
Kobylarnia
Wymiana dwóch obręczy koszy z siatką z łańcuszka do gry w
koszykówkę.
Wymiana belki okrągłej oraz barierki zestawu zabawowego.
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem ławkostołu i 3 ławek.
Naciągnięcie siatki piłkochwytu.
Prądocin
Uzupełnienie stópek przy bujaku sprężynowym.
Wymiana siatki na bramce.
Skręcenie luźnych elementów dwóch bujaków sprężynowych.
Umocowanie drewnianego śmietnika oraz uzupełnienie brakujących
Nowa Wieś Wielka
listew.
ul. Konwaliowa
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem 2 ławek i huśtawki wagowej.
Wymiana 2 opon huśtawki wagowej.
Uzupełnienie 2 gum zabezpieczających urządzenia siłowni zewnętrznej.
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem 2 ławek drewnianych
Nowa Wieś Wielka
i zestawu zabawowego.
ul. Kwiatowa
Naprawa mocowania siedziska płaskiego huśtawki wahadłowej.
Uzupełnienie drewnianej listwy zestawu zabawowego.
Naciągnięcie siatki piłkochwytu.
Uzupełnienie regulaminu.
Nowa Wieś Wielka Uzupełnienie deski ławki.
ul. Przemysłowa/ Uzupełnienie 43 sztachetek drewnianego płotku, umocowanie słupka.
Piękna
Oczyszczenie i malowanie drewnochronem 2 ławek oraz zestawu
"ciuchcia".
Uzupełnienie 2 listew daszka wagoników zestawu "ciuchcia".
Tarkowo Dolne Uzupełnienie regulaminu.
osiedle
Usunięcie dwóch opon po huśtawce wagowej.
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Sprawne funkcjonowanie każdej jednostki samorządu terytorialnego umożliwia oparte
na harmonijnej współpracy jej organów – w naszym przypadku Wójta Gminy i jej Rady,
realizowanie zadań własnych i podejmowanych inicjatyw przez organy stanowiący
i wykonawczy, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne oraz pomocnicze. W roku 2020 miała
miejsce rezygnacja z funkcji radnego Rady Gminy i Sołtysa Sołectwa Kobylarnia. Dokonano
wyborów uzupełniających do Rady Gminy i wybrano nowego Sołtysa. Układ organizacyjny
w Gminie nie uległ więc znaczącym modyfikacjom. Przeprowadzone kontrole zewnętrzne,
wewnętrzne i audyty potwierdziły poprawną realizację obowiązków i podejmowanych działań.
W dalszej części Raportu zostanie omówionych szereg przejawów życia społecznego
w aspektach poszczególnych, wyżej wymienionych podmiotów.
Zgodnie z art. 68 ust.1, 69 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. kontrolę zarządczą
w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych
dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy. By sprostać tym wymogom w 2014 roku wdrożono obowiązujące cały czas
Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego dla sektora finansów publicznych
w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka. Ich istota sprowadza się do tego, że można w nich
wskazać dwa względnie wyodrębnione obszary działań o charakterze:
- niezależnego i obiektywnego badania systemu kontroli zarządczej, w tym procedur, w wyniku
którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności,
efektywności i skuteczności tego systemu,
- czynności doradczych, w tym składania wniosków mających na celu usprawnienie
funkcjonowania jednostki jako całości.
Zapewnienie funkcjonowania wyżej wymienionych zadań i celów należy do kierownika
jednostki sektora finansów publicznych. System kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
zbudowany jest w oparciu o Standardy kontroli i odbywa się w pięciu obszarach: środowisko
wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja,
monitorowanie i ocena. Uwzględniając te obszary w 2020 r. przeprowadzono sześć kontroli
wewnętrznych i cztery zewnętrzne zgodnie z planem kontroli, wszystkie zakończone wynikiem
pozytywnym. Ponadto przeprowadzono szereg kontroli przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie
Gminy Nowa Wieś Wielka i w jednostkach organizacyjnych Gminy: Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wojewoda
Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy. Ogółem było
14 kontroli. Wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
Fundamentem takich ocen i efektów pracy jest współdziałanie obu organów gminy,
które formalnie manifestuje się podczas sesji Rady Gminy i obrad Komisji Rady. Przedkładane
Radzie przez Wójta projekty uchwał oraz przygotowywane przez pracowników Urzędu
i jednostek organizacyjnych sprawozdania i informacje tematyczne poddawane są pod dyskusje
i przyjmowane poprzez osiąganie kompromisu (chociaż możliwe byłoby „przegłosowywanie
się”). Novum, które wiąże się z wystąpieniem pandemii to organizowanie i przeprowadzanie
większości posiedzeń Komisji Rady oraz sesji w trybie zdalnym. Wprowadzenie tej
modyfikacji nie zdezorganizowały pracy Rady Gminy. Wszystkie osoby biorące udział w tych
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spotkaniach korzystają z narzędzi elektronicznych podczas pracy z przekazywanymi
materiałami, odbywanych dyskusji i głosowań. W roku 2020 Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
podjęła 97 uchwał, które przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego,
umieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Uchwały związane z finansami Gminy przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. W Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, ogłoszonych zostało
17 uchwał podjętych w 2020 r. Procedurę podjęcia wszystkich uchwał można było obserwować
w Internecie poprzez dedykowane kanały w serwisach YouTube i eSesja.tv. Szczegółowy
katalog podjętych uchwał i komentarz dotyczący ich realizacji stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Raportu.
Nic nie jest w stanie zmienić faktu, że funkcjonowanie samorządu oscyluje wokół
finansów, którymi on dysponuje zgodnie z własnym zamysłem. Stąd też corocznie
najważniejszą uchwałą jest budżet gminy, określający planowane zadania i ich zakres. Pojęcie
budżetu wiąże się z praktycznie co sesyjnym zmienianiem go, korelowaniem z Wieloletnią
Prognozą Finansową wynikającą ze spodziewanych dochodów, ponoszonych wydatków
oraz dysponowaniem mieniem komunalnym.
Gmina Nowa Wieś Wielka
w 2020 r. uzyskała dochody w kwocie
69.303.725,20 zł, co stanowi 103,50% planu. Zrealizowane dochody bieżące stanowią
kwotę 63.589.369,27 zł, czyli 101,50% planu, a dochody majątkowe kwotę
5.714.355,93 zł, tj. 131,60% planu.
Jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy w 2020 roku były dochody własne w kwocie
32.084.382,18 zł, co stanowiło 46,30% planu dochodów ogółem, kolejnym pod względem
wysokości wpływów źródłem dochodów były dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
i inwestycje w wysokości 25.137.510,02 zł tj. 36,30% dochodów ogółem. Subwencja ogólna
wpłynęła w wysokości 12.081.833,00 zł tj. 17,40 % dochodów ogółem.
Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych 12.926.316,00 zł, tj. 97,15 % planu,
b) podatek dochodowy od osób prawnych 915.902,89 zł, tj. 127,07 % planu,
c) podatek od nieruchomości 11.084.601,47 zł, tj. 111,75 % planu,
d) podatek rolny 105.154,93 zł, tj. 118,82 % planu,
e) podatek leśny 301.767,78 zł, tj. 99,90 % planu,
f) podatek od środków transportowych 396.961,07 zł, tj. 98,50 % planu,
g) podatek od czynności cywilnoprawnych 895.807,23 zł, tj. 123,73 % planu.
W omawianym okresie sprawozdawczym na finansowanie i współfinansowanie
programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina otrzymała
środki w wysokości 581.323,28 zł, tj. 79,90% wielkości planowanych. Wydatki na zadania
realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu
krajowego wyniosły 593.212,68 zł, tj. 65,30% planu.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy w 2020 r. były dotacje i środki
przeznaczone na cele bieżące i inwestycje w kwocie 25.137.510,02 zł, co stanowi 36,30%
dochodów ogółem. Wśród dochodów własnych najważniejszym źródłem wpływów były
u d z i ał w e w p ł yw a c h z p o d a t k u d o c h o d o w e g o o d o s ó b f i z yc z n yc h w k w o c i e
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12.926.316,00 zł, tj. 18,70%
zrealizowanych dochodów ogółem oraz podatek
od nieruchomości w wysokości 11.084.601,47 zł, tj. 16,00% zrealizowanych dochodów
ogółem.
Na koniec 2020 r. zaległości budżetowe wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły
1.449.860,50 zł, tj. 2,10% w relacji do dochodów ogółem, w tym zaległości podatkowe
w kwocie 1.236.727,31 zł oraz 171.098,36 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Stan zaległości w podatkach lokalnych na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
a) w podatku od nieruchomości w wysokości 1.091.394,92 zł w tym :
od osób prawnych 126.416,49 zł, od osób fizycznych 964.978,43 zł,
b) zaległości w pozostałych podatkach i opłatach:
– podatku rolnego w wysokości 7.211,20 zł,
– podatku od środków transportowych w wysokości 97.443,03 zł,
– wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 171.098,36 zł.
Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.
W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich
wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
wystawiono łącznie 1.601 upomnień oraz 169 tytułów wykonawczych.
W 2020 r. w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urzędy Skarbowe
i Komorników Sądowych wyegzekwowane zostały zaległości z tytułu podatków od osób
fizycznych w kwocie 26.808,26.zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.617,56 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 16.321,60 zł,
z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3.958,79 zł
a z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 12.271,00 zł.
Na poczet zaległych zobowiązań w 2020 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła
ogółem kwota 108.581,58 zł, z tego: na podatek od nieruchomości kwota 107.055,43 zł,
na podatek rolny kwota 1.514,35 zł, na podatek leśny kwota 11,80 zł, natomiast od osób
prawnych na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 40.026,72 zł, na podatek od środków
transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 6.033,08 zł, a na podatek od środków
transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 13.623,07 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - wyniosły zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP
72.418,77 zł, z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności zaległości
podatkowych wyniosły 11.166,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok w wysokości 1.102.082,56 zł z tego:
– podatek rolny
50.984,01 zł,
710.987,08 zł,
– podatek od nieruchomości
– podatek od środków transportowych
340.111,47 zł.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wyniosły 24.348,65 zł, natomiast na zadania związane z ochroną środowiska
wydatkowano 29.820,00 zł.
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Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
1.480.680,60 zł, należności pozostałe do zapłaty 171.098,36 zł, nadpłaty 24.466,98 zł,
Na zadania jednostki związane z gospodarką odpadami wydatkowano w 2020 r. kwotę
2.101.323,77 zł.
Wykonanie wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów jest wyższe o 620.643,17 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 59.539.742,28 zł, tj. 87,80% planu,
wydatki bieżące stanowią 54.439.138,21 zł, tj. 91,40% ogółu wydatków, natomiast wydatki
majątkowe wynoszą 5.100.604,07 zł, tj. 8,60% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków
bieżących stanowi 94,60% ich planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają
wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.778.255,17 zł oraz świadczenia
na rzecz osób fizycznych 17.309.522,63 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostek budżetowych 10.126.941,40 zł.

Wykres nr 1.

Dochody i wydatki ogółem za 2020 r.
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Źródło:Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.
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Wykres nr 2.
Wykonanie dochodów bieżących za 2020 r.
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Źródło:Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok”.

Wykres nr 3.
Dochody bieżące własne za 2020 rok
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Źródło:Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wykonanie wydatków w stosunku do osiągniętych dochodów jest wyższe o 620.643,17 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w wysokości 59.539.742,28 zł, tj. 87,80% planu,
wydatki bieżące stanowią 54.439.138,21 zł, tj. 91,40% ogółu wydatków, natomiast wydatki
majątkowe wynoszą 5.100.604,07 zł, tj. 8,60% wydatków ogółem. Wykonanie wydatków
bieżących stanowi 94,60% ich planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają
wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.778.255,17 zł oraz świadczenia
na rzecz osób fizycznych 17.309.522,63 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostek budżetowych 10.126.941,40 zł.
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Wykres nr 4.
Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za
2020 r.
4185347,76

Pozostałe wydatki
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

3765333,25
16248185,08

Rodzina
Pomoc społeczna

3094850,66
19100645,41

Oświata,wychowanie

5696040,23

Administracja publiczna

6478976,97

Transport i łączność
Rolnictwo i łowiectwo
- zł

970362,92
5 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł

Źródło:Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wykres nr 5
Wykonanie wydatków bieżących za 2020 r.
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Źródło:Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wydatki inwestycyjne na 2020 r. uchwalone w wysokości 7.239.018,57 zł, w ciągu roku
zostały zwiększone o 2.999.492,70 zł do kwoty 10.238.511,27 zł.
Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku
do planu zrealizowany został w wysokości 5.100.604,07 zł, co stanowi 49,82 % planu
rocznego zadań inwestycyjnych.
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Zaplanowane zadania inwestycyjne wynikające z uchwał budżetowych zostaną sfinansowane:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
27.991,93 zł
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych
852.232,36 zł
3) środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
177.120,00 zł
4) pożyczka z EFRWP
297.531,45 zł
5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
168.785,54 zł
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
6) środkami własnymi budżetu gminy
3.576.942,79 zł
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2.
Ze sprawozdania wynika, że Gmina wykonała dochody z tytułu opłat za wydawanie
zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 229.536,54 zł. Na przeciwdziałanie
alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 197.786,27 zł.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy na 2020 r. zamknął się
nadwyżką w kwocie 9.763.982,92 zł, przy planowanym
deficycie w wysokości
825.531,45 zł. Gmina zrealizowała przychody ogółem w wysokości 297.531,45 zł, w
całości z tytułu zaciągniętej pożyczki. Organ wykonawczy Gminy uzyskał stosowne
opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
o możliwości spłaty
zaciągniętego zobowiązania. Rozchody budżetu w omawianym okresie wyłącznie z tytułu
spłat zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych wyniosły 3.703.931,78 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. wyniosło 18.987.218,84 zł, co stanowi 27,40%
w relacji do wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
W okresie sprawozdawczym Gmina nie udzieliła poręczeń i nie posiada z tego tytułu
zobowiązań.
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu za 2020 r. można znaleźć
w Załączniku nr 3 do niniejszego Raportu.
Fundusz Sołecki - są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa
na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Pozostawiony jest w całości do dyspozycji mieszkańców, więc jest to forma podobna
do budżetu obywatelskiego gdzie mieszkańcy decydują o celu jaki zostanie zrealizowany.
Zgodnie z art. 1 ust 3 ustawy o funduszu sołeckim środki te mogą być przeznaczone wyłącznie
na zadania własne gminy wymienione w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Ustawa reguluje wysokość środków przypadających na dane
sołectwo, wprowadzając wzór, oparty o ilość mieszkańców danego sołectwa i kwotę bazową
obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa
w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata
oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Ustawa wprowadza też ograniczenie polegające na tym, że kwota
środków przeznaczonych w ramach funduszu na dane sołectwo nie może być większa
niż dziesięciokrotność kwoty bazowej.
W Gminie Nowa Wieś Wielka korzysta z tego funduszu 15 sołectw, na co w 2020 roku
wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 428 604,98 zł. Wydatkowano w ramach funduszu
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sołeckiego kwotę 330 629,17 złotych. Kwota 187 738,77 zł dotyczyła realizacji wydatków
inwestycyjnych natomiast kwota 142 890,40 zł to wydatki bieżące w ramach zadań własnych
gminy dotyczące poprawy warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju Gminy.
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to:
- współfinansowanie utrzymania dróg oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie
Brzoza;
- dofinansowanie budowy drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny
(projekt) oraz drogi łączącej Kolankowo z DK 25;
- wykonanie nawierzchni oraz doposażenie boisk i placów zabaw w sołectwach – Tarkowo
Dolne, Olimpin, Nowa Wieś Wielka, i Dziemionna;
- wykonanie projektu mostu na Kanale Złotnickim w Januszkowie;
- dofinansowanie projektów wodociągów w sołectwie Leszyce oraz Nowa Wioska oraz
wykonanie studni do podlewania boiska w Nowej Wsi Wielkiej;
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka została opracowana
na lata 2020-2027 i została uchwalona Uchwałą Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś
Wielka
z dnia 17 grudnia 2019 roku. Prognoza kwoty długu stanowi część wieloletniej
prognozy finansowej i została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zaplanowano
zaciągnąć zobowiązania i obejmuje lata 2020-2026. Rozchody budżetu obejmujące spłaty rat
kapitałowych kredytów i pożyczek są planowane do roku 2027. Stan zadłużenia gminy
na 31.12.2020 r. wynosi 18.987.218,84 zł co w relacji do wykonanych dochodów stanowi
27,40 % zadłużenia gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa składa się z załącznika wykazu
przedsięwzięć, w którym przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne,
obejmujące lata 2020-2026. Wydatki na przedsięwzięcia zostały pogrupowane na wydatki
bieżące i majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych
oraz na wydatki na zadania inwestycyjne pozostałe. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest
dokumentem, który daje możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej
jednostki samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający
na analizę możliwości realizacji zadań inwestycyjnych oraz związaną z tym ocenę możliwości
zaciągania i spłaty zadłużenia. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2027 zawiera Załącznik nr 4
do niniejszego Raportu.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok
została opracowana na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w referacie budżetu
i finansów.
Wartość księgowa brutto na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 116.898.956,05zł i wzrosła
o 2.475.381,67 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r., który wynosił
114.423.574,38 zł, w wyniku przyjęcia na stan nowych środków trwałych zaklasyfikowanych
do grupy „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, na które głównie składają się drogi gminne,
boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne.
Zestawienie informacji według poszczególnych grup klasyfikacji środków trwałych.
Wartość gruntów brutto wynosi 51.469.013,76 zł, przychód nieruchomości wyniósł
2.753.379,00 zł w wyniku:
- nabycia na podstawie uchwał Rady Gminy aktami notarialnymi za kwotę 343.465,73 zł,
- wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzjami
administracyjnymi Wójta Gminy w wysokości 274.871,00 zł,
- wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogę gminną decyzją
administracyjną Starosty Bydgoskiego (Spec Ustawa) - dotyczy przedłużenia ul. Rolnej
w Tarkowie Dolnym w wysokości 43.949,00 zł (kwota złożona do depozytu sądowego),
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ul. Dolina w Brzozie o wartości 6.900,00 zł, (kwota złożona do depozytu sądowego),
ul. Gołębia w Brzozie – 20.790,00 zł,
- przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziałach geodezyjnych zatwierdzonych
decyzjami Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości położonych w Brzozie, Nowej
Wiosce i Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 159.680,00 zł,
- przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziałach geodezyjnych zatwierdzonych
decyzją Starosty Bydgoskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej
na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1550C Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowa w Prądocinie”
w wysokości 545.158,27 zł,
- przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziałach geodezyjnych zatwierdzonych
decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2019 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza-Nowa Wieś
Wielka w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” w miejscowościach
Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Prądocin i Brzoza oraz decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś
Wielka zatwierdzających podział działek w Januszkowie w wysokości 1.358.565,00 zł.
Rozchód wartości nieruchomości wyniósł 2.378.173,97 zł i nastąpił na podstawie:
- zbycia umową notarialną działek nr 159/8, 159/16, 159/18 i 159/20 położonych w Nowej Wsi
Wielkiej o wartości 84.510,37 zł (nieruchomości sprzedane za łączną kwotę netto 510.000,00
zł),
- zdjęcie ze stanu w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi zatwierdzonych
decyzjami Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości położonych w Brzozie,
Nowej Wiosce i Nowej Wsi Wielkiej o wartości 159.680,00 zł,
- zdjęcie ze stanu w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi zatwierdzonymi decyzją
Starosty Bydgoskiego zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej
na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1550C Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowa w Prądocinie”
o wartości 545.158,27 zł,
- zdjęcie ze stanu w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi zatwierdzonymi decyzją
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn:„Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza-Nowa Wieś Wielka
w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” w miejscowościach Nowa
Wieś Wielka, Dziemionna, Prądocin i Brzoza oraz decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
zatwierdzającą podział działek w Januszkowie o wartości 1.358.565,00 zł,
- zdjęcie ze stanu nieruchomości gruntowych przejętych przez Powiat Bydgoski pod drogę
powiatową ul. Ogrodową w Prądocinie na mocy decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalającej
na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1150C
Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowa w Prądocinie” o wartości 121.703,42 zł,
- zdjęcie ze stanu nieruchomości gruntowych przejętych przez Skarb Państwa pod ścieżkę
rowerową na mocy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza-Nowa Wieś
Wielka w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” w miejscowościach
Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Januszkowo, Prądocin i Brzoza” o wartości 94.525,37 zł,
- odszkodowanie za działkę 91/17 w Prądocinie w wysokości 8.520,00 zł,
- odszkodowanie za działkę 199/1 w Brzozie o wartości 5.511,54 zł,
W grupie I budynki i lokale, wartość mienia brutto wynosi 8.013.927,02 zł. Wzrost wyniósł
30.231,30 zł, wskutek przyjęcia środków trwałych:
- wiaty rekreacyjnej na terenie sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie o wartości 14.000,00 zł,
- wiaty rowerowej w Brzozie o wartości 16.231,30 zł.
Znaczny przyrost majątku oraz największe wydatki inwestycyjne dotyczyły środków trwałych
zaewidencjonowanych w grupie II tj. obiekty inżynierii lądowej i wodnej w której wartość
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mienia wynosi 56.723.654,27 zł i wzrosła o kwotę 2.742.389,89 zł, wskutek przyjęcia na stan
środków trwałych:
- inwestycji drogowych o wartości 1.970.681,64 zł,
- inwestycji dotyczących oświetlenia ulicznego na terenie gminy w wysokości 49.333,16 zł,
- inwestycji dotyczących boisk sportowych w wysokości 544.780,94 zł,
- doposażenia placów zabaw oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie
gminy w wysokości 177.594,15 zł.
W grupie IV środków trwałych maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wartość
mienia wynosi 326.848,07 zł. W tej grupie majątek zmniejszył się o kwotę 689.101,05 zł,
w związku z przekazaniem nieodpłatnie w formie darowizny sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem ostatecznym beneficjentom projektu pn. „Internet szansą
wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Stan środków trwałych w grupie V maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wynosi
35.900,00 zł. W tej grupie wartość majątku wzrosła o 20.900,00 zł w związku z zakupem
kosiarki samojezdnej John Deere X350R.
W grupie VI urządzenia techniczne wartość majątku wynosi 172.950,01 zł, nastąpił rozchód
środków trwałych w kwocie 4.243,50 zł w związku z nieodpłatnym przekazaniem Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej ekranu multimedialnego
z rzutnikiem Avtek Video 300P, który został zakupiony w ramach projektu „Internet szansą
wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka”.
W grupie VII – środki transportu wartość mienia wynosi 8.500,00 zł. W tej grupie nie nastąpiły
żadne zmiany, które miałyby wpływ na wartość majątku.
W grupie VIII – narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie wartość mienia wynosi
148.162,92 zł. W tej grupie środków trwałych też nie nastąpiły żadne zmiany.
Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego zawiera Załącznik nr 5 A i B
do niniejszego Raportu.
Oprócz dokumentów związanych z gospodarką finansową gminy, które
warunkują każde podejmowane działanie - decyzję, inwestycję czy przygotowywane
przedsięwzięcie mamy jeszcze do czynienia z pewną grupą dokumentów o charakterze
strategicznym. Są to materiały związane z planowaniem przestrzennym. Najważniejszym
spośród nich, regulującym politykę przestrzenną, jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. W naszej Gminie akt ten był z 2010 r. i zmieniony został
w roku 2014. Z uwagi na nowe wymagania ustawowe oraz rozwój regionalny w 2019 roku
rozpoczęto prace nad zmianą tej uchwały w celu jej uaktualnienia. Prace te zostały zakończone
poprzez przyjęcie przez Radę Gminy w listopadzie 2020 r. nowego, aktualnie obowiązującego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten przez
kolejne lata będzie podstawą do wszelkiego rodzaju uregulowań i podejmowanych działań
w poszczególnych obszarach naszej Gminy (między innymi zawiera uwarunkowanie
umożliwiające prace związane z uruchomieniem portu intermodalnego w Emilianowie).
Szczegóły zagospodarowania i zabudowy nieruchomości są regulowane poprzez ustalenia
zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego albo poprzez decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Gminie obowiązuje 49 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, w tym jeden uchwalony w 2020 r., obejmujących
łącznie powierzchnię 1348 ha ( ubytek o 20 ha na skutek wyroku WSA), tj. 9,2% ogólnej
jej powierzchni. W planach najwięcej terenów jest przeznaczonych na cele budownictwa
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mieszkaniowego – 392 ha, następnie zieleń i wody - 246 ha, zabudowę usługową - 195 ha
i komunikację - 172 ha. Coraz częściej pojawiają się potrzeby w zakresie zmian istniejących
planów miejscowych, np. w zakresie sposobu ogrzewania obiektów, przesunięcia linii
zabudowy, zmiany funkcji terenu.
Niezależnie od ustaleń studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dynamicznie rozwija się zabudowa realizowana na podstawie warunków
zabudowy. Corocznie wydawanych jest około 100 decyzji, głównie na cele mieszkaniowe w 2020 r. na powierzchnię ok. 135 ha – 94 decyzji, w tym 80 dot. mieszkalnictwa.
Ze względu na wagę, jaką przywiązujemy do przyszłego szczęścia i pomyślności
naszych dzieci niezwykle ważną sferą życia społecznego jest oświata. W naszej Gminie koszty
związane z jej funkcjonowaniem od wielu lat oscylują wokół 30 % wysokości budżetu.
Te nakłady są usprawiedliwione ze względu na szerokie spektrum podejmowanych w ramach
„oświaty” działań. W roku 2020 na awans zawodowy nauczycieli, konkurs na stanowisko
dyrektora po zakończonej kadencji, egzaminy zewnętrzne dzieci, organizowanie ich dowozu
i odwozu na zajęcia, przeprowadzanie i przygotowywanie uczniów do rekrutacji do placówek
poszczególnych szczebli, zagwarantowanie możliwości spożywania posiłków, wypłatę
wyprawek i stypendiów, uprawianie sportu, przeprowadzanie zajęć obowiązkowych
i dodatkowych, rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów i wychowanków, cieniem
położyło się zjawisko pandemii.
Na zakup niezbędnych środków odkażających, ochrony osobistej oraz termometrów szkoły
podstawowe i przedszkola wydatkowały w 2020 r. kwotę 16.224,00 zł.
Dyrektorów jednostek oświatowych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka zobowiązano
do wdrożenia i stosowania następujących przedsięwzięć, wynikających z realizacji
wprowadzanych odgórnie obostrzeń i zaleceń epidemicznych:
1) stałego monitorowania stanu czystości i wyposażenia wszystkich pomieszczeń
szkolnych i przedszkolnych w środki higieniczne;
2) odwołania zaplanowanych uroczystości szkolnych, olimpiad i konkursów
o charakterze masowym;
3) wprowadzenia zakazu organizowania zbiorowych wyjść klasowych;
4) odwołania wszystkich zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole;
5) odwołania wycieczek organizowanych przez jednostki oświatowe;
6) ograniczenia do niezbędnego minimum wstępu na teren jednostek oświatowych osób
trzecich, w tym również rodziców/opiekunów prawnych;
7) ograniczenia przemieszczania się oddziałów między salami lekcyjnymi;
8) kontroli absencji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;
9) wstrzymania wynajmu pomieszczeń;
10) bieżącego monitorowania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Edukacji Narodowej oraz postępowania zgodnie z nakładanymi obostrzeniami;
11) informowania rodziców/opiekunów prawnych o działaniach profilaktycznych
związanych z zapobieganiem zarażenia koronawirusem oraz kierowania do nich
komunikatów, dotyczących zakazu przyprowadzania do szkoły lub przedszkola dzieci
chorych lub przeziębionych z objawami infekcji.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U.
z 2020 r. poz. 410 ze zm.) czasowo ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
Początkowo, tj. w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. polegało
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ono na całkowitym zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
co w praktyce oznaczało zamknięcie szkół i przedszkoli. W późniejszym okresie,
tj. od 26 marca 2020 r. do końca roku szkolnego, wprowadzono realizację zadań szkolnych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z obowiązującym planem
zajęć, każdego dnia nauczyciele prowadzili lekcje zdalnie na platformie edupolis,
komunikowali się za pomocą dziennika elektronicznego. Zawieszenie zajęć wychowawczych
i dydaktycznych w przedszkolach, pomimo stosowania wskazanych elementów nauczania
zdalnego, utrudniało proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wspierania rozwoju
dzieci, realizowano zadania zapisane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Rodzice zostali poinformowani o ustalonych przez przedszkola zasadach i formach kształcenia
na odległość i o zalecanych do wykorzystania sposobach oraz narzędziach.
Następna nowelizacja rozporządzenia MEN, w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID–19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 871),
umożliwiła wznowienie działalności w przedszkolach. Od dnia 25 maja 2020 r. placówki
te wznowiły działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
W dniach 16 - 18 czerwca 2020 r. odbył się egzamin ósmoklasisty z uwzględnieniem zasad
organizacji egzaminów w warunkach epidemii.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku,
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek systemu
oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1389 ze zm.) uczniowie tradycyjnie, z dniem 1 września 2020 r., rozpoczęli naukę
w szkołach stacjonarnie.
Kolejne nowelizacje rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z COVID–19, ograniczały funkcjonowanie szkół
podstawowych w klasach IV-VIII w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada
2020 r. Oznaczało to powrót do realizacji zadań szkolnych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. obostrzenie
to rozszerzono również w stosunku do klas I- III.
Zapewnienie kontynuacji wykonywania zadań edukacyjnych szkół i przedszkoli w okresie
czasowego ograniczenia ich funkcjonowania i przyjęcie nowej formy nauczania, polegającej
na kontaktach nauczyciela z uczniami za pośrednictwem technologii IT, stanowiło wielkie
wyzwanie zarówno dla organu prowadzącego szkoły i przedszkola, jak i dyrektorów,
nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców /opiekunów prawnych.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego – umowa nr 2072/2020 Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała
dofinansowanie w wysokości 70.000,00 zł na zakup 24 szt. laptopów
i 2 szt. tabletów dla uczniów, którzy nie posiadali w domu sprzętu umożliwiającego udział
w lekcjach realizowanych w formie zdalnej.
Gmina Nowa Wieś Wielka wzięła także udział w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „ Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” projekt grantowy pn. Zdalna
Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego –
umowa nr 554-28-63-378 w ramach którego otrzymała dofinansowanie w wysokości 55.000,00
zł na zakup kolejnych 18 szt. laptopów dla uczniów i nauczycieli.
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W ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli, w związku z przedłużeniem okresu nauki
zdalnej, zwiększono subwencję oświatową na świadczenie 500 zł. dla nauczycieli
w wysokości 51.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
W 2020 roku zostały złożone dwa wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Egzamin został przeprowadzony
w dniu 8 lipca 2020 r. z uwzględnieniem zasad organizacji egzaminów w warunkach epidemii
(z zachowaniem dystansu społecznego, zapewnienie środków dezynfekujących i rękawiczek
ochronnych).
Zgodnie § 11 h ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów
na stanowiska dyrektorów tych jednostek. Wobec powyższego zostały wstrzymane procedury
konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej.
Jednocześnie na mocy powyższych przepisów dotychczasowemu dyrektorowi przedszkola
przedłużono pełnienie obowiązków do 31sierpnia 2021 r.
Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych i osiąganych
przez nie wynikach od kilkunastu lat corocznie przedstawiane są Radnym Rady Gminy. Takie
sprawozdanie, dotyczące ostatniego okresu, stanowi Załącznik nr 6. do niniejszego Raportu.
W Załączniku nr 7. zamieszczono zestawienie inwestycji i remontów przeprowadzonych
w roku szkolnym 2019/2020 w naszych placówkach oświatowych. Nie tylko inne samorządy
mogą się pochwalić wykorzystaniem nieobecności dzieci dla przeprowadzenia niezbędnych
prac remontowych i gruntownych porządków.
Zadania polityki społecznej Gminy w 2019 r. realizowane lub koordynowane były
przez jednostki organizacyjne gminy powołane w tym celu tj. przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Skuteczna realizacja zadań nie byłaby
możliwa bez współdziałania międzyresortowego. Dlatego pracownicy tych instytucji
wykonując swoje zadania współpracowali z władzami samorządowymi, kuratorami sądowymi,
ZUS-em, KRUS-em, służbą zdrowia, szkołami, parafiami, sołtysami i organizacjami
pozarządowymi oraz osobami prywatnymi, zainteresowanymi losem osób będących w trudnej
sytuacji. Współpraca ta pozwalała na zintegrowanie działań pomocowych na terenie Gminy
oraz przyczyniała się do uzyskania skutecznych rozwiązań problemów społecznych.
Zaprezentowane w analizie zasobów gminnych dane ukazują lokalną sytuację społecznodemograficzną Gminy oraz niezbędne do realizacji polityki społecznej kwestie uwarunkowań
i potrzeb jej Mieszkańców.
Istotne znaczenie mają tu kwestie związane z polityką rynku pracy, ochroną zdrowia
oraz polityką mieszkaniową i oświatą. Zastanawiając się nad wielkością istniejących zasobów
pomocy społecznej pod kątem faktycznych potrzeb i problemów społecznych, biorąc zarazem
pod uwagę ekonomię sił i środków należy stwierdzić, iż pozostają one w naszej gminie
na poziomie średnim. Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych daje
podstawę do stwierdzenia, że istnieje konieczność utrzymania na dotychczasowym poziomie
nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej
oraz dalszego rozwoju działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym
problemom społecznym. Do najważniejszych zadań polityki społecznej gminy należy,
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
życiowych oraz umożliwianie tym rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji, których nie są
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w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Demografia gminy w analizie
ostatnich trzech lat wskazuje na stale starzejące się społeczeństwo lokalne. Na 10195
mieszkańców gminy 1753 to osoby w wieku poprodukcyjnym, co stanowi 17,19% ogółu.
Dzieci i młodzież w wieku do 19 roku życia to grupa licząca 2144 osób, co stanowi 21,03%.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął wsparciem 816 osób, co stanowi 8,03% ogółu
Mieszkańców.
Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje permanentne nakładanie się na siebie
różnych problemów społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia. Szczególną uwagę
należy zwrócić na kwestie związane z bezradnością w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych, bezrobociem oraz chorobą w rodzinie. Zagadnienia, które na stałe wpisują
się w gminną politykę społeczną dotyczą osób starszych oraz osób dotkniętych
niepełnosprawnością i długotrwałą lub ciężką chorobą. Praca socjalna, wsparcie materialne,
rzeczowe i usługowe organizowane i udzielane mieszkańcom gminy dotyczy każdej z tych grup
społecznych.
Gmina Nowa Wieś Wielka posiada zasoby, pozwalające realizować zadania obowiązkowe
i fakultatywne w zakresie polityki społecznej. W ramach tych zasobów na terenie gminy
funkcjonują:
1). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2A, którego
zadaniem jest świadczenie pracy socjalnej, organizowanie wsparcia finansowego, rzeczowego
i usługowego mieszkańcom gminy którzy własnym staraniem nie są w stanie przezwyciężyć
trudności. W 2020r. pomocą objęto 355 rodzin liczących 816 osób w tych rodzinach. Wydatki
i zakres udzielonej pomocy przez pracowników socjalnych stanowi Załącznik nr 8
do niniejszego Raportu.
Pomoc organizuje i świadczy 5 pracowników socjalnych,1 asystent rodziny, 1 psycholog.
2). Środowiskowy Dom Samopomocy realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami
i zadaniami w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz.U. z 2020r. poz. 685 z zm.), ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2020r. poz. 2369 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020, poz. 249)
oraz program i plan pracy ośrodka wsparcia na 2020 rok. Z usług Środowiskowego Domu
Samopomocy w roku 2020 korzystało narastająco 40 osób z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka
oraz 2 osoby na mocy zawartego porozumienia z gminy ościennej. Jako ośrodek wsparcia
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej świadczyliśmy usługi w ramach indywidualnych
lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających
na nauce, rozwijaniu oraz podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi te przeznaczone były dla osób
przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.
Ubiegłoroczny program realizowany podczas zajęć przebiegał pod hasłem „Z muzyką przez
świat”. Dzięki realizacji rocznego planu uczestnicy mieli możliwość poprawić dotychczasowe
funkcje poznawcze, zintegrować się i wzmocnić więzi społeczne z pozostałymi uczestnikami.
W roku 2020 sytuacja epidemiologiczna spowodowała zawieszenie działalności ośrodka
na kilka miesięcy. Utrzymywaliśmy wówczas stały kontakt telefoniczny z naszymi
uczestnikami. Przy pomocy aplikacji mobilnych łączyliśmy się online oraz odwiedzaliśmy ich
w miejscu zamieszkania dostarczając pakiety do pracy w domu. W czasie epidemii dzięki
zaangażowaniu kadry ŚDS udało się odświeżyć pomieszczenia ośrodka oraz uporządkować
pracownie. Przez cały rok braliśmy aktywny udział w licznych konkursach i wycieczkach.
3). Mieszkanie Chronione w Nowej Wsi Wielkiej ul. Al. Pokoju 12, którego zadaniem jest
organizacja i zapewnienie pobytu całodobowego dla 11 osób niepełnosprawnych.
Pomoc organizuje 2 pracowników.
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4). Świetlice Środowiskowe w Nowej Wsi Wielkiej, Brzozie, Prądocinie, Dąbrowie Wielkiej,
Dobromierzu, Nowym Smolnie, których zadaniem jest prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
wychowawczych i profilaktycznych dla 92 dzieci w wieku szkoły podstawowej. Wydatki
i zakres podejmowanych działań na rzecz dzieci i młodzieży realizowane są w ramach
gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i szczegółowo omówione
w Załączniku nr 9.
Działalność oparta jest na 2 pracownikach.
5). Klub Seniora w Prądocinie ul. Bydgoska 14, którego zadaniem jest organizacja pobytu
dziennego dla 40 uczestników.
Działalność prowadzi 1 pracownik.
6). Specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone 55 osobom niepełnosprawnym chorym
psychicznie, upośledzonym umysłowo oraz zaburzonym psychicznie i neurologicznie.
Pomocy udziela 4 pracowników etatowych oraz 7 pracowników na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
7). Usługi opiekuńcze - w tym opieka wytchnieniowa, pomoc w formie asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej oraz pomoc osobom 75+, świadczone codziennie w domach 25 osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych.
Pomoc udzielana przez 6 opiekunek oraz psychologa.
8). Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych (585 rodzin), świadczeń pielęgnacyjnych
i zasiłków dla opiekuna (71 osób), zasiłków pielęgnacyjnych (261 osób), świadczeń
wychowawczych 500+ (1264 dzieci), świadczeń dobry start 300+ (1359 dzieci), świadczeń
rodzicielskich (39 osób) i świadczeń alimentacyjnych (63 dzieci
Zadnia wykonywane są przez 4 pracowników.
9). Wypłata dodatków mieszkaniowych, świadczona dla 14 rodzin przez 1 pracownika.
10). Realizacja Programu Karta Seniora dla 287 osób oraz Karta Dużej Rodziny dla 1252 osób.
Zadanie prowadzone przez 1 pracownika.
11). Dowóz osób niepełnosprawnych codziennie do Środowiskowego Domu Samopomocy
i Klubu Seniora realizowany jest przez 2 kierowców.
12). Ośrodek Profilaktyki Alkoholowej, którego zadaniem jest organizacja profilaktyki
w zakresie uzależnień i zapobiegania przemocy w rodzinie. Profilaktyka oparta jest
na współpracy z policją, kuratorami, prokuraturą i sądami celem minimalizowania
niepożądanych zjawisk. Wydatki i zakres podejmowanych działań zawarte zostały
w Załączniku nr 9 do niniejszego Raportu.
Działania w tym zakresie realizuje 1 pracownik etatowy
13). Obsługa organizacyjno – finansowa wszystkich zadań, prowadzona przez 4 osob
Kolejną sferą życia społecznego zajmują się gminne instytucje kultury – Gminny
Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w 2020 roku różniła
się znacznie od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. Traktujemy miniony rok
jako wyjątkowy, który zmienił specyfikę naszej pracy.
Jeszcze w styczniu, lutym oraz na początku marca 2020 roku nasza działalność przebiegała
zgodnie z planem. Wykonując powierzone zadania, współpracowaliśmy z Urzędem Gminy,
organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, placówkami
przedszkolnymi, szkolnymi, Środowiskowym Domem Samopomocy, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej, sołtysami, radami sołeckimi oraz osobami
fizycznymi zainteresowanymi organizacją i propagowaniem kultury na terenie Gminy Nowa
Wieś Wielka. Nie przypuszczaliśmy, że rok 2020 będzie tak wyjątkowy i stanie się rokiem
niepewności, zmieniającym nasze życie i plany. Kumulacja wydarzeń sprawiła o podjęciu
decyzji o odwoływaniu wydarzeń kulturalnych albo próbie ich przekładania. Od wprowadzenia
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obostrzeń, kalendarza imprez nie mogliśmy już realizować zgodnie z wcześniejszymi
założeniami.
W oparciu o następujący komunikat MKiDN: „W związku z podjęciem zdecydowanych
kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab
kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym
zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów,
muzeów, kin, domów z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności
z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów
stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa
SARS-COV-2”, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka Zarządzeniem nr 3/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 17 marca 2020 roku
zawieszono do odwołania działalność Gminnego Ośrodka Kultury tj. wstrzymano organizację
wszystkich wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli,
wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, ograniczono dostępność instytucji dla interesantów
zewnętrznych oraz zawieszono zajęcia i kółka zainteresowań. Pracownikom merytorycznym
dla bezpieczeństwa własnego jak i osób innych, zalecono pozostanie w domach i dostosowanie
się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii. Boisko wielofunkcyjne
ORLIK zostało również zamknięte. Pracownik gospodarczy w ograniczonym zakresie
i w trybie rotacyjnym wykonywał niezbędne prace na potrzeby Ośrodka. Dyrektor i główny
księgowy zapewniali ciągłości pracy instytucji kultury, podejmując konieczne i adekwatne
w danym czasie decyzje.
W obliczu zaistniałej sytuacji związanej z pandemią, kwestia bezpieczeństwa nabrała
szczególnego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady zapewnianiające poczucie
bezpieczeństwa i ograniczające możliwości zakażenia pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury oraz osób przebywających w tej instytucji. Zakupiono środki ochrony osobistej
(maseczki z atestem, przyłbice, rękawice, środki do dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji
powierzchni na kwotę 1.100 zł. Wiele środków, szczególnie dezynfekujących otrzymano
nieodpłatnie z firm zewnętrznych. Wydanych zostało osiem Zarządzeń Dyrektora GOK
związanych z pandemią, w tym w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpieczeństwa
w Gminnym Ośrodku Kultury w okresie pandemii COVID-19 jak również stosowne
komunikaty dotyczące działalności GOK i ORLIKA. W oparciu o wytyczne Ministerstwa
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
oznakowano budynek instrukcjami: 1. Jak skutecznie myć ręce; 2. Jak skutecznie
dezynfekować ręce; 3. Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę; 4. Jak prawidłowo nałożyć
i zdjąć rękawice. 5. Umieszczono w budynku GOK wykaz telefonów do podmiotów, z którymi
niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia. 6. Wyznaczono pomieszczenie
służące do odizolowania osoby z podejrzeniem zakażenia. 7. Zorganizowano stanowiska pracy
z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami - 1,5 m.
W oparciu o obowiązujące przepisy wprowadzono dla pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, Ocenę Ryzyka Zawodowego związanego z SARS CoV-2
wywołującego chorobę COVID. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także
zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem klientów oraz pracowników GOK,
stosowano się do aktualnych wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszelkie decyzje
dotyczące działalności GOK Dyrektor podejmował w porozumieniu z Wójtem Gminy.
Mimo, że sytuacja epidemiczna wymusiła czasowe zamknięcie instytucji, w tym
dla publiczności, nie oznacza to, że nie funkcjonowała ona w ogóle.
W 2020 r. oprócz już wspomnianych działań napisano 3 wnioski o środki zewnętrzne
na działalność Gminnego Ośrodka Kultury:
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Równać Szanse 2020 - Regionalny Konkurs Grantowy złożony 28.10. 2020 r., nazwa Projektu:
,,Bo ze strażakami jesteśmy bezpieczni”.
Narodowe Centrum Kultury, nazwa Projektu: ,,Kulturalni w Nowej Wsi Wielkiej,” złożony
11.12.2020 r.
Program dotacyjny ,,Niepodległa”, nazwa Projektu: „Historia Mieszkańców Gminy Nowa
Wieś Wielka w dążeniu do Niepodległości.
Ponadto w ubiegłym roku:
zlecono wymianę zużytych drzwi wejściowych do budynki GOK,
wstawiono drzwi przesuwne przy wejściu do zaplecza kuchennego,
wymieniono wszystkie urządzenia sanitarne w toaletach i na zapleczu kuchennym,
w obiekcie ośrodka, wstawiono kilka dodatkowych szafek, zwiększając ilość miejsca
do przechowywania niezbędnych materiałów i sprzętu.
Po doświadczeniu nabytym w 2020 roku, w nowym roku budżetowym działalność GOK-u
będzie dostosowywana do warunków podyktowanych sytuacją pandemii koronawirusa.
Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej za 2020 r. oraz z wydatkowania dotacji podmiotowej udzielonej
na działalność samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi
Wielkiej w roku 2020 stanowią Załącznik nr 10 do niniejszego Raportu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej od 1 lipca 2007 r. działa jako
instytucja kultury; Biblioteka i Filia w Brzozie – mieszczą się w szkołach.
W Gminie Nowa Wieś Wielka czytelnictwo kształtuje się następując0 1070 czytelników,
2121 użytkowników.
Biblioteki są dostępne dla każdego, dlatego też gromadzimy zbiory ze wszystkich dziedzin
wiedzy. Służą one kształtowaniu kultury społeczeństwa lokalnego oraz pomagają
w kształceniu i wychowaniu.
Liczba czytelników na 100 mieszkańców:
2016 rok
2017
2018
2019
2020
12,5
12,6
12,6
12,5
10,4
Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców:
172
185
173
184
136
Księgozbiór:
Nowa Wieś Wielka
Brzoza
18396 wol.
12907 wol.
Ogółem
31302 woluminów
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej i Filia w Brzozie –
www.bibliotekanowawieswielka.pl zapewnia około 100 % księgozbioru jako katalog on-line –
www.nowawieswielka-gbp.sowwwa.pl sprawną i wygodną obsługę czytelników i zbiorów
umożliwia od 1 lipca 2013 roku poprzez komputerowy system biblioteczny
SOWA2/MARC/21, dzięki któremu użytkownicy mają dostęp do katalogu bibliotecznego
przez 24 godziny na dobę.
Za pośrednictwem Internetu jest możliwość samodzielnej
obsługi konta czytelnika – w tym rezerwacji i zamawiania pozycji czy też przeglądanie historii
wypożyczeń. System powiadamia też o możliwości odebrania zarezerwowanej elektronicznie
książki, przypomina też o zbliżającym się terminie zwrotu materiałów bibliotecznych.
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Czytelnicy otrzymują kartę czytelnika uprawniającą go do logowania się na swoje konto.
Poza tym każdy mieszkaniec nie tylko czytelnik ma możliwość przeglądania zbiorów
biblioteki.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej działa
w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz Statut
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadany Uchwałą NR XXII/195/12
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2012 roku.
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą
wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium
Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.
Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych a w przypadkach uzasadnionych
medycznie, także w domu pacjenta. Świadczenia obejmują także profilaktyczną opiekę
nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania
i wychowania.
SPZOZ Gminna Przychodnia w roku 2020, podobnie jak w latach poprzednich, funkcjonowała,
jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, utrzymywany wyłącznie z przychodów
pozyskiwanych samodzielnie przez jednostkę. Jednym z najważniejszych źródeł dochodu były
środki uzyskiwane z udzielanych świadczeń medycznych finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz dochody własne pozyskiwane z wykonywania odpłatnych świadczeń
medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz odpłatnych szczepień
dorosłych i dzieci. Finansowanie świadczeń w POZ, odbywa się na podstawie rocznych stawek
kapitacyjnych, w oparciu o listy świadczeniobiorców (pacjentów) objętych opieką na podstawie
deklaracji wyboru, a w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, na podstawie list uczniów szkół.
Koronawirus SARS-CoV-2 wiele zmienił w funkcjonowaniu placówek podstawowej ochrony
zdrowia. W czasie epidemii przychodnie starały się zminimalizować ryzyko zakażenia
koronawirusem, dlatego część konsultacji odbywała się w formie teleporady.
Mając na uwadze świadczenia realizowane przez lekarzy, pielęgniarki i położne
w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
stosowano i przestrzegano warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego, uwzględniając
wszystkie wytyczne zapobiegania zakażeniom. Każdy pacjent podczas realizacji świadczeń
wymagał indywidualnego podejścia z uwzględnieniem ogłaszanego przez Ministerstwo
Zdrowia bezpieczeństwa epidemiologicznego na dany dzień. Pomimo epidemii drzwi
Przychodni były zawsze otwarte. Działała również rehabilitacja z dwu tygodniową przerwą
oraz ginekologia i stomatologia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
Szczegółowe informacje z działalności Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej zawarte
są w Załącznik nr 11 do niniejszego Raportu. Natomiast Załącznik nr 12 zawiera ocenę sytuacji
ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, która została
opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków
i specyfiki sektora ochrony zdrowia.
Niezmiennie również w 2020 r. za jeden z priorytetowych obszarów działań władz
samorządowych, służących bezpośrednio Mieszkańcom i poprawiających standard
ich codziennego życia, odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej. Jest on jednostką
organizacyjną Gminy Nowa Wieś Wielka. Działa na podstawie uchwały Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka Nr 112/XXI/93 jako zakład budżetowy. Wykonuje zadania należące do zadań
24

własnych samorządu terytorialnego od roku 1993. Zakład prowadzi w ramach zadań własnych
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowa
Wieś Wielka i związane z tym prace eksploatacyjne na stacjach uzdatniania wody,
oczyszczalniach, sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Poza tymi zadaniami prowadzi
prace zlecane przez Wójta Gminy tj. budowę, remonty i bieżące naprawy dróg i ulic gminnych,
prace przy utrzymaniu porządku i czystości, prace na terenach zielonych należących do Gminy
i innych prac zlecanych przez Wójta. Zakład wykonuje również prace na zlecenie
indywidualnych inwestorów w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: kierownicze stanowiska urzędnicze (2 osoby),
stanowiska urzędnicze (4 osób) oraz stanowiska pomocnicze i obsługi (17 osób). Obsługę
oczyszczalni ścieków powierzono firmom zewnętrznym wyłonionym w drodze przetargu.
Zakład prowadzi własną obsługę w zakresie zamówień publicznych. Obsługę Zakładu
w zakresie dotyczącym: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw p.poż. powierzono
zewnętrznemu specjaliście. Obsługa prawna wykonywana jest przez radcę prawnego Urzędu
Gminy Nowa Wieś Wielka.
Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2020 uchwalone zostały w wysokości
5.716.533,00 zł (w tym stan środków obrotowych na początek roku 318.725,00 zł). Przychody
w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.963.693,83 zł, co stanowi 91,96 % planu
w tym: przychody własne 4.930.093,83 zł; dotacja przedmiotowa: 33.600,00 zł.
Przychody z działalności podstawowej m.in.
- sprzedaż wody 345.088,10 m3
–1.074.073,99 zł
- sprzedaż ścieków 216.775,90 m3
– 1.517.151,72 zł
- usługi z zakresu utrzymania i budowy dróg,
budowy sieci wod-kan, utrzymania zieleńców i czystości
– 1.445.707,26 zł
- usługi dla odbiorców indywidualnych
– 330.159,75 zł.
W roku 2020 Zakład Gospodarki Komunalnej administrował następującą infrastrukturą
komunalną:
1. Oczyszczalnia ścieków Brzoza (oddana do użytkowania w 2018 roku) o przepustowości 1620
m3 / dobę.
2. Przepompownie i tłocznie ścieków w ilości 35 sztuk.
3. Stacja uzdatniania wody w Prądocinie o wydajności 1200 m2 /dobę.
4. Stacja uzdatniania wody w Nowej Wsi Wielkiej o wydajności 1100 m2 /dobę.
5. Stacja uzdatniania wody w Brzozie o wydajności 1000 m2 /dobę.
6. Sieć wodociągowa – 141,8 km w tym wybudowana w roku 2020 – 0,4 km.
7. Siec kanalizacyjna – 56,9 km w tym wybudowana roku 2020 – 9,3 km.
8. Przyłącza wodociągowe – 2.707 szt. w tym wybudowane w 2020 roku – 80 szt.
9. Przyłącza kanalizacyjne – 1.965 szt. w tym wybudowane w 2020 roku – 149 szt.
Do niniejszego Raportu w formie Załącznika nr 13 dołączono zestawienie wyposażenia, którym
dysponuje Zakład.
Wiele działań podejmowanych przez ZGK łączy się z jednymi z najważniejszych
czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy – związanych z inwestycjami
i utrzymaniem infrastruktury gminnej.
W 2020 r. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka zostały zrealizowane inwestycje na łączną
kwotę 4 992 604,57 zł.
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Zadania inwestycyjne zostały podzielone na kilka obszarów:
1. Infrastruktura komunalna:
1) Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych:
 Kobylarnia ul. Kwiatowa i Zajęcza na kwotę 11 685,00 zł,
 Leszyce na kwotę 63 315,00 zł (w tym fundusz sołecki 4 000 zł),
 Nowa Wioska na kwotę 21 716,10 zł (w tym fundusz sołecki 16 427,10 zł),
 Prądocin na kwotę 6 396,00 zł,
 Kolankowo na kwotę 6 765,00 zł,
 Tarkowo Dolne na kwotę 8 204,10 zł,
2) Budowa sieci wodociągowych:
 Olimpin - wieś na kwotę 230 102,87 zł,
 Dąbrowa Wielka (projekt i wykonawstwo) na kwotę 34 260,60 zł,
 Prądocin działka 174/2,174/9,174/12 na kwotę 34 446,41 zł,
 Brzoza w ul. Jaskółczej na kwotę 22 500,00 zł,
 Brzoza w ul. Bocianowej na kwotę 18 000,00 zł,
 Brzoza spięcie sieci ul. Śliwkowa na kwotę 23 000,00 zł,
 Prądocin w ul. Grabowej i Lipowej na kwotę 30 000,00 zł,
3) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych:
 sieć wodno-kanalizacyjna w Prądocinie dz. 102/9 i 104/5 na kwotę
50 000,00 zł,
 sieć kanalizacyjna w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna na kwotę
20 851,34 zł,
 kanalizacja sanitarna w Kobylarni - projekt na kwotę 91 049,50 zł,
4) Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę dróg i ulic:
 droga w Dobromierzu na kwotę 12 361,50 zł,
 ulica Plażowa w Prądocinie za kwotę 13 468,50 zł,
 droga łącząca Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny na kwotę
22 509,00 zł (w tym fundusz sołecki 20 700,00 zł),
 droga łącząca Dziemionne z Tarkowem Dolnym (wykonanie projektu
drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami
i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) na kwotę 35 239,50 zł,
 droga do oczyszczalni ścieków w Brzozie (wykonanie projektu drogowego
z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami
oraz przebudową sieci) za kwotę 28 206,36 zł,
 droga w Nowym Smolnie za kwotę 138 707,10 zł,
 droga w Kobylarni za kwotę 52 275,00 zł,
 droga od DW254 do miejscowości Olimpin wieś za kwotę 29 151,00 zł,
 drogi na Kanale Złotnickim za kwotę 20 934,60 zł (w tym z funduszu sołeckiego
Januszkowa 16 000,00 zł)
5) Budowa dróg i ulic:
 Brzoza ul. Jaskółcza i Klonowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej
za kwotę 551 369,15 zł,
 Brzoza ul. Gołębia długość 351 m wraz z odwodnieniem za kwotę
828 566,47 zł,
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

 Olimpin ul. Notecka wraz z odwodnieniem za kwotę 724 901,82 zł,
 Prądocin od DK 25 do PKP za kwotę 275 553,48 zł (w tym fundusz sołecki
Kolankowa 10 000,00 zł),
 Nowa Wieś Wielka ul. Wrzosowa wraz z odwodnieniem za kwotę
932 580,83 zł,
2. Place zabaw - budowa, zagospodarowanie, doposażenie na kwotę 192 054,13 zł.
3. Boiska piłkarskie - przebudowa, renowacja na kwotę 210 183,77 zł.
4. Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - projekt na kwotę 14 300,00 zł.
5. Oświetlenie - rozbudowa oświetlenia ulicznego na kwotę 69 523,16 zł.
6. Zakup gruntów do gminnego zasobu na kwotę 112 264,73 zł.
7. Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0" na kwotę 10 264,13 zł,
8. Wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw
i Pomorza 2.0" na kwotę 24 998,42 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych
w roku 2020 r. znajdują się w sprawozdaniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Raportu.
Wydatkowanie środków publicznych musi być realizowane w oparciu o przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim w 2020 roku Gmina Nowa Wieś Wielka
ogłosiła 9 przetargów nieograniczonych na łączną kwotę brutto 7.314.091,59 zł.
Na roboty budowlane ogłoszono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które
zakończyły się podpisaniem umów z wykonawcami robót budowlanych na następujące kwoty:
budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem (długość ulicy 209 m, długość
kanalizacji deszczowej 240 m, przewiert pod drogą wojewódzką) - 716.601,83 zł,
budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej (długość ulicy 386 m,
długość kanalizacji deszczowej 505 m) - 920.153,29 zł,
budowa drogi w Prądocinie - od DK 25 do przejazdu PKP (długość drogi 227 m) - 263.451,72
zł,
budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie (długość drogi 351
m, długość kanalizacji deszczowej 831,5 m) - 1.829.010,00 zł,
budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie
(długość drogi 934 m, długość kanalizacji deszczowej 1041,5 m) - 2.671.100,00 zł,
budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka
(plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie) - 102.100,00 zł.
Dwa kolejne przetargi nieograniczone dotyczyły zamówień na wykonanie usług projektowych.
Na podstawie przeprowadzonej procedury wyłoniono firmę do opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Kobylarni w ul. Kwiatowej,
Zajęczej, Dębowej i Nad Szosą, w Leszycach, w Kolankowie w ul. Sielanka, w Prądocinie
i Nowej Wiosce (szacunkowa długość sieci 4.400 mb). Wartość zamówienia wyniosła
54.120,00 zł. Drugie postępowanie umożliwiło wybranie firmy do opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowych na budowę drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego,
ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej oraz ulicy Komunalnej w Nowej
Wsi Wielkiej. Umowa została zawarta na kwotę 109.470,00 zł.
Ponadto Gmina Nowa Wieś Wielka przeprowadziła w 2020 roku jeden przetarg na dostawę,
który dotyczył energii elektrycznej do lokali i obiektów oraz na potrzeby oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.
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Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ELEKTRA S.A. z siedzibą w Warszawie, z którą
podpisano umowę na wartość brutto 648.084,75 zł.
W żadnym postępowaniu nie złożono odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
Podobnie jak w poprzednich Raportach osobnego omówienia wymaga inwestycja jaką
jest port intermodalny w Emilianowie. To przedsięwzięcie o fundamentalnym znaczeniu
dla naszej Gminy, ale również niezwykle ważne dla naszego regionu i, w niektórych aspektach,
również kraju. Wiąże się z innymi zamierzeniami instytucji centralnych i regionalnych
przygotowywanych na terenie Nowej Wsi Wielkiej.
Ta inicjatywa jest wspólnym dążeniem wielu podmiotów i środowisk (Kancelarii Premiera,
Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Inwestycji i Rozwoju, KOWR-u, Zarządu PKP S.A.,
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, portów Trójmiasta, Lasów
Państwowych, Urzędu Wojewódzkiego i samorządowych władz wojewódzkich, Miasta
Bydgoszczy i naszej Gminy) w celu uruchomienia przedsięwzięcia, które nie jest
kontrowersyjne i powinno służyć rozwojowi całego regionu.
W trakcie roku 2019 Urząd Marszałkowski, po kolejnych negocjacjach, doprecyzował swoje
stanowisko i doszło do jasnego sformułowania tezy o komplementarności portu
intermodalnego w Emilianowie i multimodalnego nad Wisłą w okolicach Solca Kujawskiego.
W międzyczasie udało się doprowadzić do podpisania w dniu 17 września 2019 r. w Brzozie
Porozumienia o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala
intermodalnego w Emilianowie k/Bydgoszczy pomiędzy: PKP S.A., Gminą Nowa Wieś
Wielka, Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A.,
Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa i PKP CARGO S.A. Umożliwiło to uzgodnienie treści uchwały Sejmiku
Samorządowego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny ToruńskoBydgoskiej – część wschodnia i zachodnia. Umieszczone w nim zapisy pozwalają
na planowanie, późniejsze wybudowanie i pracę infrastruktury portowej na terenie objętym
na mocy tej uchwały ochroną. Kolejnym etapem prac stało się powołanie celowej spółki
inwestycyjnej mającej wziąć na siebie przygotowanie dokumentacji planistycznej, jak i samej
inwestycji wraz z jej zrealizowaniem. Zadaniem spółki jest również sfinalizowanie starań
o zakwalifikowanie budowy portu intermodalnego w Emilianowie do kategorii zadań
o charakterze strategicznym. We wszystkich tych czynnościach jako Gmina cały bierzemy
aktywny udział i podejmujemy czynności wręcz umożliwiające realizacje wielu zamierzeń,
na przykład przygotowaliśmy i przyjęliśmy dokument o znaczeniu fundamentalnym dla idei
portu, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej
Gminy, a w najbliższej przyszłości plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
Koniecznie trzeba w tym miejscu wspomnieć o niezbędnym dla przeprowadzenia tego
przedsięwzięcia skorelowaniu tych prac z uzgodnieniami dotyczącymi drogi ekspresowej S10,
bez której nie dojdzie do skutecznego połączenia infrastruktury portu intermodalnego z siecią
dróg krajowych.
Wielu wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych nie udałoby się wcielić w życie
bez możliwości współfinansowania ze środków zewnętrznych. Praktyka ta jest stosowana
od wielu lat. W roku 2018 udało się pozyskać znaczącą ilość środków i skumulować
je przeznaczając na realizację zadań przede wszystkim o charakterze strukturalnym, natomiast
w roku 2019 dokonano pełnego rozliczenia tych projektów i rozpoczęto w ich przypadku okresy
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trwałości. W roku 2020, pomimo pozornego zakończenia unijnej perspektywy finansowej
w roku 2020, skutecznie występowano z kolejnymi inicjatywami o pozyskanie funduszy
w ramach tych środków, jak również z innych źródeł finansowania zewnętrznego:
Unijna perspektywa finansowa 2014-2020
Gmina Nowa Wieś Wielka w 2020 roku aplikowała z wnioskiem o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, na dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zewnętrzną instalacją
gazową ze zbiornikiem na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą
oraz placu zabaw na dz. nr 21/18, w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka”. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie i podpisano Umowę o dofinansowanie tego Projektu. Kwota pomocy
to 202 679,00 zł.
Wnioskowano o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na działanie pn. „Kultywowanie wspomnień
o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji
w wielopokoleniowych zespołach Gminy Nowa Wieś Wielka- Lirenki i Brzozowiacy.”
Wnioskowana kwota pomocy to 31.815,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich wnioskowano także o wsparcie dla działania pn. „ Poprawa infrastruktury
rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego
w Gminie Nowa Wieś Wielka. Wnioskowana kwota pomocy to 159.274,00 zł. Wniosek jest
w trakcie oceny merytorycznej.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
27 września 2020 podpisano umowę na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dla zadania pn. „Budowa ulicy Gołębiej o długości
351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”, na kwotę wsparcia 583.429,00 zł. Całkowita wartość
inwestycji to 1.857.209,99 zł.
Otrzymano dofinansowanie dla działania pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej
wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” w kwocie 1.335.550,00 zł. Całkowita
wartość inwestycji to 2.690.780,00 zł.
Złożono wnioski o dofinansowanie dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej
w Brzozie” na kwotę 509.721,98 zł, dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej
w Brzozie”, na kwotę 508.500,70 zł, dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w
Olimpinie”, na kwotę 1.588.270,36 zł oraz dla działania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zaspa
w Olimpinie”, na kwotę 1.085.818,51 zł. Otrzymano 50% wsparcia dla realizacji zadania
pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie”. Zadanie związane z budową
nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie jest na liście rezerwowej wniosków rekomendowanych
do dofinansowania.
Na podstawie Umowy z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymano dofinansowanie pochodzące
ze środków RFRD dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej wraz z kanalizacją
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deszczową w Nowej Wsi Wielkiej” o długości od 0,000 do 0,390”. Kwota otrzymanego
wsparcia to 452 468,00 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Otrzymano 1.018.177,00 zł bezzwrotnego wsparcia pochodzącego z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie pochodzi z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
Otrzymano 1.500.000,00 zł wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na działanie
pn. ”Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej
Wsi Wielkiej wyposażonego w samoczynny system przejazdowy przez tory 1 i 2 w km 0,985
linii kolejowej nr 201 na szlaku Nowa Wieś Wielka- Bydgoszcz Emilianowo, na działce nr ew.
116/3 – obręb 0011 Nowa Wieś Wielka”. Wnioskowano o wsparcie w ramach RIFL dla działań
pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem
na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz placu zabaw
na dz. nr 21/18,w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka”, oraz dla działania
pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4
w Brzozie” – nie otrzymano wsparcia na dwa ostatnie działania ze względu na możliwość
dofinansowania tylko jednej priorytetowej inwestycji.
Edukacja
W związku z epidemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkołach i placówkach, samorząd
wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli
do zdalnej nauki w ramach Programu grantowego realizowanego przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–
2020.Otrzymano wsparcie w kwocie 70.000 zł.
Zawarto umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie
1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach programu Zdalna Szkoła +, w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Otrzymano wsparcie w kwocie 55.000 zł.
We współpracy ze Szkołą Podstawową w Brzozie aplikowano o środki w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na Projekt pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach
ośrodków edukacji LOWE”. Uzyskano wsparcie w kwocie 207.000,00 zł.
Otrzymano darowiznę finansową od Fundacji Grupy PERN, w kwocie 100 000,00 zł na cel
pn „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zewnętrzną instalacją gazową ze zbiornikiem
na gaz, zewnętrzną instalacją oświetlenia, wewnętrzną linią zasilającą oraz placu zabaw
na dz. nr 21/18, w Kobylarni, gm. Nowa Wieś Wielka”.
Na podstawie Uchwały Nr 51/2236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zwiększono kwotę dofinansowania do zrealizowanej inwestycji pn. ”Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka”. Gmina oczekuje na przelew
środków w kwocie 49.358,00 zł.
Odpowiadając na ogłoszony z końcem 2020 roku nabór wniosków w ramach Działania 3.5.
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2.
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT,
aplikowano o środki finansowe dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
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Gminy Nowa Wieś Wielka” .Wnioskowana kwota wsparcia to 259.025,15 zł. Projekt jest
w trakcie oceny formalnej.
Gmina Nowa Wieś Wielka w 2020 r. aplikowała o środki w wysokości – 9.716.086,70 zł.
W roku 2020, analogicznie do lat poprzednich, były systematycznie podejmowane
działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego i poprawę jego stanu. Wśród nich
znajdują się związane z realizacją konkretnych programów, jak i podejmowane poza nimi,
systematycznie lub doraźnie.
Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje nowy „Program ochrony środowiska
dla Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2022”. Został on przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka Nr XII/123/19 w dniu 17.12.2019 r., a więc praktycznie dotyczy okresu
od początku 2020 r. Przyjęte w Programie rozwiązania uwzględniają w pierwszej kolejności
działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy
stanu środowiska, poprawy stanu jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki
odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji
do nich oraz zapobiegania klęskom żywiołowym.
Program usuwania azbestu dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2032 (Uchwała Rady
Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XII/124/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.)
Rok 2019 – 39,808 tony – koszt utylizacji 14 728,96 zł,
Rok 2020 – 58,440 tony – koszt utylizacji: 26 823,96 zł.
Ilość odpadów zawierających azbest na terenie gminy przed rozpoczęciem realizacji programu
w 2012 r.: 1 881,81 Mg (wg inwentaryzacji przeprowadzonej na potrzeby Programu).
Ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w latach
2012-2020 wyniosła: 508,511 ton.
Nakłady finansowe poniesione przez gminę na realizację zadań ujętych w harmonogramie
w latach 2012-2020: 173 197,644 zł.
Coroczny wybór usługodawcy na odbiór, transport i utylizację odpadów azbestowych.
Zgodnie z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 –
2020 (Uchwała Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2016 r.) przygotowywane
inwestycje muszą uwzględniać osiąganie zamierzonych efektów energetycznych
lub są realizowane w celu osiągnięcia pożądanych parametrów (np. termomodernizacje
budynków.
W ogólnie obowiązującą tendencję do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję spalin
nasza Gmina wpisała się dzięki podjęciu przez Radę Gminy uchwały Nr XXVIII/218/17 z dnia
18 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na realizację zadań polegających
na wymianie źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych dwukrotnie w 2019 r.
zmieniana uchwałami: Nr XI/111/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada
2019 r. oraz Nr XII/114/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r.
W 2020 r. złożono 26 wniosków, wypłacono 22 dotacje oraz 15 dotacji z wniosków z 2019 r.) na kwotę
110 999,50 zł.
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Tabela nr 4. Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
ROK ZAREJESTROWANIA
WNIOSKU

2017
2018
2019

2020
SUMA

ILOŚĆ WNIOSKÓW

54
42
52

26
174

ROZLICZONA
DOTACJA

REZYGNACJA

PRZEKROCZENIE
TERMINU UMOWY

ZŁY
KOCIOŁ

W
TOKU

30

11

6

7

0

26

8

0

0

8

40

2

0

0

10

22

3

0

0

1

118

24

6

7

19

Działania podejmowane w Gminie łączą się z ogólnopolskim Programem Czyste Powietrze,
zapoczątkowanym w 2018 r. W 2019 r. Gmina Nowa Wieś Wielka podpisała porozumienie
dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w związku z tym wskazani
pracownicy Urzędu uczestniczyli w organizowanych szkoleniach.
W celu ułatwienia Mieszkańcom Gminy w korzystaniu z tego Programu w ostatnim kwartale
2018 r. podjęto decyzję, by zagadnienia z nim związane włączyć do zakresu obowiązków
nowego stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, które powstało na początku 2019 r. Wówczas
też Gmina Nowa Wieś Wielka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu porozumienie dotyczące realizacji Programu Priorytetowego
„Czyste Powietrze” w wyniku którego, pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach
poświęconych tej tematyce. Z terenu naszej Gminy od momentu powstania programu do końca
2019 r. do WFOŚiGW wpłynęło 78 wniosków, z czego 11 zostało wypełnionych
za pośrednictwem pracownika Urzędu Gminy. W 2020 r. do WFOŚiGW wpłynęło
49 wniosków, z których 10 wniosków wypełnił pracownika Urzędu.
W celu zapewnienia możliwości pozyskiwania danych mogących mieć znaczenie
przy realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej i innych programów proekologicznych
w 2018 r. na terenie Gminy zainstalowano 3 profesjonalne sensory powietrza
w miejscowościach Nowa Wieś Wielka, Brzoza i Kobylarnia. Gwarantują one zbieranie
i przekazywanie (do ogólnej bazy) danych dotyczących jakości powietrza i umożliwiają
bezpośrednie śledzenie tych wielkości w Internecie.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na sposób wprowadzania w życie Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Nowa Wieś Wielka w 2019 r. (Uchwała Nr XV/143/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia
5 maja 2020 r.). W ramach Programu w 2020 r. wykorzystano nakłady finansowe: koszt zadania
72 649,92 zł. Kwota ta obejmuje koszt interwencji z udziałem zwierząt, koszt zabiegów
kastracji, koszt zakupu karmy dla kotów wolnożyjących oraz partycypację w kosztach
utrzymania Schroniska i przyjęcia zwierząt pod opiekę.
Na uwagę zasługuje fakt ciągłego angażowania się w działanie zmierzające do pomocy
osobom, którym uciekli ich podopieczni oraz szukania decydujących się na adopcję zwierząt,
które trafiłyby do schroniska. Praktyki te pozwalają zdecydowanie obniżyć koszty związane
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z realizacją Programu, ale przede wszystkim dają olbrzymią satysfakcję w przypadkach,
gdy uniknie się przekazania zwierząt do schroniska.
Obowiązujący w naszej Gminie w 2020 r. system gospodarowania odpadami
komunalnymi obejmuje jedynie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele pozostałych
nieruchomości, na których są wytwarzane odpady komunalne, to jest obiektów służących
prowadzeniu działalności gospodarczej, instytucji publicznych, rodzinnych ogrodów
działkowych itp. są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów ze specjalistycznymi
przedsiębiorstwami na odbiór odpadów komunalnych. Jednocześnie należy nadmienić,
że problematyczne odpady eternitu (azbest) podlegają odrębnym zasadom i zapotrzebowanie
na ich odbiór należy każdorazowo zgłosić do Urzędu Gminy. Również inne odpady, nie będące
odpadami komunalnymi, podlegają odrębnym zasadom. W takim przypadku właściciel
odpadów indywidualnie zleca usługę odbioru uprawnionym podmiotom.
Od 1 października 2020 r. na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, zgodnie z uchwałą Rady
Gminy, obowiązuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w miejsce metody
uzależniającej wysokość opłaty od wielkości gospodarstwa domowego i określono stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
w wysokości 20,00 zł za miesiąc od mieszkańca.
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje wymóg
segregowania odpadów. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów w sposób selektywny ustalona została podwyższona stawka opłaty
w wysokości 60,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. na podstawie obowiązujących deklaracji liczba
mieszkańców wynosi 8 931 osób. Płatności na rzecz Gminy ponoszone są z miesięczną
częstotliwością. W zamian za opłatę mieszkańcom przysługują następujące świadczenia:
- wyposażenie nieruchomości w pojemnik na zmieszane (resztkowe) odpady komunalne
i worki do selektywnej zbiorki odpadów;
- bezpośrednio z nieruchomości: odbiór odpadów zmieszanych raz na dwa tygodnie, odbiór
segregowanych, takich jak papier, tworzywo sztuczne i metale – w żółtych workach oraz szkła
w workach zielonych - raz w miesiącu oraz odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku;
- możliwość dostarczania do dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
papieru, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych
pochodzących z ogródków przydomowych, mebli i innych wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, chemikaliów, opon
z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz odpadów budowlanych
i poremontowych w ilości do 500 kg rocznie na gospodarstwo domowe;
- przeterminowane leki dostarcza się do aptek, do oznakowanych pojemników;
- zużyte baterie umieszcza się w oznakowanych pojemnikach w obiektach użyteczności
publicznej, Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazuje się
je do placówek handlowych sprzedających baterie.
Wymienione zasady segregacji odpadów zachowują ważność do czasu obowiązywania umowy
z przedsiębiorcą, wyłonionym w ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, to jest do 30 czerwca 2021 r.
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Zgodnie z prowadzonym przez Wójta Gminy rejestrem działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś
Wielka w 2020 roku uprawnionych było dziewięć podmiotów do odbioru odpadów
komunalnych.
Łącznie w 2020 r. zostało odebranych z terenu Gminy 5 363,501 ton odpadów komunalnych,
natomiast z nieruchomości zamieszkałych odebrano 4 266,461 ton odpadów komunalnych,
w tym niesegregowanych (zmieszanych) 2 509,960 ton, co stanowi 59% w stosunku
do wszystkich odebranych od mieszkańców. Bezpośrednio z nieruchomości selektywnie
zebranych opakowań ze szkła odebrano 216,520 ton, odpadów selektywnie zebranych
zmieszanych opakowaniowych z tworzywa sztucznego, papieru i metali: 492,290 ton.
Z jednorazowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości
odebrano 98,140 ton.
Z dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odebrano łącznie
1 014,770 ton odpadów, co stanowi 24% w stosunku do masy wszystkich odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Struktura poszczególnych frakcji odpadów
odebranych z PSZOKów kształtowała się następująco (w tonach) : zmieszane opakowaniowe
z tworzywa sztucznego, papieru i metali 59,900, opakowania ze szkła 12,240, odpady ulegające
biodegradacji 298,800, odpady poremontowe 486,340, zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne 24,820, opakowania po niebezpiecznych środkach 10,220, odpady
wielkogabarytowe 98,420, zużyte opony 23,670.
Wykres nr 6

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych (w tonach)
23,67

31,27

298,8

0,4

0,4

10,22

486,34

196,56
216,52

2509,96
492,29

Odpady zmieszane 2509,96

Tw.sztuczne, papier, metale 492,29

Szkło 216,52

Wielkogabarytowe 196,56

Ulegające biodegradacji 298,8

Poremontowe 486,34

Urządzenia elekryczne i elektroniczne 31,27

Zużyte opony 23,67

Przeterminowane leki 0,4

Baterie i akumulatory 0,4

Opakowania po środkach niebezpiecz. 10,22
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W porównaniu z 2019 rokiem nastąpił wzrost odpadów o 327,068 ton z nieruchomości
zamieszkałych, to stanowi ok. 8%. Średnio na jednego mieszkańca Gminy Nowa Wieś Wielka
przypada 478 kg odpadów komunalnych.
Szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi Załącznik nr 14
do niniejszego Raportu.
Ważnym elementem efektywnego kierowania Gminą jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Gmina Nowa Wieś Wielka, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, realizuje szereg zadań,
które służą zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Mieszkańców. W wykonywaniu części zadań
partnerem samorządu gminy są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego. Lokalne inicjatywy obywatelskie mają ogromne znaczenie
w rozwiązywaniu problemów określonych grup społecznych, zaspokajaniu aspiracji
i oczekiwań. Doświadczenia zarówno organizacji, jak i samorządu gminnego w zakresie
współpracy w poprzednich latach pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy
w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych Gminie.
Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. zawarte zostały
w Programie współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Niniejszy
Program został przyjęty Uchwałą nr X/104/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 29 października 2019 roku. Podjęcie uchwały wynikało z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), nakładającego na organ samorządu
terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego opierała się przede wszystkim na zasadach: pomocniczości,
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
Głównym celem współpracy Gminy z organizacjami było budowanie społeczeństwa
obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspakajania potrzeb społecznych. Z kolei cele
szczegółowe obejmowały:
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,
- tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
- umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,
- integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
- wzmocnienie potencjału organizacji.
W 2020 roku Gmina wspierała lub powierzała podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego realizację następujących zadań priorytetowych w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- upowszechniania sportu w środowisku wiejskim,
- organizacji zawodów i rozgrywek sportowych promujących Gminę,
- organizacji rajdów rekreacyjnych,
- integracji osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe.
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2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
- wpierania działań z zakresu podtrzymywania tradycji lokalnych i narodowych,
- wspierania kształtowania postaw patriotycznych oraz kształtowania lokalnych tradycji,
- wspierania i promocji twórczości lokalnej i regionalnej,
- wspierania inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla społeczności lokalnej
postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych.
3. Edukacji, oświaty i wychowania:
- organizowania konkursów recytatorskich, plastycznych, fotograficznych, itp.,
- wdrażania różnych form aktywnego wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,
- wspierania działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych,
a także organizacji innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
4. Pomocy społecznej:
- pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów socjalnych, prowadzenia
wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych poprzez organizowanie i współpracę
przy organizowaniu imprez, konferencji, szkoleń i kampanii z zakresu polityki społecznej,
- wyrównywania szans młodzieży uczącej się,
- wsparcia w ramach poradnictwa terapeutyczno-pedagogicznego i poradnictwa
obywatelskiego,
- pomocy rzeczowej, żywnościowej i niematerialnej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspierania rodzin wielodzietnych i samotnych matek,
- pomocy rodzinom wymagającym wsparcia społecznego poprzez umożliwienie udziału
w różnych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych,
- organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego,
- aktywizacji społecznej ludzi starszych i samotnych.
W 2020 roku Gmina wspierała lub powierzała realizację zadań również organizacjom
o charakterze sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, a także ustawy
o sporcie. Tryb składania wniosków w sprawie określania warunków i trybu finansowania
zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu określa
Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 roku ze zm.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku Gmina
podejmowała działania o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym. Współpraca
o charakterze finansowym realizowana była poprzez wspieranie wykonywania tych zadań
wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecenie zadań odbywało się
w drodze ogłaszanego otwartego konkursu ofert oraz wniosków o udzielenie dotacji (sport),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Wysokość środków zaplanowanych w formie dotacji w ramach konkursów w 2020 r. wyniosła
227 000,00 zł. Akty prawne na podstawie, których określono wysokość środków finansowych
przeznaczonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego w 2020 roku na wykonanie zadania:
1. Uchwała nr IV/14/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku ze zm. w sprawie określania warunków
i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy: 160 000, 00 zł.
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2. Zarządzenie nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie „ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie wspierania:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, oświaty i tradycji
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
c) pomocy społecznej”.
Środki zabezpieczone w budżecie Gminy: 67 000,00 zł, w tym: w zakresie wspierania
upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 35 000,00 zł; w zakresie wspierania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, oświaty i tradycji oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej: 12 000,00 zł; w zakresie wspierania pomocy społecznej: 20 000,00 zł.
W 2020 roku w wyniku otwartych konkursów ofert wsparcie otrzymały: 3 podmioty
na realizacje 4 zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
4 podmioty na realizację 5 zadań publicznych z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej; 2 podmioty na realizację
4 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz 6 podmiotów na realizację 6 zadań
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Łącznie rozdysponowano kwotę 225 694,00 złotych.
Szczegóły dotyczące przyznanych środków znajdują się poniżej w Tabeli nr 5.
Tabela nr 5. Wykaz przyznanych środków finansowych na realizację zadań publicznych
w 2020 r.
Lp.

Organizacja Pozarządowa

Nazwa zadania

Wnioskowana

Wysokość

kwota dotacji

przyznanych
środków

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1.

Fundacja Wszystkich Pokoleń

„Wodna Akademia Mistrzów”

4 500,00 zł

4 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie

„Dla Św. Jana Pawła II – VIII Bieg Papieski, Nordic Walking,

14 994, 00 zł

14 944,00 zł

7 300,00 zł

7 300,00 zł

Domów

6 950,00 zł

6 950,00 zł

Suma:

33 694,00 zł

33 694,00 zł

3.

Klub

Turystyki

Rowerowej „Rowerowa Brzoza”

Rajd Pieszy, Koncert, Żywy Napis, Bydgoszcz – Brzoza”

Stowarzyszenie

„XIV Rodzinny Rajd Rowerowy – 06.09.2020 r.”

Klub

Turystyki

Rowerowej „Rowerowa Brzoza”
4.

Polski Komitet Pomocy Społecznej -

„XIX

Olimpiada

Sportowa

Zarząd Gminny

Samopomocy województwa kujawsko-pomorskiego”

Środowiskowych

Zadania w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej –

„Wspólny czas nas buduje, uczy, bawi, wychowuje”

16 504,00 zł

6 500,00 zł

„Harcerska wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju dla Gminy

4 500,00 zł

3 500,00 zł

Zarząd Gminny
2.

Fundacja Wszystkich Pokoleń

3.

Fundacja F-XXI

„Klockowe L-Maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci”

1 500,00 zł

250,00 zł

4.

Fundacja F-XXI

„Zabytkowo i klockowo! Kościół Pw. Niepokalanego Poczęcia

1 500,00 zł

250,00 zł

8 160,00 zł

1 500,00 zł

32 164,00 zł

12 000,00 zł

Nowa Wieś Wielka”

NMP w Nowej Wsi Wielkiej”
5.

Fundacja „Poniatówka Polska”

„Kartozajęcia”

Suma:
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Zadania w zakresie wspierania pomocy społecznej
1.

2.

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz

„Wsparcie specjalistyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem

Rodzin

społecznym z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”

11 520,00 zł

7 500,00 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej –

„Zajęcia z muzykoterapii – Wszystko Gra”

4 150,00 zł

2 500,00 zł

„Seniorska Jesień w Gminie Nowa Wieś Wielka”

9 000,00 zł

3 000,00 zł

„Aktywni Seniorzy poznają bogactwo polskiej fauny i flory”

14 000,00 zł

7 000,00 zł

„Seniorzy zawsze razem”

9 000,00 zł

Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka
3.

Polski Komitet Pomocy Społecznej –
Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka

4.

Polski Komitet Pomocy Społecznej –
Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka

5.

Polski Komitet Pomocy Społecznej –
Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka

- oferta nie spełniła
wymogów

Suma:

47 670,00 zł

20 000,00 zł

„Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej

62 760,00 zł

8 000,00 zł

55 000,00 zł

53 000,00 zł

52 000,00 zł

40 000,00 zł

„Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce”

55 000,00 zł

33 000,00 zł

„Organizacja treningów i zawodów oraz udział w lokalnych

45 000,00 zł

24 000,00 zł

10 500,00 zł

2 000,00 zł

280 260,00 zł

160 000,00 zł

Zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
1.

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”

łucznictwo”

2.

Klub Sportowy „Brzoza”

3.

Gminny Ludowy Klub

„Organizacja treningów i zawodów oraz udział w lokalnych
i regionalnych imprezach sportowych w zakresie piłki nożnej”
Sportowy

„Burza” Nowa Wieś Wielka

„Udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez KPZPN

oraz

prowadzenie

treningów

przygotowujących

zawodników do rozgrywek”
4.

Uczniowski Klub Sportowy „Szabla
Brzoza”

5.

Akademia Futbolu Brzoza

i regionalnych imprezach sportowych w zakresie kultury
fizycznej
i sportu”
6.

Klub Uczelniany AZS UKW

„Szkolenie zawodników sekcji Judo, udział w zawodach
promujących gminę w ramach rozgrywek własnych oraz
prowadzonych przez Polski i Okręgowy Związek Judo”

Suma:

W Tabeli nr 6. przedstawione zostały podmioty, które nie zrealizowały zadań publicznych
lub które nie wykorzystały całości przyznanych środków finansowych. Powodem rezygnacji
z realizacji zadań publicznych była sytuacja epidemiczna w kraju i obowiązujące obostrzenia,
które uniemożliwiły wykonanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.
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Tabela nr 6. Wykaz podmiotów, które nie zrealizowały zadań publicznych lub które
nie wykorzystały całości przyznanych środków finansowych w 2020 r.
Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Niewykorzystana

Uwagi

kwota dotacji
Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1.

Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz

„XVIII

Rodzin

Domów Samopomocy Województwa Kujawsko-

Olimpiada

Sportowa

Środowiskowych

6 950,00 zł

Rezygnacja z wykonania
zadania.

Pomorskiego Nowa Wieś 2019”
2.

Stowarzyszenie

Klub

Turystyki

Rowerowej „Rowerowa Brzoza”

„Dla Św. Jana Pawła II – VIII Bieg Papieski, Nordic

14 994, 00 zł

Walking, Rajd Pieszy, Koncert, Żywy Napis,

Rezygnacja z wykonania
zadania.

Bydgoszcz – Brzoza”
3.

Stowarzyszenie

Klub

Turystyki

„XIV Rodzinny Rajd Rowerowy – 06.09.2020 r.”

7 300,00 zł

Rowerowej „Rowerowa Brzoza”

Rezygnacja z wykonania
zadania.

Suma:

29 194,00 zł

Zadania w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
1.

Fundacja F-XXI

„Klockowe L-Maszyny – warsztaty techniczne dla

250,00 zł

dzieci”
2.

Fundacja F-XXI

„Zabytkowo i klockowo! Kościół Pw. Niepokalanego

250,00 zł

Poczęcia NMPw Nowej Wsi Wielkiej”
3.

Fundacja „Poniatówka Polska”

Rezygnacja z wykonania
zadania.
Rezygnacja z wykonania
zadania.

„Kartozajęcia”

1 500,00 zł

Rezygnacja z wykonania
zadania.

Suma:

2000,00 zł

Zadania w zakresie wspierania pomocy społecznej
1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej –

„Seniorska Jesień w Gminie Nowa Wieś Wielka”

3 000,00 zł

Zarząd Gminny Nowa Wieś Wielka

Rezygnacja z wykonania
zadania

Suma:

3 000,00 zł

Zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
1.

Klub Sportowy „Brzoza”

„Organizacja treningów i zawodów oraz udział w

1 615,58 zł

lokalnych i regionalnych imprezach sportowych w

Kwota została zwrócona na
konto Urzędu Gminy.

zakresie piłki nożnej”
2.

Klub Uczelniany AZS UKW

„Szkolenie zawodników sekcji Judo, udział w

2 000,00 zł

Zadanie

nie

zostało

zawodach promujących gminę w ramach rozgrywek

zrealizowane.

własnych oraz prowadzonych przez Polski i Okręgowy

zwrócona na konto Urzędu

Związek Judo”

Gminy.
Suma:

3 615,58 zł

Podsumowanie:
W 2020 roku zrealizowanych zostało:
- 1 projekt z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na kwotę 4 500,00 zł,
- 2 projekty z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 10 000,00 zł,
- 3 projekty z zakresu wspierania pomocy społecznej na kwotę 17 000,00 zł,
- 5 projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na kwotę 156 384,42 zł.
Łącznie zrealizowanych zostało 11 projektów na kwotę 187 884,42 zł.
Gmina Nowa Wieś Wielka realizując Program wspierała sektor pozarządowy również
w formach pozafinansowych w szczególności poprzez:
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,
39

Kwota

- promocję działalności organizacji pozarządowych,
- współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł
poprzez informowanie o możliwości ich uzyskania,
- pomoc merytoryczną organizacjom pozarządowym,
- aktualizację witryny internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie informacji
dotyczących organizacji pozarządowych z terenu Gminy,
- konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Od kilku lat ma miejsce ścisła współpraca naszej Gminy z innymi samorządami
w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Efekty podejmowanych działań są widoczne
dla poszczególnych Mieszkańców, ponieważ dotyczą takich kwestii jak wspólna komunikacja
międzygminna, Karta Seniora 60+ czy możliwość korzystania z preferencyjnych cen przy
zakupach w wybranych sklepach. Są również ważne przy zadaniach o charakterze
strategicznym, takim jak tworzenie mechanizmu ZIT dla nowej perspektywy finansowej przy
pozyskiwaniu środków unijnych, czy współpraca w ramach prowadzenia gospodarki odpadami.
Szczegółowe informacje zawiera Załącznik nr 15 do niniejszego Raportu.
Kwestie związane z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa Mieszkańcom Gminy
oraz jej Gościom rozwiązywane są poprzez ścisłą współpracę Urzędu Gminy z powołanymi
w tym celu instytucjami publicznymi o zasięgu gminnym, jak i przekraczającym jej zasięg
terytorialny – służbami różnych szczebli.
Współpracowano na bieżąco z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny. Działania,
jak corocznie, były skierowane przede wszystkim na realizację istotnych dla społeczności
lokalnej, a polegających na ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia, ochronie
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podejmowano również działania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowych i na obszarze wodnym – Jezioro Jezuickie. Specyfiką roku
2020 były liczne kontrole kwarantanny indywidualnej i zbiorowej, oraz czynności
podejmowane w związku z dostarczaniem pożywienia. Szczegółowy opis działań podjętych
i zrealizowanych przez Policję na terenie naszej Gminy znajduje się w Załączniku nr 16
do niniejszego Raportu.
Mieszkańcy naszej Gminy spośród wszystkich formacji, których zadaniem jest zapewnianie
poczucia bezpieczeństwa, najczęściej mają kontakt z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na naszym terenie działa ona w dwóch jednostkach funkcjonujących w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie. W Załączniku nr 17
do niniejszego Raportu, w formie sprawozdań obu Jednostek zawarto szczegółowe informacje
dotyczące działalności OSP w 2020 r.
Zarządzanie
kryzysowe
stanowi
zespół
przedsięwzięć
organizacyjnych,
logistycznych i finansowych, których celem jest zapobieganie powstawaniu sytuacji
kryzysowych, zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach
zarządzania, ciągłej gotowości sił i środków do podjęcia działań, sprawnego reagowania
oraz likwidacji skutków zaistniałej sytuacji.
Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka powołany jest Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego (GZZK). Jego pracami kieruje wójt, a w skład wchodzą osoby powołane spośród
osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.
Do jego zadań należą:
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monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
opracowanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej,
przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
planowanie wsparcia organów kierujących działaniami,
realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.
Obowiązujący od 2016 r. Plan Zarządzania Kryzysowego określa struktury i zasady
organizacyjne, jednostek administracji samorządowej, powiatowej, zespolonej i niezespolonej,
w sytuacjach kryzysowych oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie skutków
zdarzeń o dużym zasięgu lub sytuacji kryzysowej, przywrócenie i odtworzenie warunków życia
ludności sprzed zdarzenia.
W 2020 roku siły i środki skierowane były na współpracę i realizację działań w związku
zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii.
W ramach omówienia spraw związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa należy jeszcze
wspomnieć o obronie cywilnej, która ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów
pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym
w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
oraz usuwanie ich skutków. Podstawowe cele i główne zadania obrony cywilnej w czasie
pokoju i w okresie wojny ujęte są w Załączniku nr18 do niniejszego Raportu.
Z uwagi na pandemię zadania obrony cywilnej w 2020 roku nie były realizowane.
Już kolejny rok Gmina Nowa Wieś Wielka udostępnia Mieszkańcom bezpłatny
mobilny system informacji lokalnej SISMS, który umożliwia w bezpieczny i bardzo szybki
sposób przekazywanie ważnych i przydatnych informacji jego użytkownikom. Mieszkańcy
mogą otrzymywać komunikaty na swój adres e-mail lub za pomocą aplikacji BLISKO,
sprawach dotyczących mieszkańców, imprezach kulturalnych i sportowych, innych ważnych
wydarzeniach z terenu Gminy, istotnych utrudnieniach i awariach, ale przede wszystkim
o nadchodzących zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Użytkownik wybiera z jakich
interesujących serwisów tematycznych chce korzystać. Zarejestrować może się
do następujących serwisów:
Informacje Urzędu Gminy,
Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Kultura i sport,
Oświata,
Pomoc społeczna,
Przychodnia,
Zagrożenia i ostrzeżenia,
RSO,
Łowcy burz.
W czasach kiedy wszyscy nieustannie jesteśmy atakowani różnymi komunikatami, dzięki
tej aplikacji mamy możliwość zamówić informacje zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Regulamin systemu dba o komfort użytkowników, dzięki czemu mogą mieć pewność, że nie
będą niepokojeni reklamami lub innymi niechcianymi treściami. Bez względu na rodzaj
zamówionych informacji system dla Mieszkańców jest zawsze bezpłatny, mogą rejestrować się
do dowolnych serwisów i w każdej chwili zrezygnować z usługi. Warto wiedzieć co się dzieje
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w naszym najbliższym otoczeniu. Aktualnie z systemu korzysta 544 odbiorców. W roku 2020
Urząd Gminy zamieścił 160 komunikatów, a Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Bydgoszczy wysłało 92 komunikaty z ostrzeżeniami przed potencjalnymi
zagrożeniami.
Rok 2020 to „rok covidowy”. Epidemia odcisnęła swe piętno praktycznie na każdym
z nas oraz na wszystkich dziedzinach życia społecznego. Wymusiła podejmowanie wielu
działań, których wcześniej nikt nie przewidywał. W ramach ograniczania rozprzestrzeniania
koronawirusa Gmina Nowa Wieś Wielka w 2020 roku realizowała następujące
przedsięwzięcia:
1. Przekazano maseczki ochronne z rezerw państwowych dla osób najbardziej potrzebujących,
członkom OSP Nowa Wieś Wielka i Brzoza, pracownikom Poczty Polskiej i Mieszkańcom,
którzy zgłosili taką potrzebę. Częściowy zakup maseczek ochronnych oraz środków ochrony
osobistej i płynów dezynfekcyjnych został sfinansowany z budżetu Urzędu Gminy Nowa Wieś
Wielka oraz ze środków uruchomionej gminnej rezerwy kryzysowej.
2. Wdrożono regularną dezynfekcję miejsc publicznych (przystanków i placów zabaw).
Cykliczne odkażanie było prowadzone przez dwóch Pracowników Urzędu Gminy. Środki
do dezynfekcji zapewnił Urząd Gminy.
3. Zakupiono profesjonalny ozonator, dzięki któremu ozonowane były miejsca kwarantanny
zbiorowej, pomieszczenia Urzędu Gminy i jednostek oświatowych.
6. Radca prawny w Urzędzie przyjmował na bieżąco świadcząc pomoc osobom, które czuły,
że obecna sytuacja ich przerasta i doskwiera ponad miarę. Poradnictwo psychologiczne w tym
względzie świadczył GOPS i zatrudnieni psychoterapeuci i psycholodzy.
9. Gmina zabezpieczyła transport środków odkażających powierzchnie oraz środków
do odkażania rąk dla wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy i GOPS-u.
Od początku wybuchu epidemii Gmina Nowa Wieś Wielka informowała Mieszkańców
w zakresie zagrożenia epidemiologicznego. Działania informacyjne Gminy służyły przede
wszystkim zwalczaniu dezinformacji na temat koronawirusa. Działania obejmowały
informowanie o pandemii na stronie internetowej Gminy oraz tablicach ogłoszeń. W jasny
i przejrzysty sposób prezentowaliśmy dane jakie wpływały z instytucji państwowych
i powiatowych.
Urząd Gminy pracował codziennie w dni robocze w normalnych godzinach pracy. Pracownicy
pracowali w zależności od sytuacji epidemiologicznej codziennie lub w systemie pracy zdalnej
oraz rotacyjnej. Na bieżąco odbierana była korespondencja Mieszkańców z poczty
elektronicznej oraz ze skrzynki podawczej ustawionej przed siedzibą Urzędem. Współpraca
z innymi urzędami i instytucjami odbywała się w trybie telefonicznym, mailowym oraz poprzez
wideokonferencje.
W niniejszym Raporcie, w kolejnym roku, starano się przywołać najistotniejsze kwestie
dotyczące Gminy. Przy doborze i opracowywaniu tematów oraz materiału założono, że nastąpi
odniesienie się do poszczególnych obszarów życia społecznego, opisanie ich i związanych
z nimi zadań oraz problemów w sposób na tyle skrótowy, by akcentując je, nie doprowadzić
do powstania dokumentu zbyt obszernego. Szczegóły znajdują się w załącznikach do Raportu.
W znacznej części wykorzystane zostały dokumenty, które są dostępne i znajdują się w obiegu
publicznym – przede wszystkim zostały przygotowane dla Państwa Radnych i przyjęte przez
nich na sesjach i obradach Komisji Rady Gminy, które poprzedzały prezentowanie
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niniejszego Raportu. Wynika to z założenia metodologicznego, że niniejszy dokument nie jest
przygotowywany przez pojedynczą osobę, ale przez zespół Pracowników różnych gminnych
instytucji i opisuje Gminę jako strukturę kooperujących podmiotów bazujących na wcześniej
przyjętym planie ich pracy.
W Raporcie po wstępnych informacjach ogólnych ma miejsce odniesienie się do współpracy
organów naszego samorządu. Z dokumentu bezpośrednio nie wynika jak ścisłe było
to współdziałanie, ale potwierdzeniem tego jest statystyka głosowań i fakt, że zdecydowana
większość uchwał, w tym te najważniejsze, dotyczące budżetu i finansów, podejmowane były
jednomyślnie. Informacje dotyczące budżetu i finansów, zamówień publicznych, gospodarki
odpadami, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, zapewniania prawidłowego
działania infrastruktury gminnej i jej rozwoju (przede wszystkim polityki wodnokanalizacyjnej), gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, realizowanej polityki
oświatowej, pomocy społecznej, sfer kultury i ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami
pozarządowymi, jak i inne przywołane kwestie razem stanowią opis naszej Gminy,
jej funkcjonowania i rozwoju. Z przedstawionego dokumentu wynika, że mamy do czynienia
z właściwą dbałością o interesy Gminy i jej Mieszkańców. Wszystkie omówione zagadnienia
pokazują właściwą realizację: Strategii Rozwoju Gminy, innych strategii, programów i planów,
zadań własnych i zleconych, trafne podejmowanie inicjatyw i prowadzenie polityk długo
i krótkoterminowych, które umożliwiają wyważone podejmowanie kolejnych przedsięwzięć.
Potwierdzają to pozytywne wyniki wszystkich przeprowadzonych kontroli, chociaż najlepiej
obrazuje tę tezę obszar finansów Gminy i dogłębne analizy oraz opisy sporządzone przez
pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Stabilna sytuacja finansowa
umożliwia realizację deklaracji zawartych w programach wyborczych Wójta i Komitetów
Wyborczych, których kandydaci otrzymali mandat Radnego Gminy. Ale nie upoważnia
do przeinwestowania – stąd podejmowany cały szereg działań zmierzających do zrealizowania
inwestycji drogowych przez instytucje wykraczające swym zasięgiem ponad poziom gminny.
W tym, priorytetowym dla wszystkich obszarze, zapewniającym poczucie bezpieczeństwa
i gwarantującym podniesienie komfortu codziennego życia w roku 2020, podobnie jak w latach
poprzednich, podjęto szereg działań (spotkań roboczych, udziału w uzgodnieniach,
wystosowywania pism oraz lobbowania) dotyczących podjęcia inwestycji w ramach S10,
DK25, DW254, dróg powiatowych i ścieżek rowerowych wzdłuż tych dróg. Realizacja
tych ostatnich również przy zaangażowaniu środków gminnych, ale zapewniająca stworzenie
w przyszłości systemu bezpiecznych ciągów dla rowerzystów udających się do szkół, pracy,
jak i czynnie odpoczywających. Idealnym potwierdzeniem tej tezy jest podpisanie przez
przedstawicieli Marszałka Województwa umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi
wojewódzkiej nr 254, które miało miejsce w 2020 r.
14-15 października 2020 r. nasz Samorząd uczestniczył w Kongresie Turystyki Polskiej,
podczas którego Gmina otrzymała dwa certyfikaty otrzymując tytuły:
- Laureata Programu Przyjazna Gmina w kategorii "Ekologia". „Przyjazna Gmina”
to ogólnopolski program, który redakcja Forum Biznesu po raz dwunasty skierowała
do polskich Miast i Gmin. Kapituła Programu wysoko oceniła i nagrodziła działania naszego
Samorządu związane z wdrażaniem zasad liderów samorządności. Doceniła kultywowanie
wartości ekologicznych, prowadzenie proekologicznych kampanii informacyjnych, a także
zwracanie uwagi na zrównoważony rozwój i wspieranie prospołecznych działań.
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- Laureata Programu Turystyczna Usługa Roku 2020 w ramach VI edycji Ogólnopolskiego
Programu Turystyczna Usługa Roku 2020, Turystyczny Produkt Roku 2020. Kapituła
Programu pozytywnie oceniła i nagrodziła działania naszego Samorządu za szlaki historycznoprzyrodnicze, które związane są z wieloma ważnymi i ciekawymi wydarzeniami, a także
okazały się niezwykle przydatne dla aktywności na świeżym powietrzu ze względu
na specyfikę ubiegłego roku.
Dużą część informacji, które znalazły się w Raporcie, a dotyczą bezpośrednio 2020 r., odwołują
się właśnie do „rzeczywistości pandemicznej”. Wielu nawet bardzo ważnych kwestii nigdy
nie będziemy analizować publicznie, ponieważ dotycząc spraw ludzkich stanowią domenę zbyt
osobistą, by o tym dyskutować z udziałem innych osób. A dla poszczególnych Mieszkańców
były one na pewno bardzo istotne. Ale oprócz tego, te informacje o działaniach podejmowanych
w związku z występowaniem koronawirusa i tak zajęły dużo miejsca w niniejszym Raporcie,
zresztą tak samo jak w naszym ubiegłorocznym życiu. Staraliśmy się pomóc wszystkim
potrzebującym i tak prowadzić sprawy urzędowe na terenie naszej Gminy, żeby umożliwić
przeprowadzenie postępowań w sposób nieuciążliwy dla naszych klientów. I chodzi tu zarówno
o osoby występujące z wnioskami lub chcące załatwić swoje sprawy w Urzędzie
lub jednostkach organizacyjnych Gminy, jak i Pracowników tych instytucji. Teraz wiemy,
że po roku 2020 nadszedł rok kolejny, również naznaczony piętnem pandemii. Ale jesteśmy
przekonani, że wprowadzone mechanizmy i działania podjęte w roku ubiegłym umożliwiły
w miarę łagodne przejście przez ten trudny czas i wypracowanie nawyków, które pozwolą
wrócić do „normalnego” życia.
W niniejszym Raporcie znalazły więc swoje odzwierciedlenie zarówno „rzeczy” wielkie,
jak i małe, ale obie te kategorie spraw mają swój wpływ na codzienne funkcjonowanie Gminy
Nowa Wieś Wielka, która dla Jej Mieszkańców jest Małą Ojczyną. Nasz lokalny patriotyzm,
nie pozwala na niedbałość o prawidłowe jej funkcjonowanie i systematyczny rozwój.
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Tabele zamieszczone w Raporcie o stanie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 roku
Tabela nr 1., strona 3 - Szlaki piesze w Gminie Nowa Wieś Wielka – stan na grudzień 2019 r.,
Tabela nr 2., strona 5 - Wykaz napraw i wymian urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych
na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.,
Tabela nr 3., strona 5 - Wykaz napraw konserwacyjnych urządzeń na placach zabaw
zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.,
Tabela nr 4., strona 32 – Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
Tabela nr 5., strona 37 - Wykaz przyznanych środków finansowych na realizację zadań
publicznych w 2020 r.,
Tabela nr 6., strona 39 - Wykaz podmiotów, które nie zrealizowały zadań publicznych
lub które nie wykorzystały całości przyznanych środków finansowych
w 2020 r.
Wykresy zamieszczone w Raporcie o stanie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 roku
Wykres nr 1., strona 10 – Dochody i wydatki ogółem za 2020 r.,
Wykres nr 2., strona 11 – Wykonanie dochodów bieżących za 2020 r.,
Wykres nr 3., strona 11 – Dochody własne za 2020 r.,
Wykres nr 4., strona 12 – Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2020 r.
Wykres nr 5., strona 12 – Wykonanie wydatków bieżących za 2020 r.,
Wykres nr 6., strona 34 – Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.
Załączniki do Raportu o stanie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 roku
Załącznik nr 1., strona 8 - Uchwały podjęte przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka w 2020 r.,
Załącznik nr 2., strona 13 i 27 – Zadania inwestycyjne
Załącznik nr 3., strona 13 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020,
Załącznik nr 4., strona 14 – WPF,
Załącznik nr 5A. i 5B., strona 16 – mienie komunalne,
Załącznik nr 6., strona 19 - informacja o stanie oświaty,
Załącznik nr 7., strona 19 – inwestycje i remonty w placówkach oświatowych w roku
szkolnym 2019/2020,
Załącznik nr 8., strona 20 - Sprawozdanie GOPS za 2020,
Załącznik nr 9., strona 21 – rozw. Probl. Alkoholowych,
Załącznik nr 10., strona 23 – Sprawozdanie GOK za 2020,
Załącznik nr 11., strona 24 – Sprawozdanie z działalności Przychodni za 2020,
Załącznik nr 12. Strona 24 – Informacja o stanie finansów Przychodni za 2020 r.,
Załącznik nr 13., strona 25 – Wyposażenie ZGK w 2019,
Załącznik nr 14., strona 35 - Informacja dotycząca odpadów komunalnych w 2020,
Załącznik nr 15., strona 40 – Metropolia za 2020 r.
Załącznik nr 16., strona 40 – Policja,
Załącznik nr 17., strona 40 – OSP NWW i Brzoza,
Załącznik nr 18., strona 41 – OC.
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