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Rok 2012 w dziejach Gminy Kowalewo Pomorskie zapisał się jako rok wytężonej pracy na 

rzecz  rozwoju  naszej  małej  ojczyzny.  Przedstawiam Państwu sprawozdanie  z  wykonania  planu 

celów finansowo rzeczowego gminy Kowalewo Pomorskie za ubiegły rok. Samorząd nastawiony 

był na rozwój Gminy, czego dowodem są widoczne efekty pomimo dotykającego nasz kraj zjawiska 

osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego.

Udało  się  nam  zrealizować   szereg  bardzo  ważnych  zadań,  a  na  większość  z  nich  pozyskać 

dodatkowe fundusze  spoza  budżetu  gminy:  zakończenie  budowy i  oddanie  do  użytku Centrum 

Sportu i Rekreacji, przebudowę i rozbudowę istniejącej remizy OSP w Wielkim Rychnowie, remont 

świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania, 

budowę kanalizacji  sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie,  a także przystąpienie do 

budowy krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim oraz opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę strzelnicy w Kiełpinach. Znaczące  zmiany  nastąpiły w sferze naszej  gminnej  oświaty, 

kultury  i  sportu  poprzez  wyżej  wspomniane  Centrum  Sportu  i  Rekreacji,  ale  także  remonty 

przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych – remont Przedszkola Publicznego.

Dużą  bolączką  całego  kraju,  a  także  naszej  Gminy  jest  rosnące  bezrobocie  tak  więc  nadal 

podejmowane były działania związane z likwidacją i przeciwdziałaniem tego zjawiska.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia,  to tylko niektóre z zrealizowanych zadań. Każde z nich to 

ciężka i rzetelna praca nas wszystkich. Bardzo dziękuję za zaangażowanie i pomoc  w realizacji 

wszystkich zadań,   a Wysoką Radę proszę o przeanalizowanie i  przyjęcie  sprawozdania za rok 

2012.

  



  



SPRAWOZDANIE BIURA RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w roku 2012 obradowała na siedmiu sesjach.
Głównymi tematami podejmowanymi na sesjach były m. in.:

• podjęcie decyzji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2013 rok,
• przyjęcie  sprawozdania  z  wykonania  planu  celów  finansowo  –  rzeczowych  Gminy 

Kowalewo Pomorskie za rok 2011,
• działalność kulturalna na terenie gminy Kowalewo Pomorskie po roku 1990,
• uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok,
• uchwalenie planu celów finansowo – rzeczowych Gminy Kowalewo Pomorskie na 2013 

rok.
Ponadto  na  sesjach  Rada  dokonała  podsumowania  konkursów przeprowadzonych w roku 2011 
i 2012 takich jak:

• „Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście w roku 2011”,
• „Najpiękniejsza iluminacja świąteczno – noworoczna”,
• „Piękna Gmina”,
• „Przywracamy Urok Naszej Gminie”. 

Rada podjęła  84 uchwały,  które m.  in.  zatwierdzały powyższe główne tematy podejmowane na 
sesjach oraz dotyczyły:

• uchwała  Nr  X/82/12  w  sprawie  majątkowej  gminy  przekraczającej  zakres  zwykłego 
zarządu,

• uchwała Nr X/83/12 w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości,

• uchwała Nr X/84/12 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej,
• uchwała Nr X/85/12 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej,
• uchwała  Nr  X/86/12  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rady 

Miejskiej,
• uchwała  Nr  X/87/12  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 

i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2012  stanowiącego  część  Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2007-2013,

• uchwała  Nr  X/88/12  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  Kiełpiny 
i Mlewiec,

• uchwała Nr X/89/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych  w  rejonie  wsi  Nowy  Dwór  w  gminie  Kowalewo  Pomorskie 
z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego,

• uchwała Nr X/90/12 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Kowalewo  Pomorskie 
w 2012 roku,

• uchwała Nr X/91/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 – 2013,

• uchwała Nr X/92/12 w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu 
położonego przy ulicy Chopina 26 w Kowalewie Pomorskim,

• uchwała  Nr  X/93/12  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania  z  niektórych  obiektów 
i  urządzeń  użyteczności  publicznej,  sposobu  ustalania  opłat  za  ich  korzystanie  oraz 
powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,

• uchwała  Nr  X/94/12  w  sprawie  przyjęcia  raportu  z  realizacji  Aktualizacji  Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy
 Kowalewo Pomorskie na lata 2008-2011 z perspektywą roku 2015, za lata 2009-2011,
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http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/23uchwala_x_82_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/23uchwala_x_82_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/98uchwala_x_94_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/98uchwala_x_94_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/98uchwala_x_94_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/58uchwala_x_93_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/58uchwala_x_93_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/58uchwala_x_93_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/13uchwala_x_92_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/13uchwala_x_92_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/13uchwala_x_91_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/13uchwala_x_91_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/21uchwala_x_90_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/21uchwala_x_90_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/21uchwala_x_90_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/69uchwala_x_89_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/50uchwala_88_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/50uchwala_88_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/30uchwala_x_87_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/30uchwala_x_87_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/30uchwala_x_87_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/50uchwala_86_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/50uchwala_86_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/33uchwala_x_85_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/35uchwala_x_84_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/23uchwala_x_83_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/23uchwala_x_83_12.pdf


• uchwała  Nr  X/95/12  w  sprawie  majątkowej  gminy  przekraczającej  zakres  zwykłego 
zarządu,

• uchwała  Nr  X/96/12  w  sprawie  o  przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  położonego  w  03  obrębie  ewidencyjnym 
miasta Kowalewa Pomorskiego,

• uchwała  Nr  X/97/12  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenów  położnych  w  rejonie  wsi  Sierakowo  i  Srebrniki  w  gminie 
Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowej,

• uchwała  Nr  X/98/12  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obejmującego  tereny  położone  w  obrębie  Nowy  Dwór  gm.  Kowalewo 
Pomorskie,

• uchwała  Nr  X/99/12  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Planu  Rozwoju 
Lokalnego Gminy Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr X/100/12 w sprawie udzielania dotacji w 2012 r.  na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

• uchwała  Nr  X/101/12  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr X/102/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012,
• uchwała Nr X/103/12 w  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2013 r,
• uchwała Nr X/104/12 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i  dróg 

przeznaczonych do utwardzenia,
• uchwała  Nr  X/105/12  w  sprawie  apelu  dotyczącego  uznania  terenu  gminy  Kowalewo 

Pomorskie za teren objęty stanem klęski żywiołowej,
• uchwała  Nr  XI/106/12  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok,
• uchwała Nr XI/107/12 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta,
• uchwała Nr XI/108/12 w sprawie zasad udzielania stypendiów i nagród Gminy Kowalewo 

Pomorskie,
• uchwała Nr XI/109/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dotacji udzielonej 

w 2011 r.  na prace konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków,

• uchwała  Nr  XI/110/12  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo 
Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-rzemieślniczą, 
zabudowę handlowo-usługową oraz funkcją rolniczą,

• uchwała  Nr  XI/111/12  w  sprawie  majątkowej  gminy  przekraczającej  zakres  zwykłego 
zarządu,

• uchwała  Nr  XI/112/12  w  sprawie  majątkowej  gminy  przekraczającej  zakres  zwykłego 
zarządu,

• uchwała  Nr  XI/113/12  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr XI/114/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011, stanowiącego część 
Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Kowalewo  Pom.  na  lata 
2007-2013,

• uchwała  Nr  XI/115/12  w sprawie  przyjęcia  3  letniego  Gminnego  Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Kowalewo Pomorskie na lata 2012-2014,
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http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/68uchwala_115_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/68uchwala_115_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/30uchwala_114_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/30uchwala_114_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/30uchwala_114_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/32uchwala_113_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/32uchwala_113_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/25uchwala_112_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/25uchwala_112_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/15uchwala_111_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/15uchwala_111_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/18uchwala_110_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/18uchwala_110_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/18uchwala_110_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/71uchwala_109_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/71uchwala_109_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/71uchwala_109_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/50uchwala_108_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/50uchwala_108_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/23uchwala_107_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/1uchwala_106_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/1uchwala_106_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/15uchwala_x_105_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/15uchwala_x_105_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/52uchwala_x_104_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/52uchwala_x_104_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/65uchwala_x_103_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/25uchwala_x_102_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/7uchwala_x_101_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/7uchwala_x_101_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/96uchwala_x_100_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/96uchwala_x_100_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/12uchwala_x_99_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/12uchwala_x_99_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/64uchwala_x_98_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/64uchwala_x_98_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/64uchwala_x_98_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/82uchwala_x_97_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/82uchwala_x_97_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/82uchwala_x_97_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/61uchwala_x_96_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/61uchwala_x_96_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/61uchwala_x_96_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/45uchwala_x_95_12.pdf
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/d/kowalewopomorskie/45uchwala_x_95_12.pdf


• uchwała Nr XI/116/12 w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy 
Społecznej w Kowalewie Pomorskim,

• uchwała  Nr  XI/117/12  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Ochrony  Zdrowia 
Psychicznego na lata 2012-2015,

• uchwała  Nr  XI/118/12  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr XI/119/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012,
• uchwała  Nr  XI/120/12  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
• uchwała  Nr  XI/121/12  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta 
i gminy Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr XI/122/12 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług 
kanalizacyjnych,

• uchwała  Nr  XI/123/12  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Specjalistyczno-Logopedycznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowalewie Pomorskim,

• uchwała Nr XI/124/12 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne 
nauczanie,  wychowanie i  opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę 
Kowalewo Pomorskie,

• uchwała  Nr  XI/125/12  w  sprawie  stanowiska  dotyczącego  finansowania  działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Starostwo Powiatowe w Golubiu – Dobrzyniu,

• uchwała  Nr  XII/126/12  w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  Rady  Miejskiej 
w Kowalewie Pomorskim,

• uchwała Nr XIII/127/12 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
• uchwała  Nr  XIII/128/12  w  sprawie  likwidacji  Specjalistycznej-Logopedycznej  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowalewie Pomorskim,
• uchwała  Nr  XIII/129/12  w  sprawie  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  Gminy 

Kowalewo  Pomorskie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi 
w art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie na rok 2013,

• uchwała  Nr  XIII/130/12  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr XIII/131/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012,
• uchwała Nr XIII/132/12 w sprawie okręgów wyborczych,
• uchwała Nr XIII/133/12 w sprawie obwodów głosowania,
• uchwała Nr XIII/134/12 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim, 
• uchwała  Nr  XIII/135/12  w  sprawie  udzielenia  Powiatowi  Wąbrzeskiemu  pomocy 

finansowej  w  formie  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  udziału  w  realizacji  zadania 
inwestycyjnego pn.  ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr  1722 C Wąbrzeźno – Kowalewo 
Pomorskie'',

• uchwała  Nr  XIII/136/12  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru 
zajęć dla  pedagogów, psychologów w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów Kowalewo Pomorskie,

• uchwała  Nr  XIII/137/12  w  sprawie  odstąpienia  od  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego,

• uchwała  Nr  XIII/138/12 w sprawie  o  przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szewa i wsi Pruska Łąka w gminie 
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Kowalewo Pomorskie,
• uchwała  Nr  XIII/139/12  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  dla  terenów  położnych  w  rejonie  wsi  Mlewiec,  Srebrniki,  Mariany, 
Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych,

• uchwała Nr XIII/140/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr XIII/141/12 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla odbiorców usług 
kanalizacyjnych,

• uchwała  Nr XIV/142/12 w sprawie uchwalenia  ,,Aktualizacji  projektu założeń do planu 
zaopatrzenia gminy i miasta Kowalewo Pomorskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe'',

• uchwała  Nr  XV/143/12  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których 
właścicielem lub zarządzającym jest gmina Kowalewo Pomorskie oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych,

• uchwała Nr XV/144/12 w sprawie: wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu,
• uchwała  Nr  XV/145/12  w  sprawie  zmiany  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2010-2013,
• uchwała Nr XV/146/12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, 
• uchwała  Nr  XV/147/12 w sprawie  szczegółowego sposobu i  zakresu  świadczenia  usług 

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów,

• uchwała  Nr  XV/148/12  w  sprawie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

• uchwała  Nr  XV/149/12  w sprawie  wyboru  metody ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  i  ustalenia  stawki  opłaty  za 
pojemnik, 

• uchwała  Nr  XV/150/12  w  sprawie  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• uchwała Nr XV/151/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  w  tym  terminów 
i miejsca składania deklaracji ,

• uchwała  Nr  XV/152/12  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Kowalewo Pomorskie,

• uchwała Nr XV/153/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012,
• uchwała  Nr  XV/154/12  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz 

zwolnień od tego podatku,
• uchwała Nr XV/155/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech 

kwartałów 2012 roku celem obniżenia podatku rolnego na 2013 r.,
• uchwała  Nr  XV/156/12  w  sprawie  zasad  ustalania  poboru  oraz  terminów  płatności 

i wysokości stawek opłaty targowej,
• uchwała  Nr  XV/157/12  w  sprawie  określenia  zasad  ustalania  i  poboru  oraz  terminów 

płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów,
• uchwała Nr XV/158/12 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

oraz zwolnień od tego podatku,
• uchwała  Nr  XVI/159/12  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Kowalewo Pomorskie,
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• uchwała Nr XVI/160/12 w sprawie budżetu na 2013 rok,
• uchwała Nr XVI/161/12 w sprawie złożenia sprawozdania z wykonania uchwały

dotyczącej  ,,Długofalowego  programu  rozwoju  oświaty  na  terenie  gminy  Kowalewo 
Pomorskie'',

• uchwała  Nr  XVI/162/12  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  rok  2013  stanowiącego  część  Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowalewo Pom. na lata 2007-2013,

• uchwała Nr XVI/163/12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012,
• uchwała  Nr  XVI/164/12  w  sprawie  ustalenia  wykazu  wydatków,  które  nie  wygasają 

z końcem roku budżetowego,
• uchwała Nr XVI/165/12 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady 

Zatrudnienia w Golubiu – Dobrzyniu.

Podczas obrad sesji zgłoszono 30 wniosków.
W roku 2012 odbyły się 43 posiedzenia Komisji z czego:

• Komisja Rewizyjna -  9 posiedzeń,
• Komisja Budżetowa i Samorządu - 11 posiedzeń, 
• Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 12 posiedzeń,
• Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskie - 11 posiedzeń,
• Komisja  Doraźna  ds.  Problematyki  Drogownictwa  –  z  uwagi  na  realizację  uchwały Nr 

X/104/12 w sprawie stanowiska dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych 
do utwardzenia - w 2012 roku Komisja nie widziała potrzeby odbycia posiedzenia.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
W minionym roku odbyło się  13 posiedzeń Kolegium Burmistrza.  Sprawozdania z  prac 

Kolegium przedstawiane były sukcesywnie na sesjach Rady Miejskiej.
W 2012 r. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski reprezentował naszą gminę uczestnicząc 

w wielu wydarzeniach. Wśród tych najbardziej prestiżowych wyliczyć można udział m.in. w:
• dwukrotnych konsultacjach w spr. budowy obwodnicy, 
• Forum Gospodarczym wójtów i burmistrzów,
• 4-krotnym posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
• 4 posiedzeniach marszałkowskiego Komitetu Monitorującego,
• pracach zespołów marszałkowskich na temat strategii województwa na lata 2014 – 2020,
• 8  posiedzeniach  Rady  Lokalnej  Grupy  Działania  „Dolina  Drwęcy”,  oraz  w  walnym 

posiedzeniu  Stowarzyszenia LGD, 
• 2 posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, 
• obchodach 60-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, 
• obradach senackiej komisji w temacie budowy wiatraków, 
• III Wojewódzkim Zjeździe OSP RP,
• sesji Rady Miasta Toruń na temat Metropolii,
• nowopowstałym Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza,  
• uroczystościach pogrzebowych m.in. śp. Marii Jastrzębskiej, śp. Marka Wontorowskiego, 

śp. Henryka Turowskiego,
• konferencji na temat sportu amatorskiego przy udziale pani Minister Sportu Joanny Muchy,
• Forum Innowacyjności, Forach Ekonomicznych.
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W ciągu całego roku Burmistrz uczestniczył w wielu spotkaniach i imprezach zorganizowanych na 
terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, m.in. w: 

• obchodach Dnia Flagi,
• obchodach Św. Floriana,
• obchodach 100-lecia jednostki OSP Wielkie Rychnowo, 85-lecia OSP Kiełpiny i 60-lecia 

OSP Pluskowęsy,
• XVIII Sportowych Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych,
• 64 Błyskawicznym Turnieju Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Miasta Kowalewa,
• XV Międzynarodowym Turnieju Szachowym,
• Festynie Parafialno – Miejskim,
• Dożynkach Gminnych,
• rajdzie rowerowym Tour de Kowalewo,
• XVI Zawodach Strzeleckich w Kiełpinach,
• XX Diecezjalnym Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej,
• Wieczerzy Wigilijnej dla osób starszych i samotnych w dniu 24 grudnia,
• wspólnym, sylwestrowym pożegnaniu roku,
• obchodach 750-lecia gminy Ciechocin,
• oddaniu do użytku Centrum Rekreacji i Sportu.

Burmistrz uczestniczył w licznych zebraniach wiejskich oraz w spotkaniach z organizacjami 
społecznymi,  mieszkańcami  i  wykonawcami  inwestycji,  naradach  roboczych  z  dyrektorami 
placówek oświatowych i kierownikami jednostek budżetowych gminy.
W minionym roku Dożynki Gminne odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia. Starostami Dożynek 
byli:  Jadwiga Majewska i Tomasz Matusewicz, natomiast gospodarzami dożynek Jolanta Wypych 
i Sławomir Wiewiór.    

W  dniu  26  czerwca  2012  roku  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Bydgoszczy  Wojewoda 
Kujawsko - Pomorski  p. Ewa Mes  wręczyła  pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie 
Pomorskim  oraz  kierownikowi  podległej  jednostki  organizacyjnej  następujące  odznaczenia 
państwowe: 
 I.  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały:

• p.  Zyta  Szymańska - Kierownik Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Kowalewie Pomorskim,

• p. Ewa Kaczmarek – pracownik Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim,
II.  Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymały:

• p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie,
• p. Karolina Kowalska - pracownik Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Powyższe odznaczenia zostały przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
na wniosek Wojewody i Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie pana Andrzeja Grabowskiego. 
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż po 10, 20 lub 
30  latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia.  Medale za Długoletnią Służbę 
nadawane są za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Państwa. 

W trakcie minionego roku na terenie naszej gminy gościli m.in.:
- Wicemarszałek Jerzy Wenderlich,
- Sekretarz Stanu z Ministerstwa Sportu Grzegorz Karpiński, 
- Poseł Zbigniew Sosnowski, 
- Eurodeputowany Janusz Zemke,
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- Wojewoda Ewa Mes,
- Marszałek Piotr Całbecki wraz z całym Zarządem Województwa,
- Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, 
- włodarze innych samorządów: Starosta Wąbrzeźna, Burmistrz Golubia  - Dobrzynia, Burmistrz 
Wąbrzeźna,  Wójt Radomina,  Ciechocina,  Zbójna i  Golubia -  Dobrzynia,  Wójt i  Radni z gminy 
Cekcyn, samorządowcy z gminy Lubicz, 
- artysta malarz Waldemar Woźniak, 
- pasjonaci rowerów BMX,
- ekipa Telewizji Polskiej w spr. programu poświęconego gospodarce śmieciowej.

I. ROLNICTWO
1.  W  roku  2012  przez  Kujawsko  -  Pomorski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Minikowie 
w  gminie  Kowalewo  Pomorskie  zostały  przeprowadzone  3  szkolenia  w  zakresie  działań 
wynikających z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowo podczas 
Dożynek  Gminno  -  Parafialnych  w Kowalewie  Pom.   PZDR z  Golubia  -  Dobrzynia  wystawił 
stoisko informacyjno - promocyjne, które zajmowało się m.in. promocją działań PROW. 
Poza  wymienionymi  szkoleniami  organizowane  były  wyjazdy  na  imprezy  wystawienniczo  - 
targowe  do  Przysieka  i  Minikowa,  a  także  przeprowadzano  indywidualnie  rozmowy  z 
mieszkańcami gminy i udzielano porad w indywidualnych sprawach związanych z pozyskiwaniem 
środków z Unii Europejskiej. 
2. W ramach wdrażania kodeksu dobrych praktyk rolniczych zorganizowane zostały 2 szkolenia, 
które dotyczyły zakresu ochrony środowiska, rozwoju technologii, dobrostanu zwierząt, wymogów 
wzajemnej  zgodności,  stosowania  środków  ochrony  roślin.  Łącznie  w  wyżej  wymienionych 
szkoleniach  uczestniczyły  94  osoby.  Ponadto  w  biurze  Powiatowego  Zespołu  Doradztwa 
Rolniczego w Golubiu-Dobrzyniu organizowane były szkolenia o zasięgu powiatowym, w których 
uczestniczyli  mieszkańcy  gminy  Kowalewo  Pomorskie.  Podczas  szkoleń  tych  poruszano 
problematykę technologiczną i weterynaryjną w gospodarstwach nastawionych na trzodę chlewną 
oraz przedstawiono temat reorientacji zawodowej rolników, propagowano pozarolnicze aktywności 
zawodowe. W szkoleniach tych brało udział łącznie 12 uczestników z gminy Kowalewo Pomorskie. 
3.  Kształtowanie  warunków  pracy  i  życia  ludności  wiejskiej,  odpowiadających  standardom 
cywilizacyjnym i pozwalających mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, 
kulturowe i społeczne  odbywało się  poprzez budowę i modernizację dróg gminnych, rozbudowę i 
modernizację sieci kanalizacyjnej  oraz inne zadania inwestycyjne,  a także bogatą ofertę imprez 
kulturalnych.  
4. W roku 2012 gospodarstwa rolne po raz kolejny ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych.  
a). Ujemne skutki przezimowania

W miesiącu marcu Zarządzeniem Nr  87/2012 z dnia 22 marca 2012 r.  Wojewoda Kujawsko 
-  Pomorski  powołał  komisję,  której  zadaniem  było  oszacowanie  powstałych  strat  w  wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – ujemne skutki przezimowania. 
Ogółem oszacowano stratę u  473 rolników, a obszar dotknięty klęską wyniósł 5860 ha.  
W dniu 2 lipca 2012 roku otrzymano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie 
procedury  otwarcia  preferencyjnej  linii  kredytowej  na  wznowienie  produkcji  na  warunkach 
i  zasadach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r.  w sprawie 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Na terenie naszej Gminy z w/w formy pomocy skorzystać mogło 224 rolników. 
W dniu 30 marca 2012 roku podczas X Sesji Rady Miejskiej  w Kowalewie Pomorskim została 
podjęta Uchwała Nr X/105/12 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie apelu dotyczącego uznania terenu 
gminy Kowalewo Pomorskie za teren objęty stanem klęski żywiołowej. Uchwałę wraz z pismem 
przewodnim przesłano do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. W 
dniu  30  kwietnia   2012  r. wpłynęła  odpowiedź,  w  której  Pani  Wojewoda   poinformowała  o 
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podjętych  działaniach  w  zakresie  wsparcia  dla  rolników  poszkodowanych  w  wyniku  katastrof 
naturalnych.
Poszkodowani producenci rolni w ramach obowiązujących przepisów mogli ubiegać się o:

• kredyt preferencyjny (obrotowy i inwestycyjny),
• udzielenie (na indywidualny wniosek rolnika) przez Prezesa KRUS pomocy w opłacaniu 

bieżących  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  oraz  uregulowaniu  zaległości  z  tego 
tytułu, w formie odroczenia terminu płatności składki i rozłożeniu jej na dogodne raty, a 
także umorzeniu w całości lub części,

• odroczenie  przez  Prezesa  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  płatności  z  tytułu  umów 
sprzedaży i dzierżawy,

• udzielenie  przez  Burmistrza  Miasta  Miasta  Kowalewo  Pomorskie  ulgi  w  podatku 
rolnym. 

Zgodnie  z  pismem Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  20  czerwca  2012  roku,  zostały 
wprowadzone  dość  istotne  zmiany  w  zasadach  naliczania  szkód  spowodowanych  ujemnymi 
skutkami  przezimowania.  Zgodnie  z  nowymi wytycznymi poziom szkód powstałych w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych w terminie do 20 maja określono na poziomie 
50 %, a nie jak poprzednio 40 %. W związku z czym kolejnych 100 gospodarzy osiągnęło próg 
wymaganych 30 %.
Wyżej wymienioną formą pomocy zainteresowało się łącznie 133 producentów rolnych. 
b). Gradobicie

W miesiącu lipcu Zarządzeniem Nr  293/2012 z dnia 24 lipca 2012 r.  Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski  powołał  komisję,  której  zadaniem  było  oszacowanie  powstałych  strat  w  wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – gradobicia (które miało miejsce w dniu 16.07.2012 roku 
i objęło miejscowość Mlewo).
Ogółem oszacowano stratę u  17 rolników, a obszar dotknięty klęską wyniósł  383,72 ha.  W dniu 
27.09.2012 roku otrzymano zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie  procedury 
otwarcia  preferencyjnej  linii  kredytowej  na  wznowienie  produkcji  dla   gospodarstw  rolnych 
poszkodowanych w wyniku gradobicia.  Z w/w pomocy mogło skorzystać  13 rolników. Szkoda 
została uznana na powierzchni 294 ha. 
Wyżej wymienioną formą pomocy zainteresowało się łącznie 5 producentów rolnych.
5. Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy przekazywane 
były komunikaty o zagrożeniu upraw. Komunikaty te były w dalszej kolejności przekazywane do 
sołectw, za pośrednictwem sołtysów w celu poinformowania rolników z terenu danego sołectwa.
6. W zakresie współpracy z Kujawsko - Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii  nasza 
gmina  uczestniczyła  w  informowaniu  ludności  o  przeprowadzanej  akcji  doustnego  szczepienia 
lisów  wolno  żyjących  przeciwko  wściekliźnie.  Akcja  ta  polegała  na  rozpropagowaniu 
i  rozplakatowaniu  we  wszystkich  miejscowościach  objętych  szczepieniami  materiałów 
informacyjnych na powyższy temat.  Akcja ta przeprowadzana była dwukrotnie, w okresach od 27 
kwietnia do 10 maja 2012 r. oraz od 21 września do 30 września 2012 r.
W związku z  narastającym problemem ginięcia  jeży oraz  uznaniem tego  gatunku  jako ginący, 
podjęto współpracę z Towarzystwem Pomocy Zwierzętom ANIMALS w Bydgoszczy w zakresie 
udostępnienia  społeczności  plakatów,  informacji  oraz  broszurek  dotyczących  w/w  problemu. 
Materiały  te  zostały  przekazane  do  szkół  oraz  sołtysów w celu  wywieszenia  ich  w  miejscach 
widocznych i licznie uczęszczanych.
Ponadto w ramach współpracy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii  w Golubiu-Dobrzyniu 
uczestniczyliśmy w informowaniu rolników z terenu naszej gminy w zakresie zmian przepisów  w 
sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, 
dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.  
W roku 2012 ponownie  zawarto  umowę z  Firmą  Hetman  Sp.  z  o.o.  z  Florianowa w zakresie 
nieodpłatnego  odbioru i utylizacji  z gospodarstw rolnych na  terenie gminy  padłych zwierząt. 
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Punktem  dyspozycyjnym  jest  Spalarnia  Odpadów  Pochodzenia  Organicznego  –  Elektrownia 
Biomasa w Olszówce.

II. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I HANDEL
1. Na bieżąco udzielano osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności informacji 
na  temat  obowiązujących  przepisów  oraz  procedury  rejestracji  działalności  gospodarczej. 
Świadczono pomoc  przy wypełnianiu  wniosków o  wpis,  zmianę  bądź  wykreślenie  działalności 
gospodarczej.
Wspieranie  przedsiębiorców  już  działających  polegało  na  przekazywaniu  im
w  sposób  zwyczajowo  przyjęty,   wpływających  do  Urzędu  informacji  na  temat  możliwości 
pozyskiwania  dodatkowych  środków  finansowych  przeznaczonych  na  prowadzenie  i  rozwój 
działalności gospodarczych, pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
Od  roku  2012  wraz  z  wprowadzeniem  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności 
Gospodarczej  (CEIDG) rola  gminy  polega   na przyjęciu  wniosku,  przekształceniu  go  w formę 
dokumentu elektronicznego i  przesłaniu do CEIDG.  Uruchomienie CEIDG umożliwiło sprawne 
udzielanie  informacji  o  danych  z  ewidencji  oraz  szybsze  wydawanie  zaświadczeń  o  wpisach. 
Centralna  Ewidencja  i  Informacja  o  Działalności  Gospodarczej  jest  dodatkowo  zintegrowana 
z centralną ewidencją oraz bazami danych innych organów. 
Wprowadzone  przepisy  ograniczają  ilość  dokumentów  związanych  z  rozpoczęciem
działalności oraz  skracają czas niezbędny na załatwienie wszystkich formalności. 
2. W roku 2012 współpraca z jednostkami kontrolującymi tj.: Sanepidem, Policją, Urzędem Celnym 
w zakresie wydawanych zezwoleń na handel napojami alkoholowymi układała się pomyślnie.

III.  REALIZACJA  ZADAŃ  WYNIKAJĄCYCH  Z  GMINNEGO  PROGRAMU  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
1. W 2012 roku już po raz kolejny braliśmy udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , której  
organizatorem  była  –  Fundacja  Trzeźwy  Umysł,  Stowarzyszenie  Producentów i  Dziennikarzy 
Radiowych z Poznania. Kampania ta jest skierowana głównie do dzieci ze szkół podstawowych i 
młodzieży gimnazjalnej.   Do kampanii przystąpiły wszystkie placówki oświatowe  z terenu naszej 
gminy.  Jednym  z  najważniejszych  zadań  kampanii  jest  szeroko  pojęta  profilaktyka  uzależnień 
realizowana poprzez promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych 
dla  dzieci  i  młodzieży  zachowań  prospołecznych,  jako  korzystnej  alternatywy  wobec  wielu 
patologii. 
W ramach  prowadzonej  akcji  zakupiono  pakiet  materiałów  edukacyjnych  niezbędnych  do  jej 
przeprowadzenia,  które  zostały  rozprowadzone  proporcjonalnie  pomiędzy  zainteresowanymi 
szkołami.
W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych:

• „To ja” (dla uczniów szkół podstawowych),
• „Autoportret” (dla gimnazjalistów),
• „Żabka czy motylek?” ( dla uczniów szkół podstawowych),
• „Jak ryba w wodzie” ( dla gimnazjalistów),
• „Szukamy Młodych Mistrzów- Ponadprzeciętni” (dla gimnazjalistów),

Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszych 
szkół:

• Szkoła Podstawowa w  Pluskowęsach -    1 uczeń odebrał nagrody w konkursie „To ja”,
• Szkoła Podstawowa w  Wielkiej Łące -   4 uczniów odebrało nagrody  w konkursie „To ja”, 
• Publiczne  Gimnazjum  w  Kowalewie  Pomorskim  -  4  uczniów  odebrało  nagrody 

w konkursie „Autoportret”.
W placówkach  oświatowych   na  terenie  gminy  realizowane  są  wewnętrzne   programy 

profilaktyczne  oraz konkursy związane tematycznie z uzależnieniami. W roku 2012 ze środków na 
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przeciwdziałanie  alkoholizmowi  dofinansowano  organizację  konkursu  o  tematyce 
przeciwalkoholowej w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. 
2. W roku 2012 swoją działalność kontynuował  Punkt Inforamcyjno - Konsultacyjny dla osób z 
problemem alkoholowym i  ich  rodzin  w Kowalewie  Pomorskim.  Punkt  był  obsługiwany przez 
instruktora terapii uzależnień jeden  raz w tygodniu – we wtorki  w godz. 16.00- 20.00. W 2012 r. 
udzielono ogółem  544  porad i konsultacji dla 70 osób. Konsultowano:

• 6 osób współuzależnionych,
• 12 kobiet z problemem alkoholowym, 
• 44 mężczyzn z problemem alkoholowym,
• 8 kuratorów i pracowników MGOPS.

W analizowanym okresie  na stacjonarne leczenie do WOTUiW w Czerniewicach  skierowano 
5 osób. 2 osoby skierowano  do programu After-Care (praca nad sobą po leczeniu).  
3.  W  celu zapewnienia dzieciom z rodzin zagrożonych patologią  odpowiednich warunków do 
nauki,  rozwijania  zainteresowań  i  uzdolnień  oraz  łagodzenia  niedostatków  wychowawczych  w 
rodzinie, prowadzono zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej. Szczegółowe informacje dotyczące 
pracy  Świetlicy  zawarte  są  w  części  sprawozdawczej  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej.
4. W  miesiącu sierpniu 2012 r.  zespół kontrolny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych   na podstawie art. 18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982r.  o wychowaniu w 
trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  przeprowadził  kontrolę  w zakresie przestrzegania 
zasad  i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych.   Zgodnie  z 
ustaleniami Gminnej Komisji RPA  w pierwszej kolejności kontrolą   zostały objęte 3 sklepy , w 
których  GKRPA  miała  zgłoszenia,  że  jest  spożywany alkohol  niezgodnie  z  zezwoleniem. W 
okresie zimowym w miesiącu grudniu kontrolą objęto sklepy,  przy których jest wydane zezwolenie 
na ogródki piwne. Kontrola miała na celu  sprawdzenie, czy pod pretekstem wydanych zezwoleń na 
ogródki piwne  alkohol nie jest spożywany w sklepie.   W trakcie kontroli nie dokonano takich 
ustaleń.   Najczęściej  spotykaną  nieprawidłowością  był  brak  informacji  o  zakazie  sprzedaży 
napojów alkoholowych na kredyt  i  pod zastaw.  Komisja   pouczyła właścicieli  o  obowiązkach 
wynikających  z  przepisów  prawa  w  zakresie  sprzedaży  alkoholu,  a  także  zobowiązała  ich  do 
usunięcia wykazanych nieprawidłowości.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA I MELIORACJE
1.  Gmina  Kowalewo  Pomorskie  w  budżecie  na  rok  2012  zaplanowała  kwotę  22.000  zł
z  przeznaczeniem  dla  spółek  wodnych  działających  na  terenie  gminy  Kowalewo  Pomorskie,
w tym kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie 
Pomorskim oraz 2.000 zł dla Spółki Wodnej Bielsk. Z otrzymanych możliwości  skorzystały obie 
Spółki. 
Gminna Spółka Wodna w Kowalewie Pomorskim w ramach udzielonej I transzy dotacji wykonała 
renowację  rowu  melioracyjnego  nr  R-0  i  R-0-7  o  długości  2397  m  oraz  oczyściła  przepusty 
drogowe  Ø 40  i  długości  28m. W ramach  II  transzy dokonano  gruntownej  konserwacji  rowu 
melioracyjnego  nr  R-TB-43  długości  1677m,  zlokalizowanego  w  Szychowie  i  Elzanowie, 
przeprowadzono  gruntowną  konserwację  rowu  melioracyjnego  nr  R-B-Bielski  w  miejscowości 
Elzanowo o  długości  2100  m oraz   oczyszczono  przepusty  drogowe  Ø 40-  20  m. Wykonanie 
konserwacji  rowów  melioracyjnych  oraz  oczyszczenie  przepustów  drogowych  zapewniło 
prawidłowy odpływ wód z dróg i użytków rolnych rolników zamieszkałych w sołectwach Napole, 
Elzanowo  i  Szychowo.  Spółka  Wodna  Bielsk  dokonała  konserwacji  rowu  biegnącego  przez 
miejscowość Bielsk, który zbiera wodę od granic miejscowości Wielka Łąka, Elzanowo, Szychowo, 
Bielsk  i  Chełmonie,  poprzez  utrzymanie  jego  drożności,  wycięcie  krzewów  oraz  roślinności 
zielonej.
2.  W  roku  2012  GSW  wykonywała  prace  na  terenie  gminy  Kowalewo  Pomorskie  koparko-
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ładowarką zakupioną w 2008 roku przy pomocy Urzędu Miejskiego (dotacja w kwocie 150.000,00 
zł) oraz na bieżąco mogła korzystać z pomocy UM w realizacji zadań statutowych.
3.  W  roku  2012 Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  we  Włocławku,  Biuro  Terenowe 
w Brodnicy z/s w Toruniu wykonał prace remontowo - konserwacyjne:

• na  rzece  Struga  Rychnowska  polegające   na  ręcznym  wykoszeniu  porostów  gęstych 
twardych ze skarp z wygrabieniem, na hakowaniu dna przy zarośnięciu lustra wody do 60%, 
wykoszeniu skarp pasem do 2m, zabezpieczeniu stopy skarpy palisadą drewnianą  Ø 12-
14cm,

• na   rzece Struga Kowalewska polegające na odmuleniu dna warstwą 20 cm, wykoszeniu 
skarp pasem do 2m, odmuleniu przepustów na odcinku dł. 24m oraz hakowaniu dna,

• na  rzece  Struga  Toruńska  polegające  na  wykoszeniu  skarp  z  wygrabieniem,  wycince 
krzaków, mechanicznym odmuleniu dna wraz z rozplantowaniem oraz hakowaniu dna.

Przeprowadzono  także  wiosenne  przeglądy  urządzeń  melioracji  podstawowych  (rzeka  Struga 
Toruńska) oraz budowli piętrzących (Jaz  piętrzący w Wielkiej Łące) oraz jesiennego przeglądu 
pogwarancyjnego obiektu pn. „Mlewo II etap II- melioracje gruntów rolnych”.  
Ponadto w roku 2012 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku otrzymał stosowne 
decyzje na realizację   przedsięwzięcia pn: „Melioracje szczegółowe na terenie działania spółek 
wodnych woj. kujawsko-pomorskiego – II” obiekt: „Melioracje szczegółowe na terenie działania 
Gminnej Spółki Wodnej Kowalewo Pomorskie”. W ramach inwestycji przewiduje się w roku 2013 
realizację   przebudowy  odcinka  rowu  szczegółowego  R-O  zlokalizowanego   na  terenie  wsi 
Frydrychowo  i  Pluskowęsy,  gmina  Kowalewo  Pomorskie.  Długość  cieku  przewidzianego  do 
przebudowy wynosi około 150 mb.
4. Kształtowanie warunków rozwoju zrównoważonego na obszarach wiejskich , ochrona zasobów 
środowiska naturalnego wraz z wiejskim dziedzictwem kulturowym realizowana jest przez referat 
Techniczno - Inwestycyjny i Gospodarki Gruntami.
5.  Sprawy  ochrony  środowiska  na  terenie  gminy  Kowalewo  Pomorskie  normuje  Uchwała  Nr 
XXI/201/09   z  dnia  15  kwietnia  2009r.  w  sprawie  przyjęcia   Gminnego  Programu  Ochrony 
Środowiska wraz planem gospodarki odpadami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2008-2011 
z perspektywą roku 2015. Przyjęcie w/w programu przyczynia się do poprawy otaczającego nas 
środowiska.  Uchwałą Rady Miejskiej   nr   94/X/12  z dnia 30 marca 2012 r.  przyjęto raport  z 
realizacji programu za lata 2009-2011.  Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  o 
odpadach  Plan Gospodarki Odpadami obowiązywał do roku 2011. Od roku 2012  gminy nie mają 
obowiązku sporządzać powyższych planów.
6.  W  roku  2012r.  kolejny  już  raz  uzyskano  dotację  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dzięki której możliwe było kontynuowanie działania w 
zakresie zadrzewienia terenów miasta i gminy.  Zakupiono i wysadzono łącznie 5766 szt. drzew i 
krzewów, za łączną kwotę 19.983,55 zł. Nasadzeń dokonano na gruntach gminnych (zieleń miejska, 
szkoły, tereny sołeckie) oraz terenach należących do osób prywatnych. W miesiącu grudniu złożono 
kolejny wniosek do WFOŚiGW celem ubiegania się o dotację z przeznaczeniem na zakup materiału 
szkółkarskiego w 2013 r.
7. W ramach utrzymania właściwego stanu fitosanitarnego drzew i krzewów rosnących na terenie 
gminy prowadzone są kontrole  zasadności  przedkładanych wniosków związanych z usuwaniem 
drzew. W roku 2012r. wydano 120 decyzji zezwalających na wycinkę  drzew i krzewów oraz 3 
decyzje odmowne,  poprzedzone  wizją w terenie.  Rekonstrukcja starodrzewia na terenie  gminy 
opiera się na zaleceniach zamieszczanych w decyzjach zezwalających na usunięcie drzew (zaleca 
się  dokonanie  nasadzeń  uzupełniających  z  gatunków,  które  zostały  usunięte).   Natomiast 
konserwacja  związana  jest  obecnie  z  monitoringiem stanu fitosanitarnego  drzew.  W przypadku 
stwierdzenia  posuszu,  chorób  czy  szkodników  podejmowane  są  czynności  zmierzające  do 
likwidacji zagrożeń. W roku 2012  nie stwierdzono   zagrożeń  i wystąpienia szkodnika w obrębie 
starodrzewia.
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8. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych 
urządzeniach,  obiektach,  instalacjach  oraz  miejscach   do  31  grudnia  2032  roku.  Właściciel, 
zarządca  lub  użytkownik  miejsc,  w  których  był  lub  jest  wykorzystywany  azbest,  dokonuje 
inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. 
Mieszkańcy Gminy posiadający wyroby zawierające azbest   corocznie sporządzają i  przekazują 
stosowną informację  zawierającą  m.in.  dane  o  ilości  azbestu  i  miejscu  jego występowania.  Na 
podstawie zgromadzonych w informacjach danych, gmina prowadzi inwentaryzację i szacuje ilość i 
rodzaj azbestu na swoim terenie.
Na  stronach  internetowych  UM  zamieszczane  są  informacje  dla  użytkowników  wyrobów 
zawierających azbest na temat możliwości utylizacji azbestu oraz przepisów prawnych regulujących 
w/w  kwestie.  W  roku  2012  po  raz  kolejny  pojawiła  się  możliwość  uzyskania  dotacji  z 
Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  na  realizację 
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na obiektach których właścicielami są 
osoby  fizyczne,  jednostki  sektora  finansów  publicznych,  kościoły  i  związki  wyznaniowe  oraz 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Dofinansowanie  w  formie  dotacji  wynosiło  maksymalnie  1000  zł  za  każdą  tonę  szkodliwego 
materiału  i  obejmowało:  demontaż  pokrycia  dachowego  lub  elewacji  zawierających  azbest, 
transport  odpadów  niebezpiecznych  z  miejsca  rozbiórki  do  miejsca  unieszkodliwienia, 
unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych. Właściciel nieruchomości nowe 
pokrycie dachowe musiał wykonać we własnym zakresie.
W dniu 27.02.2012 roku złożono do WFOŚiGW w Toruniu wniosek o przyznanie dotacji na kwotę 
ogólną  98.142,00 zł.  W ramach realizacji  zadania  „Utylizacja  azbestu  z  terenu miasta  i  gminy 
Kowalewo  Pomorskie  w  roku  2012”  zaplanowano  utylizację  117,91  ton  (68,49  ton  demontaż, 
transport i unieszkodliwienie,  49,42 ton  wyłącznie transport i unieszkodliwienie). Na realizację 
zadania otrzymano promesę i przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono 
wykonawcę zadania – Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”  z Mikorzyna. 
Firma ta zaproponowała najkorzystniejszą cenę 65.440,87 zł. Ostatecznie po rozliczeniu zadania 
koszt  utylizacji  wyniósł  45.923,68  zł  (27.142,21  zł  –  usługa  demontażu,  transportu  i 
unieszkodliwienia;  18.781,47 zł  – transport  i  unieszkodliwienie).  Podczas realizacji  programu z 
terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wywieziono w sumie 83,523 ton azbestu (44,878 ton – 
demontaż, transport i utylizacja, 38,645 ton – transport i utylizacja). 

V. OPIEKA SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie 

osobom i  rodzinom przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych,  których  nie  mogą  pokonać, 
wykorzystując własne zasoby, możliwości i  uprawnienia. Pomoc społeczna ma także umożliwić 
osobom i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka, ma zapobiegać 
trudnym  sytuacjom  i  doprowadzać  do  życiowego  usamodzielnienia  świadczeniobiorców  oraz 
zintegrować ich ze środowiskiem. 
Podstawowym  instrumentem  pomocy  społecznej,  który  pozwalał  zabezpieczyć  interesy  osób 
potrzebujących wsparcia, były  środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń. 
Działalność Ośrodka finansowana była:

• ze środków budżetu gminy,
• ze środków budżetu państwa.

Działania oparte są na ustawach szczególnych i obejmują:
• świadczenia z pomocy społecznej,
• świadczenia rodzinne,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia  z  pomocy  społecznej  udzielane  były  w  szczególności  z  powodu  ubóstwa, 
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sieroctwa,  bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności,  długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby, 
przemocy  w  rodzinie,  potrzeby  ochrony  macierzyństwa  lub  wielodzietności,  bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzenia  gospodarstwa domowego,  alkoholizmu 
i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, itp.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługiwało osobie samotnie gospodarującej, której 
dochód nie przekraczał kwoty netto 477 zł miesięcznie,  natomiast w rodzinie,  dochód na osobę w 
rodzinie  nie  mógł   przekroczyć  kwoty  netto  351  zł  miesięcznie.  Dochód  miesięczny  z  1  ha 
przeliczeniowego  odpowiadał  kwocie  207  zł.  W  tym  miejscu  nadmienić  należy,  że 
Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  17  lipca  2012  roku  w  sprawie  zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od 1 października 
2012 r. zmieniły się kryteria i wynoszą: 542 zł – dla osoby samotnie gospodarującej, 456 zł – dla 
osoby w rodzinie, natomiast dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł. 
Plan całego budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim 
na  realizacje  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  na  rok  2012  wynosił  1.495.350,64  zł  (bez 
świadczeń  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego)  z  czego  454.438,47  zł  to  środki  własne, 
natomiast 1.040.912,17 zł  stanowiły środki z budżetu państwa. 
Szczegółowy podział budżetu na zadania realizowane przez Miejsko  -  Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Kowalewie  Pomorskim na  rok  2012  w porównaniu  do  2011  r.  obrazuje   tabela 
poniżej.

Zadania zlecone                       201  1                         201  2  

Liczba osób Kwota w zł Liczba osób Kwota w zł

Budżet centralny z przeznaczeniem na:  518.324,67           626.540,15

Zasiłki stałe w tym:                                           

  -dotacja                                                                                 
-śr. własne 

56       168.518,52 

134.814,82                    
33.703,70

 60       194.807,85  

194.807,85              
--------

zasiłki okresowe w tym :                                                   
-dotacja                                                                                        
-śr. własne 

217          337.715,58       
337.715,58      
------                                

 280 414.278,66 
414.278,66
------

Składki zdrowotne                                                             
-dotacja                                                                                        
-śr. własne

45            12.090,57                 
9.590,00                              
2.500,57 

51      17.453,64                   
17.202,66                        
250,98

Budżet centralny z przeznaczeniem na: 372.609,37           414.372,02

Specjalistyczne usługi opiekuńcze ---- ----- 2 15.054,00

Dożywianie w ramach programu   
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ”

1309 372.609,37 1457 399.318,02

Zadania własne 201  1  201  2  

Budżet Gminny z przeznaczeniem na: 495.492,89 454.438.47

Opał 54 16.293,96 224 49.790,00

Zasiłki celowe w tym:

zasiłki celowe specjalne

285 88.956,34 294 37.540,93

45 9.807,09 46 17.288,00

Kolonie 54 8.265,36 54 8.526,80

Dożywianie  w ramach programu 
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 1309 96.187,36 1457

 

100.289,50

- Usługi opiekuńcze               

- Domy Pomocy  Społecznej       

     27

      7

140.270,07

145.519,80

26

  8

93.721,92

164.569,32

Ogólna liczba osób którym przyznano decyzją  
świadczenie                      

761 767
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W roku  2012  pomoc  społeczna  świadczona  była   w  formie  pieniężnej  i  niepieniężnej. 
Świadczenia pieniężne stanowiły: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i specjalne zasiłki 
celowe.  Do świadczeń  niepieniężnych  należały,  między innymi  usługi  opiekuńcze,  dożywianie, 
schronienie, czy odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Największy udział wśród 
wydatków  stanowiły  wydatki  na  zasiłki  okresowe  (414.278,66  zł),  następnie  posiłki  wraz 
z dowozem  (239.147,52 zł), świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) 
w  ramach  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  (260.460,00  zł),  zasiłki  stałe 
(194.807,85 zł) i zasiłki celowe (95.857,73 zł). Sporym wydatkiem dla funduszu gminnego była 
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (164.569,32 zł). 
Dużym wsparciem dla rodzin było dożywianie dzieci w szkole. Pomoc ta  finansowana była ze 
środków gminnych i środków z budżetu państwa. Ze strony państwa zostały przekazane środki jako 
dotacja  celowa  w  ramach  programu  wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”. 
Wydatkowaliśmy  kwotę  399.318,02 zł, w tym na dowożenie  posiłków do szkół 4.987,42 zł. Ze 
środków gminnych przeznaczono kwotę w wys.  100.289,50 zł.  Środki te w pełni zabezpieczały 
potrzeby środowiska. W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. pomoc realizowana była  w formie 
posiłków  dwudaniowych  we  wszystkich  szkołach  podstawowych   z  terenu  gminy  Kowalewo 
Pomorskie  oraz w Publicznym Gimnazjum. Z dożywiania w szkole w roku 2012 skorzystało 284 
uczniów.  W ramach tego  programu również  374 rodziny (w tym 1133 osób  zostało  objętych 
pomocą w postaci  zasiłku celowego z przeznaczeniem na  zakup  posiłków  i 40 beneficjentom 
udzielono  pomocy w naturze w postaci ciepłego  posiłku). Celem programu  jest wspieranie gmin 
w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz 
zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów 
objętych  wysokim  poziomem  bezrobocia  i  ze  środowisk  wiejskich.  Ponadto  program  zakłada 
długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie 
zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i 
rodzin  o  niskich  dochodach  oraz  rozwój  w  gminach  bazy  żywieniowej,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Pomoc  była przyznawana, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie 
przekraczał 150% kryterium dochodowego, o którym mowa  odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2  
ustawy o pomocy społecznej (w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 813,00 zł,  
osoby w rodzinie – 684,00 zł).
Osobom samotnym,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych  przyczyn  wymagają  pomocy 
innych  osób,  a  są  jej  pozbawione  świadczone  były  usługi  opiekuńcze.  Usługi  opiekuńcze 
świadczone były  w miejscu zamieszkania, przez opiekunki. Obejmowały  pomoc w zaspokajaniu 
podstawowych  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę  higieniczną,  zleconą  przez  lekarza 
pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości,  zapewnienie  kontaktów  z  otoczeniem.  W  2012  roku 
realizowano  usługi opiekuńcze dla 26 osób i rodzin. Koszt jednej godziny świadczonych usług 
wynosił  9 zł.  W zależności  od dochodu osoby czy rodziny naliczana  była  odpłatność zgodnie 
z Uchwałą Nr XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 15 kwietnia 2009 r. 
Poniesione koszty w  2012 roku na usługi opiekuńcze wyniosły 93.721,92 zł i obejmowały  między 
innymi wynagrodzenia dla zatrudnionych opiekunek społecznych.
W  roku  2012  tut.  Ośrodek  realizował  również  pomoc  w  formie  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych.  Usługi  te  dostosowane  były  do  potrzeb  wynikających  z  rodzaju  schorzenia  lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 
Świadczone były  dla 2-ch rodzin, a koszt  wyniósł 15.054,00 zł.                  
Koszt specjalistycznych usług opiekuńczych w całości pokrywa budżet państwa.
Poza pomocą finansową, osoby i rodziny wymagające wsparcia  obejmowane  były także szeroko 
rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym.  Praca socjalna dotyczyła niemal 
każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Miejsko  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Jest  to  jedna  z  bardzo  ważnych  i  pracochłonnych  form pomocy społecznej,  polegająca  przede 
wszystkim na dotarciu do świadomości klienta, uświadomieniu ,że pracownik socjalny chce i może 
mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. Pracownik często pełni 
funkcję  „pogotowia  ratunkowego”  będąc  po  części  prawnikiem,  pedagogiem,  psychologiem, 
pielęgniarką, doradcą czy po prostu cierpliwym słuchaczem. 
Od wielu lat Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Urzędem Miejskim w 
Kowalewie  Pomorskim  oraz  Powiatowym  Urzędem   Pracy  w  Golubiu  -  Dobrzyniu  odnośnie 
zatrudniania  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji.  Pracownicy  socjalni  każdego  roku 
przygotowują  listę  osób  bezrobotnych,  którzy  mogą  podjąć  prace  w  ramach  „prac  społecznie 
użytecznych”. W 2012 roku w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 60 osób. Umowy 
zawarte zostały od 1 marca  2012 r. do 31 stycznia 2013 r.                             
W przypadku osób nadużywających alkohol pracownicy socjalni prowadzą rozmowy motywujące 
do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego. W tym zakresie współpracują z Gminną Komisją do 
Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalewie Pomorskim, Prokuraturą, Służbą 
Zdrowia oraz terapeutą do spraw uzależnień, który przyjmuje co wtorek w Punkcie Informacyjno - 
Konsultacyjnym dla osób mających problem z alkoholem.                                                         
Przy Miejsko  -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  działa  także  Zespół  Interdyscyplinarny 
powołany  Zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Kowalewo  Pomorskie.  Zespół  powstał  w  czerwcu 
2011 r. w związku z nowelizacją ustawy   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizuje on 
działania  określone  w  gminnym  programie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.  Integruje  i 
koordynuje działania podmiotów wchodzących w skład zespołu. 
W  celu  rozwiązywania  problemów  związanych  z  występowaniem  przemocy  w  rodzinie 
w indywidualnych przypadkach przewodniczący zespołu tworzy grupy robocze.  Prowadzą  one 
działania pomocowe zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie i monitorują sytuację 
w  tych  rodzinach.   W  2012  roku  do  zespołu  wpłynęło  16  niebieskich  kart  wszczynających 
procedurę. Praca interdyscyplinarna  prowadzona była w 13 rodzinach. W powyższych rodzinach 
została założona  „Niebieska Karta – C” dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie i „Niebieska 
Karta – D” dla osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 
Od 1 stycznia 2012 r. na samorządy gminne  zostały nałożone  dodatkowe zadania do realizacji w 
związku  z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 
myśl  tej  ustawy   gmina  między  innymi  ma  obowiązek  współfinansowania  pobytu  dziecka  w 
placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. W związku z wejściem w 
życie tej zmiany partycypowaliśmy w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 
2012  była to kwota w wys. 2.859,40 zł.
Od kilku lat  Ośrodek Pomocy społecznej  współpracuje  z  Toruńskim Bankiem Żywnościowo  - 
Rzeczowym.  Jako  członkowie  opłacamy  składkę  członkowską,  która  w  2012  roku  wynosiła 
13.600 zł.
W ramach programu  dostarczania  żywności dla najuboższej ludności UE  w 2012 r. otrzymaliśmy 
łącznie  95.781  kg  żywności  na  łączną  kwotę  298.691,99  zł.  Ponadto  z  Banku  Żywności 
otrzymaliśmy  artykuły  spożywcze  i  odzież  w  ilości   6.313  kg   na  kwotę  58.167,00  zł.  
Z  pomocy  skorzystało  439  rodzin,  a  to  oznacza,  że  z  tej  formy  pomocy  skorzystało  1305 
osób. Jest to pomoc, która daje możliwość zabezpieczenia żywności w każdej chwili. Są to artykuły 
spożywcze między innymi mleko, cukier,  ser,  masło,  puszki obiadowe, konserwy mięsne,  zupy, 
kasza, makaron, płatki itp.
Przy współpracy z Bankiem Żywności oraz uczniów z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, w 
2012  roku  zorganizowano  3  zbiórki  żywności,  dzięki  którym   zebrano  200,19  kg  artykułów 
spożywczych. Przeznaczone zostały one dla najbardziej potrzebujących.
Jak co roku, tak i w 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wypoczynek letni dla 
dzieci. Przy współpracy z Toruńskim Centrum Caritas wysłano 15 dzieci z rodzin kwalifikujących 
się do pomocy społecznej na 10-cio dniowe kolonie do Torunia. Ponadto 5 dzieci spędziło wakacje 
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w Stachoniu (od 7 do 20 sierpnia) i 9 dzieci w Ostrowie Lubelskim (od 12 do 25 sierpnia). Koszt 
pobytu pokryło Kuratorium Oświaty. 
W okresie od 16.07.2012 r. do 27.07.2012 r. trwały w Świetlicy Socjoterapeutycznej zajęcia letnie 
pn. „Aktywny wypoczynek 2012 ze Świetlicą". Uczestniczyło w nich 25 dzieci z terenu gminy.  
Przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w ramach otwartego konkursu 
pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 4.000 zł. Wypoczynek letni 
finansowany był  ze środków gminnych, z otrzymanych dotacji oraz od  sponsorów. 
Łącznie z wypoczynku skorzystało 54 dzieci i wydatkowano kwotę 12.526,80 zł. 
W przeciągu 2012 r. w zajęciach świetlicy brało udział 59 wychowanków  w wieku od 7 do 16 lat.  
Rekrutacja dzieci odbywa się corocznie w miesiącu wrześniu. Kandydatury dzieci zgłaszane są na 
wniosek:  rodziców,  nauczycieli  i  wychowawców,  pedagoga  lub  pracownika  socjalnego. 
O przyjęciu do Świetlicy decyduje Społeczna Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele: 
Służby  Zdrowia,  Oświaty,  Rady  Rodziców,  Urzędu  oraz  Kierownik  i  pracownicy  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej.  Komisja  opiniuje  i  kwalifikuje  kandydatury  każdego  dziecka.  Codziennie 
wszystkie  dzieci  zapewnione miały  racjonalne,  urozmaicone posiłki,  w których przygotowaniu 
bezpośrednio  uczestniczą.  Dzięki  posiłkom  dzieci   i  młodzież  są  lepiej  odżywieni,  zdrowsi, 
sprawniejsi  psychofizycznie,  zaś dzięki  zaspokojeniu  potrzeb  pierwszego  rzędu  są  bardziej 
skoncentrowani na nauce i innych, stawianych przed nimi zadaniach. Wszyscy wychowankowie 
wdrażani są do codziennego dbania o higienę osobistą i porządek wokół siebie. Pełnią również 
dyżury w grupach porządkowych i pod okiem wychowawców sprzątają teren wokół zajmowanego 
obiektu.  W roku 2012 z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy kwotę w wys.  3.998,47 zł  na 
realizację  programu  „Młodzi  bez  alkoholu”,  który  realizowany  był  w  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej.  Praca  przebiegała  zgodnie  z  założeniami  rocznego  planu  pracy  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej.                                                                                               
MGOPS  od  2008  roku  realizuje  projekt  systemowy  pt.  „Koniec  z  biernością”  realizowany  w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej, 
Działanie  7.1.  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie  7.1.1  Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu 
w  2012  roku  wyniósł  193.981,17  zł.  W  ramach  projektu  zostało  zawartych  31  kontraktów 
socjalnych  w  ramach,  których  przeprowadzone  zostały  przekwalifikowania  zawodowe,  kursy 
zawodowe oraz kursy prawa jazdy, łącznie dla 11 osób.  
Rodziny  niewydolne  wychowawczo,  skorzystały  z:  mediacji  rodzinnych,  poradnictwa 
specjalistycznego,  treningu  podnoszenia  umiejętności  i  kompetencji  społecznych  –  „Szkoła 
Rodzica”, doradztwa zawodowego oraz wsparcia przez asystenta rodziny. Pomoc asystenta polegała 
między  innymi  na  udzielaniu  porad  i  wskazówek  w  prowadzeniu  gospodarstwa  domowego 
wychowywaniu dzieci.  Po raz pierwszy w 2012 roku pomocą została  objęta młodzież z rodzin 
dysfunkcyjnych. Działania skierowane do w/wym. grupy miały na celu zapobieganie powielaniu 
niewłaściwych zachowań wyniesionych z domu rodzinnego. W ramach podpisanych 7 umów PAL 
uczestnicy projektu zamieszkujący na terenie wsi Pruska Łąka i Szewa brały udział w Programie 
Aktywności  Lokalnej.  W  jego  ramach  uczestniczyli  w:  doradztwie  zawodowym,  treningu 
umiejętności i  kompetencji  społecznych, mediacjach rodzinnych, poradnictwie specjalistycznym, 
2 piknikach integracyjnych. Ponadto prace z rodzinami  prowadził Asystent rodziny oraz Animator 
Społeczności Lokalnej. Niezbędnym dokumentem do realizacji w/wym. projektu systemowego był 
Program Aktywności Lokalnej opracowany dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2010 – 2013 
przyjęty  Uchwałą  Nr  XXVIII/303/2010  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim  z  dnia 
16 czerwca 2010 r. 
W 2012 roku opracowano dwa nowe programy:  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2012-2014 w Gminie Kowalewo Pomorskie oraz Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2012-2015. Adresatami pierwszego programu są  dzieci i rodziny przeżywające trudności w 
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sferze opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowują się dzieci oraz rodziny, w których dzieci 
umieszczone  zostały  w  pieczy  zastępczej.  Podstawowym  założeniem  Gminnego  Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 
przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,  w  celu 
przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie 
pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.                                     
Drugi  program powstał  w związku z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia  Psychicznego, 
który  przewiduje konieczność opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. 
Realizacja  celów  zawartych  w  programie  pozwoli  skutecznie  promować  zdrowie  psychiczne  i 
zapobiegać  zaburzeniom  psychicznym  mieszkańców  potrzebujących.  Zgodnie  bowiem 
z  obowiązującymi  przepisami  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  należy  do  zadań 
własnych gminy. Wśród zadań własnych gminy znajdują się m.in. sprawy ochrony zdrowia, w tym 
zdrowia psychicznego.                                                                           
Zupełnie nowym zadaniem, wynikającym z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej w roku 2012 było  przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej. Dokument ten 
przedstawia obraz pomocy społecznej w gminie, ukazuje jakim zapleczem dysponuje gmina, aby 
realizować zadania pomocy społecznej, z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje oraz 
jakie nakłady finansowe przeznacza na realizacje tych zadań. Ocena zasobów obrazowała realizację 
zadań  w latach  2009 - 2011 oraz przedstawiała prognozę na rok 2012. Dokument ten od roku 2012 
zastępuje dotychczas przygotowany przez jednostki samorządu  bilans potrzeb pomocy społecznej i 
wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok.
Jednym z zadań gminnych jest  zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. W 2000 r.  został 
utworzony Punkt Noclegowy  mieszczący się na terenie bazy ZGKiM Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. 
Punkt Noclegowy dla bezdomnych funkcjonuje w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca, z 
możliwością  przedłużenia.  We  wspomnianym  Punkcie  Noclegowym  do  dyspozycji  są  2 
pomieszczenia,  gdzie  wydzielona  jest  toaleta  z  prysznicem  oraz  małe  zaplecze  kuchenne. 
Jednocześnie może przebywać 8 osób. W 2012 roku w Punkcie Noclegowym przebywało 7 osób. 
Koszt utrzymania Punktu Noclegowego  w roku 2012  wyniósł 7.676,93 zł.
Po raz kolejny zorganizowano Wieczerzę Wigilijną  z udziałem Władz Miasta, przedstawicieli Rady 
Miejskiej  oraz  Księży.  Wzięło  w  niej  udział  ok.  50  osób  starszych,  samotnych.  Łamano  się 
poświęconym  opłatkiem  składając  sobie  życzenia.  Dzieci  ze  Świetlicy  Socjoterapeutycznej 
przedstawiły program artystyczny przygotowany  pod kierunkiem Pana Eryka  Kołodzieja 
Tradycyjnie jak co roku zorganizowano sportowe spotkania osób niepełnosprawnych. W roku 2012 
przypadała 18 - ta rocznica imprezy. Na organizację tej imprezy pozyskano środki od sponsorów 
oraz  3.000 zł ze środków PFRON-u.                                                                       
W minionym roku z okazji urodzin w miejscu zamieszkania odwiedzono osoby kończące 90 lat i 
więcej.  Z  tej  okazji  najstarszym  mieszkańcom złożono  życzenia  i  wręczono  kwiaty.  Jedna  z 
najstarszych mieszkanek naszej gminy w 2012 r. skończyła 99 lat.
Od 1 maja 2004 roku zgodnie z  ustawą o świadczeniach rodzinnych gmina stała  się  jednym z 
realizatorów świadczeń rodzinnych. Przejęcie tego zadania trwało do września 2006 roku i od tej 
pory Miejsko  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim stał się jedynym 
realizatorem tych świadczeń.
Świadczenia rodzinne obejmują:

• zasiłek rodzinny oraz osiem dodatków do zasiłku rodzinnego,
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne,
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb 
związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. 
W 2012 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało ogółem 857 rodzin, z czego 131 rodzin pobierało 
świadczenia pielęgnacyjne. Realizacja świadczeń rodzinnych jest w 100 % finansowana   z budżetu 
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państwa. Kryterium dochodowe to 539,00 zł netto na osobę w rodzinie, 623,00 zł netto na osobę w 
rodzinie,  w  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  o 
niepełnosprawności. 
Zmiana przepisów w styczniu 2010 roku dotycząca zniesienia kryterium dochodowego dla rodzin 
ubiegających się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zwiększenie kręgu osób 
uprawnionych do w/wym. świadczenia spowodowała, iż z roku 2012  zwiększyły się wydatki  na 
realizację świadczeń pielęgnacyjnych. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 
również w roku 2012 „Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne” w okresie od I do XII/2012.  Miesięczna wysokość dodatku wynosiła 100 zł.  Z 
w/wym. pomocy skorzystało 48 rodzin. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia dla rodzin,  w których 
dzieci pomimo zasądzonych alimentów od rodzica wyrokiem sądu są ich pozbawione z powodu 
bezskuteczności  egzekucji  sądowej.  Państwo  zastępczo  wypłacało  osobom  uprawnionym 
świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej jednak niż 500 zł na 
dziecko.  Zadania te  w całości  finansowane są z  budżetu centralnego.  Kryterium dochodowe to 
725,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Cały budżet na rok 2012 przeznaczony na realizację świadczeń rodzinnych i pomoc z funduszu 
alimentacyjnego wynosił 4.128.777,00 zł. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi  wynoszą 3% i od powyższej 
kwoty stanowiły 123.863,00 zł. 
W  2012  roku  Miejsko  - Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   wydatkował  na  świadczenia 
rodzinne i alimentacyjne 4.004.914,00 zł dla 870 osób uprawnionych. 
 Dłużnicy alimentacyjni są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w 
wysokości  świadczeń  wypłaconych  z  funduszu  alimentacyjnego  osobie  uprawnionej  łącznie  z 
ustawowymi  odsetkami.  W roku  2012  pozyskano  zwroty  w  wysokości  85.399,31  zł.  Ośrodek 
prowadził  liczną dokumentację współpracy z komornikami oraz innymi instytucjami w zakresie 
prowadzonych postępowań alimentacyjnych. W ramach działań wobec dłużników alimentacyjnych 
wysłano ok. 790 pism do różnych instytucji.
Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przekazuje  również  do  Biura  Informacji 
Gospodarczej  w  Warszawie  informacje  o  zobowiązaniach  dłużnika  alimentacyjnego  w  razie 
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Do 31 grudnia 2012 r. zgłoszonych zostało 
95 dłużników.
Tabela poniżej przedstawia wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny za 2012 r. w 
porównaniu do 2011 r. w gminie Kowalewo Pomorskie.

Zadania zlecone 201  1  201  2  

Liczba 
świadczeń

Kwota 
w zł

Liczba 
świadczeń

Kwota 
w zł

Budżet centralny z przeznaczeniem na:

3.774.492,00 4.004.914,00

1. Zasiłki rodzinne 14630 1.254.928,00 13.578 1.193.612,00

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 7447 789.179,00 6789 688.247,00

2.1.Urodzenia dziecka 64 64.000,00 58 58.000,00
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2.2.Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  z urlopu 
wychowawczego

385 151.067,00 244 95.520,00

2.3 Samotnego wychowania dziecka 554 95.860,00 506 88.580,00

2.4.Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego          
w tym:

1059 80.860,00 1068 81.800,00

2.4.1 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 
5 roku życia

193 11.580,00 182 10.920,00

2.4.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
powyżej 5 roku życia

866 69.280,00 886 70.880,00

2.5.Rozpoczęcia roku szkolnego 900 90.000,00 838 83.867,00

2.6.Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza  miejscem 
zamieszkania w tym:

1920 102.192,00 1720 92.080,00

2.6.1.Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem            
w miejscowości, w której znajduje się szkoła 

154 13.860,00 152 13.680,00

 2.6.2.Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem                   
do miejscowości, w której znajduje się szkoła 

1766 88.332,00 1568 78.400,00

2.7.Wychowanie dziecka w rodzinie  wielodzietnej 2565 205.200,00 2355 188.400,00

3. Świadczenia opiekuńcze, w tym: 5029 1.083.217,00 5659 1.388.750,00

3.1.Zasiłek pielęgnacyjny 4160 636.485,00 4217 645.201,00

3.2.Świadczenie pielęgnacyjne 869 446.732,00 1442 743.549,00

4. Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 257 11.981,00* 365 17.082,00*

5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 577 75.971,00 814 114.195,00

6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 112 112.000,00 117 117.000,00

7. Fundusz alimentacyjny 1477 459.197,00 1537 503.110,00

8. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 176 17.600,00** 550 55.000,00**

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są wliczone  w kwocie ogólnej, gdyż realizowane są z budżetu centralnego z innej dotacji  (z  paragrafu  
852-85213-4130 a nie z paragrafu 852-85212-110).
**  Rządowy program wspierania niektórych osób (tj. matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka) pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest 
wliczony w kwocie ogólnej, gdyż realizowany jest z budżetu państwa z innej dotacji (z paragrafu 852-85295-3110, a nie z paragrafu 852-85212-3110)

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Z zakresu spraw mieszkaniowych

W roku 2012 przyznano 332 dodatki mieszkaniowe na okres 6 m-cy każdy.  Ogółem na 
wypłatę  dodatków  mieszkaniowych  wydatkowano  kwotę  w  wysokości  401.622,90  zł.  Całość 
została pokryta ze środków gminnych.
W zakresie gospodarki mieszkaniami, w roku 2012 dokonano przydziału 5 mieszkań. Dokonano 
jednej zamiany lokali pomiędzy lokatorami mieszkań komunalnych. Opracowano listę przydziału 
mieszkań  na  lata  2012/2013.  Odbyły  się  również  coroczne  zebrania  sprawozdawcze  wspólnot 
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mieszkaniowych.
Ze środków pochodzących z wpływów z czynszów najmu oraz dotacji gminy wykonano szereg 
prac remontowych. 
Do najważniejszych należą: 

• docieplenie budynku przy ul. Brodnicka 1 na kwotę 47.901 zł,
• wymiana 29 okien w 11 mieszkaniach komunalnych na ogólną kwotę 19.657 zł,
• przestawienie 6 pieców na kwotę 11.865 zł,
• remont podłogi w budynku we Frydrychowie 7 na kwotę 4.200 zł,
• wymiana 6 drzwi w mieszkaniowym zasobie gminy na kwotę 6.570 zł.

Ponadto dokonano likwidacji usterek wynikających z zaleceń kominiarskich oraz wykonano prace o 
charakterze eksploatacyjno – konserwacyjnym.
Na  obiektach  wspólnot  mieszkaniowych  wykonano  szereg  prac  remontowych  ze  środków 
zgromadzonych przez wspólnoty.
2. Z zakresu spraw komunalnych

Utrzymaniem czystości i porządku oraz pielęgnacją zieleni na terenie miasta zajmował się 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Wyboru wykonawcy powyższych robót 
dokonano w drodze przetargu nieograniczonego.
W ramach poprawy estetyki miasta:

• pomalowano pasy na jezdniach, linie segregacyjne oraz miejsca parkingowe dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych,

• przeprowadzono remonty cząstkowe chodników na terenie miasta,
• na bieżąco  dokonywano napraw,  wymiany i  uzupełnienia  oznakowania  drogowego oraz 

licznych napraw donic betonowych i wiat przystankowych,
• wymieniono 5 koszy ulicznych,
• w ramach zagospodarowania terenów zielonych na terenie miasta, w roku 2012 dokonano 

podcięcia  gałęzi  drzew  rosnących  wzdłuż  ul.  Podborek  oraz  wzdłuż  ul.  Św.  Józefa  w 
Kowalewie  Pomorskim.  Ponadto  dokonano  dwukrotnych  nasadzeń  kwiatów  na  terenie 
miasta,

• wykonano I etap rekultywacji zieleńca o powierzchni 3.200 m2 przy Osiedlu Brodnickim w 
Kowalewie Pomorskim. Zakres prac obejmował: wyrównanie terenu, wywiezienie kamieni, 
nawiezienie żyznej ziemi oraz zasianie trawy. II etap rekultywacji polegający na nasadzeniu 
nowych drzew i krzewów zostanie zakończony zgodnie z umową do dnia 30.04.2013 r.

• wykonano  dwa  podjazdy  na  skrzyżowaniu  ul.  Mikołaja  z  Ryńska  z  ciągiem  pieszo  – 
jezdnym  przy  ul.  Odrodzenia,  pozwalające  na  przejazd  osób  niepełnosprawnych  oraz 
rowerzystów.

• zamontowano  kratkę  do  odpływu  wód  deszczowych  i  obrzeża  betonowe  przy  Placu 
Wolności 12 wraz z usunięciem zaniżenia w chodniku,

• utworzono nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Drzymały,
• zamontowano monitoring przenośnej  toalety Toy Toy przy ul.  Strażackiej  w Kowalewie 

Pomorskim.
Dokonano zakupu łącznie 5.500 sztuk zestawów higienicznych na psie odchody na kwotę 1.722,90 
zł,  które  można było  nieodpłatnie  odbierać  w kioskach „Ruchu” oraz  w Referacie  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.
W roku  2012  gmina  Kowalewo  Pomorskie  przystąpiła  do  kolejnej  akcji  „Sprzątanie  Świata  – 
Polska”.  Hasłem  przewodnim  akcji  było  „Kocham,  lubię,  szanuję...  nie  śmiecę”,  w  której 
uczestniczyły w naszej  gminie przede wszystkim dzieci  i  młodzież  z  Przedszkola  Publicznego, 
Szkół  Podstawowych  w  Kowalewie  Pomorskim,  Pluskowęsach,  Wielkiej  Łące  i  Wielkim 
Rychnowie,  Publicznego  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  oraz  Zespołu  Szkół  w  Kowalewie 
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Pomorskim. W akcji  udział  wzięło także 12 sołectw, ponadto do akcji  włączyli  się mieszkańcy 
Osiedla Brodnickiego i Jana Kochanowskiego. W zeszłorocznym sprzątaniu świata uczestniczyli 
tradycyjnie  już  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Kowalewie  Pomorskim,  Miejsko–Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  wraz  z  wychowankami  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  oraz 
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. Ogółem w dniach 14-16 
września  2012  roku  w  kampanii  udział  wzięło  1720  osób.  Na  składowisko  odpadów  w 
Niedźwiedziu wywieziono 2,860 t odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych).
W  celu  poprawy  estetyki  zabudowy  i  warunków  higieniczno-sanitarnych  organizowany  jest 
konkurs  „Piękna  Gmina”,  który  w  swoich  założeniach  staje  się  zachętą  dla  mieszkańców  do 
podejmowania  lub  kontynuowania  prac  porządkowych  oraz  organizacyjno  -  technicznych  w 
zakresie  np.  dróg  lokalnych,  zadrzewień,  zagospodarowania  terenów  i  obiektów  użyteczności 
wspólnej, dbania o poprawę estetyki zabudowy. W okresie swego istnienia konkurs przyczynił się 
do poprawy wizerunku całej naszej gminy. Uczestnictwo mobilizuje do działań nie tylko biorących 
w nim udział, ale pozytywnie wpływa na otoczenie, dając wzorce do naśladowań, tworząc klimat 
dla promocji nie tylko gminy, ale własnej wsi, czy osiedla. Efekty ekologiczne i estetyczne jakie 
daje konkurs są zachętą do jego dalszego organizowania. 
W roku 2012 przystąpiono do piętnastej edycji konkursu „Piękna Gmina”. Udział zadeklarowały 3 
sołectwa, 8 zagród, 18 nieruchomości oraz 10 obiektów użyteczności publicznej. Z uwagi na zbyt 
małą  liczbę  zgłoszeń  w  kategorii  na  najbardziej  uporządkowaną  wieś  oraz  brak  zgłoszeń  w 
kategorii  na  najbardziej  uporządkowane  osiedle,  konkurs  w  tych  kategoriach  nie  został 
przeprowadzony. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w 
marcu 2013 r.
W 2012 r. po raz dziesiąty przeprowadzono również gminny konkurs „Przywracamy urok naszej 
gminie”. Udział w konkursie zadeklarowało 7 sołectw, 1 komitet osiedlowy oraz jedna jednostka 
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 
nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w I kwartale 2013 r.
W roku 2012 po raz szósty ogłoszono gminny konkurs „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno – 
noworoczną”.  Konkurs  rozgrywany  był  w  dwóch  kategoriach:  indywidualnej  i  zbiorowej.  W 
wyznaczonym terminie wpłynęły 32 deklaracje udziału, w tym 26 w kategorii indywidualnej i 6 w 
kategorii zbiorowej. W dniu 4 stycznia 2013 roku komisja konkursowa dokonała lustracji terenowej 
oraz  oceny  zgłoszonych  dekoracji.  Zgodnie  z  regulaminem  konkursu,  uroczyste  ogłoszenie 
wyników wraz z wręczeniem nagród i dyplomów nastąpiło na sesji Rady Miejskiej w marcu 2013 r.
W zakresie gospodarki odpadami w 2012 roku kontynuowane były kontrole w zakresie posiadania 
umów i rachunków za wywóz i  utylizację odpadów stałych przez mieszkańców miasta i gminy 
Kowalewo Pomorskie. Kontynuowana była także selektywna zbiórka odpadów – szkła i tworzyw 
sztucznych. 
Ogółem w 2012 r. zebrano  135,56 t stłuczki szklanej oraz  15,985 t tworzyw sztucznych. Koszt 
selektywnej  zbiórki  odpadów (opróżnianie pojemników i  wywóz szkła oraz  plastików)  wyniósł 
łącznie:  161.961,12 zł  brutto,  w tym 107.423,28 zł  za tworzywa sztuczne oraz 54.537,84 zł  za 
szkło.  Na  koniec  2012  r.  na  terenie  miasta  i  gminy funkcjonowały  54  ogólnodostępne  punkty 
selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych wyposażone w 67 pojemników o pojemności 1100 l oraz 
53  punkty  selektywnej  zbiórki  stłuczki  szklanej,  wyposażone  w  61  pojemników  o  pojemności 
1100 l.
Zwózkę stłuczki szklanej oraz tworzyw sztucznych prowadził  Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Sp. z o. o. na podstawie zawartej w wyniku przetargu umowy.
Także w 2012 roku realizowana była zbiórka przeterminowanych lekarstw od mieszkańców miasta i 
gminy Kowalewo Pomorskie, poprzez rozstawienie specjalnych pojemników w aptekach przy ul. 
Chopina  i  przy  Placu  700-lecia  18/19.  W minionym  roku  zebrano  łącznie  68,70  kg  odpadów 
niebezpiecznych,  tj.  przeterminowanych  lekarstw.  Koszt  usługi  odbioru,  transportu  i 
unieszkodliwienia powyższych odpadów wyniósł 741,53 zł.  Odbiorcą tych odpadów była firma 
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F.H.U. „NATURA” z siedzibą w Bydgoszczy.
Ponadto we wrześniu 2012 roku zorganizowana została zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD z 
terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.  Zebrany sprzęt przyjmowany był bezpłatnie przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp. z o.  o.  z siedzibą przy ul.  Brodnickiej  w 
Kowalewie Pomorskim, a następnie zutylizowany, również bezpłatnie przez firmę BIOPROJEKT z 
Golubia – Dobrzynia. Podczas trwania zbiórki, tj. od dnia 3 do 28 września 2012 roku mieszkańcy 
miasta i gminy dostarczyli na teren ZGKiM następujące urządzenia:

• 63 telewizory,
• 28 monitorów,
• 6 komputerów,
• 1 drukarkę,
• 3 odkurzacze,
• 3 żelazka,
• 1 mikrofalówkę,
• 3 radia,
• 7 lodówek,
• 1 zamrażarkę,
• 1 okap kuchenny,
• 5 świetlówek,
• oraz inny drobny sprzęt – 15 sztuk.

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.  W związku  z  wprowadzonymi  zmianami  od  1  lipca  2013  roku  na  terenie  gminy 
Kowalewo Pomorskie wdrożony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, 
którym objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy. System powinien zapewnić większy porządek, 
lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. Celem zmian jest również zwiększenie 
poziomu  recyklingu  i  odzysku  odpadów  zebranych  selektywnie,  a  także  zmniejszenie  masy 
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Wypełniając obowiązki ustawowe, podczas XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada 2012 r. 
podjęte  zostały  uchwały,  będące  podstawą  funkcjonowania  nowego  systemu  gospodarowania 
odpadami komunalnymi, tj.:

• w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Kowalewo Pomorskie,

• w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

• w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

• w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
Po wejściu w życie nowego systemu, mieszkańcy zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz 

gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, która stanowić będzie iloczyn stawki opłaty i 
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  Podstawowa stawka opłaty uchwalona 
została w wysokości 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady komunalne nie będą 
segregowane, natomiast w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób 
selektywny stawka ta będzie niższa i będzie wynosiła 10 zł od jednego mieszkańca. W przypadku 
nieruchomości  niezamieszkałych  (np.  sklepy,  punkty  usługowe,  instytucje  itp.)  opłata  będzie 
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naliczana w zależności od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na terenie 
danej nieruchomości.
W zamian za opłatę gmina będzie miała obowiązek odebrać od mieszkańców odpady komunalne, a 
przy tym umożliwić  selektywną zbiórkę tych odpadów. Zgodnie z  obowiązującymi  przepisami, 
usługi  odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  będzie 
świadczyła firma wyłoniona w drodze przetargu. Ponadto każdy mieszkaniec gminy będzie mógł 
nieodpłatnie  oddać  wszelkie  powstające  w gospodarstwach domowych odpady problemowe np. 
zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny,  odpady wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory czy odpady zielone – do utworzonego przez gminę punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych.
W  dniu  1  stycznia  2012  r.  weszły  w  życie  nowelizacje  ustaw:  o  ochronie  zwierząt  oraz  o  
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy znowelizowanych ustaw nakładają na gminy 
oraz  właścicieli  czworonogów  szereg  nowych  obowiązków,  między  innymi  zobowiązują  do 
uchwalenia  w  terminie  do  dnia  31  marca  każdego  roku  „Programu  opieki  nad  zwierzętami 
domowymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt”,  poprzedzonego zaopiniowaniem projektu 
Programu  przez  powiatowego  lekarza  weterynarii,  organizacje  społeczne,  których  statutowym 
celem  działania  jest  ochrona  zwierząt,  funkcjonujące  na  terenie  gminy  oraz  dzierżawców  lub 
zarządców obwodów łowieckich.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, świadczeniem usług komunalnych 
w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz 
zapewnienia im tymczasowej opieki zajmował się w 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim. Ponadto, w 2012 r. 
została  zawarta  umowa  z  Przedsiębiorstwem  Handlowo-Usługowym  „DANIEL”  z  siedzibą  w 
Grudziądzu,  prowadzącym  schronisko  dla  zwierząt,  do  którego  można  oddawać  wyłapane 
bezpańskie psy.
3. Drogi gminne i komunikacja

Doraźna Komisja ds. problematyki drogownictwa przystąpiła do aktualizacji wykazu ulic i 
dróg przeznaczonych do utwardzenia. W wyniku tych prac, w dniu 30 marca 2012 r. Rada Miejska 
w Kowalewie Pom. podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.
Zgodnie  z  założeniami  wykonano  przebudowę  drogi  gminnej  nr  110116C  relacji  Elzanowo  – 
Mariany. Na podbudowie z kamienia wapiennego wykonano nawierzchnię drogi metodą wgłębnego 
bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na 
całym jej odcinku. Z uwagi na ograniczone środki finansowe będące w budżecie gminy, przyjęto 
realizację zadania w II etapach. W 2012 roku w ramach I etapu założono wykonanie odcinka o 
długości 1,075 km, natomiast w ramach II etapu przewidzianym do realizacji w 2013 r. – 0,715 km.  
Zgodnie z postanowieniami umowy, II etap zadania powinien zostać zakończony do dnia 01 lipca 
2013 r., jednak sytuacja finansowa gminy i sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie 
całości prac w 2012 r. 
Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 584.919,00 zł, w tym I etap – 355.888,00 zł, natomiast 
II etap – 229.031,00 zł.
Na wzmocnienie podbudowy jezdni z kamienia wapiennego sołectwo Elzanowo przeznaczyło 15 
kursów tłucznia, natomiast sołectwo Mariany – 3 kursy.
W miejscowości Borówno na odcinku 1,000 km na podbudowie z kamienia wapiennego, wykonano 
nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją 
asfaltową i grysami. 
Całkowity  koszt  robót  związanych  z  modernizacją  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w 
Borównie  wyniósł  327.410,00  zł.  Na  wzmocnienie  podbudowy jezdni  z  kamienia  wapiennego 
sołectwo Borówno przeznaczyło 10 kursów tłucznia.
Na  realizację  niniejszego  zadania  Gmina  Kowalewo  Pomorskie  otrzymała  dotację  z  budżetu 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji 
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rolnej w wys. 80.000,00 zł.
Utwardzono  drogę  gminną  w  Wielkim Rychnowie.  Z  uwagi  na  ograniczone  środki  finansowe 
będące  w  budżecie  gminy,  przyjęto  realizację  zadania  w  II  etapach.  Na  podbudowie  z  gruzu 
betonowego  i  kamienia  wapiennego  wykonana  została  nawierzchnia  z  kostki  brukowej  typu 
Polbruk.  Dzięki  przychylności  wykonawcy,  przebudowa  całego  odcinka  drogi  (330mb)  została 
wykonana w 2012 roku.
Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł ponad 164.379,00 zł, w tym w 2012 roku wydatkowano 
środki w wysokości 149.678,00 zł, natomiast w roku 2013 – 14.701,00 zł. 
Sołectwo Wielkie Rychnowo partycypowało w kosztach realizacji zadania w wysokości ¼ kosztów, 
natomiast w pozostałych ¾ gmina.
Wprowadzono nową organizację ruchu na Osiedlu Jana Kochanowskiego i Osiedlu Brodnickim.
Ustawiono lustro drogowe przy drodze wojewódzkiej w m. Napole
Utwardzono plac służący jako dojazd do posesji przy ul. Brodnickiej w Kowalewie Pom.
Remontem bieżącym dróg na terenach wiejskich gminy zajmowały się rady sołeckie.  
Na  drogi  gminne  w  2012  r.  sołectwa  przeznaczyły  większą  część  swojego  budżetu.  Stan  ich 
nawierzchni  poprawia  się  z  roku  na  rok.  Utwardzano  i  wyremontowano  kolejne  odcinki  dróg 
gminnych kamieniem  wapiennym  w  17  sołectwach.  Sołectwa  ze  środków  będących  w  ich 
dyspozycji  zakupiły  49,8  kursów  kamienia  wapiennego.  Sołectwa  dokonując  remontów  dróg 
gminnych,  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  na  2012  r.,  otrzymały  dofinansowanie  ze  środków 
gminnych.  W ramach  dofinansowania  tutejszy  Urząd  przekazał  łącznie  92,2  kursów  kamienia 
wapiennego.
Mieszkańcy angażują się w naprawę dróg gminnych zakupując z własnych środków dodatkowe 
kursy  kamienia,  w  zamian  sołectwa  otrzymują  dofinansowanie  ze  środków  gminnych  w 
proporcjach 3:1. W 2012 roku mieszkańcy zakupili 6 kursów kamienia wapiennego. Skutkowało to 
dofinansowaniem 18 dodatkowych kursów kamienia wapiennego.
W sołectwach (Mlewiec i Kiełpiny, Chełmonie) drogi zostały remontowane żużlem w ilości łącznie 
7 kursów.
W sołectwie Chełmonie dodatkowo utwardzono drogi przy pomocy gruzu kruszonego w ilości 50 
ton. W zamian sołectwo otrzymało dofinansowanie ze środków gminnych w ilości 100 ton gruzu. 
Ponadto  w  celu  przywrócenia  prawidłowego  przebiegu  drogi  gminnej,  po  wcześniejszym 
wznowieniu znaków granicznych, sołectwo Szychowo otrzymało 180 ton gruzu kruszonego.
W 18 sołectwach wykonano prace równiarką polegającą na ukształtowaniu odpowiednich profili 
dróg. Łączna ilość pracy równiarki wyniosła 147 godzin.
Analogicznie  do  lat  ubiegłych,  w  2012  roku  przeprowadzone  zostały  remonty  cząstkowe 
nawierzchni  bitumicznych  dróg  gminnych  na  terenie  miasta  i  gminy Kowalewo Pomorskie,  w 
ramach umowy z dnia 24 kwietnia 2012 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Budowlanych 
„DROBUD” Sp. j. z Chełmży. Łączny koszt powyższych robót wyniósł 28.763,55 zł.
W 2012 roku dokonano licznych napraw cząstkowych chodników na terenie  miasta  Kowalewo 
Pom.,  m.in.  na  ul.  Jana  Pawła  II,  ul.  23  Stycznia,  na  Placu  Wolności  oraz  Placu  700 –  lecia.  
Dokonano  także  naprawy  jezdni  na  ul.  Jana  Pawła  II  wykonanej  z  polbruku  oraz  jezdni  ul. 
Kościuszki wykonanej z trylinki.
Zimowym  utrzymaniem  dróg  gminnych  na  terenie  miasta  oraz  chodników  na  terenie  gminy 
Kowalewo  Pomorskie  w  sezonach  zimowych  2012-2013  i  2013-2014  zajmuje  się  miejscowy 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  wyłoniono  następujących 
wykonawców na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013: 

• Zakład Leśny Artur Łukasz Zarębski z Lipienicy,
• Gospodarstwo Rolne Dariusz Jankowski z Chełmonia,
• firmę BERKO Sp. z o.o. z Szychowa,
• Ochotniczą Straż Pożarną Wielkie Rychnowo,
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• firmę ZAMED Mariusz Tałanda z Sierakowa,
• p. Przemysława Kawulę z Frydrychowa,
• Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Ostrowite.

W  dalszym  ciągu  prowadzona  była  współpraca  z  zarządcami  dróg  w  zakresie  poprawy 
bezpieczeństwa oraz stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. 
Poszczególni zarządcy dróg w ramach swoich kompetencji dokonywali bieżących remontów jezdni 
i poboczy dróg, uzupełniali oznakowanie, utrzymywali rowy oraz zieleń przydrożną.  
4. W zakresie oświetlenia dróg i ulic

Awarie oświetlenia drogowego były usuwane na bieżąco przez firmę ENERGA Oświetlenie 
Sp. z o. o. Rejon Usług Oświetleniowych w Toruniu. 
W ramach zawartego porozumienia,  firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.  o.  zakończyła prace 
związane z przebudową oświetlenia przy ul. Chopina w Kowalewie Pom.
W dniu 31 maja 2012 r. podpisano umowę o przyznanie dofinansowania w wys. 1.000.000,00 zł dla 
realizacji operacji pn. „Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na 
terenie gminy Kowalewo Pomorskie”, w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W  ramach  projektu,  w  2013  r.  łącznie  powstanie  97  punktów  świetlnych  zasilanych  energią 
słoneczną  i  wiatrową wzdłuż  ciągu  pieszo-jezdnego  prowadzącego  z  Frydrychowa  do  Napola, 
wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego z Kowalewa Pom. do Bielska oraz  wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego w 
m. Szychowo, a także w miejscach newralgicznych na terenie gminy.
5. Z zakresu ciepłownictwa

Ustalanie wysokości stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła w lokalnych kotłowniach 
należy do kompetencji Prezesa Zarządu ZGKiM sp. z o. o. w Kowalewie Pom.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie kosztów produkcji energii cieplnej za 2011 r. 
zostały ustalone przez Prezesa Spółki od m-ca maja 2012 r. ceny sprzedaży energii cieplnej oraz 
wysokość zaliczek od mieszkańców. 
Rozliczenie zaliczek od mieszkańców poszczególnych budynków w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 
kwietnia 2013 r. nastąpi w III kwartale 2013 r. po zakończeniu sezonu grzewczego, na podstawie 
wielkości pobranej energii i obowiązujących w tym okresie cen. 
6. Z zakresu wodociągów i kanalizacji

Gminny  majątek  wodno  –  kanalizacyjny  znajduje  się  w  eksploatacji  Zakładu  Usług 
Wodnych Spółka z o. o. w Ostrowitem.
Na mocy Uchwały Nr XIII/140/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 
2012 r. w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków  na  terenie  miasta  i  gminy  Kowalewo  Pomorskie  z  dniem  1  października  2012  r. 
wprowadzono  nowe  taryfy.  Ponadto  uchwałą  Nr  XIII/141/12  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie 
Pomorskim z dnia 21 września 2012 r.  ustalono wysokość dopłat do taryf dla odbiorców usług 
kanalizacyjnych. W 2012 r. dopłaty do taryf dotyczyły tylko jednej grupy taryfowej, tj. gospodarstw 
domowych prowadzonych  w ramach  komunalnych,  państwowych,  spółdzielczych  i  prywatnych 
zasobów  mieszkaniowych  łącznie  z  gospodarstwami  domowymi  rolników  indywidualnych, 
gospodarstw rolnych bez względu na formę organizacyjną. 
Z tytułu dopłat do taryf dla odbiorców usług kanalizacyjnych gmina Kowalewo Pomorskie w 2012 
r. wydatkowała środki w wysokości 185.000 zł.
W 2012 r. gmina jako właściciel urządzeń wodno – kanalizacyjnych dokonała termomodernizacji 
budynku  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Wielkiej  Łące,  działka  nr  1/13.  Całkowity  koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 183.871,90 zł brutto. 
Na w/wym. zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 112.117,01 zł.
Dokonano wymiany części  sieci  wodociągowej w Wielkiej  Łące z sieci  azbestowej  na PCW – 
odcinek 300 mb na kwotę 15.000,00 zł.
Dokonano rozbiórki budynku stacji wodociągowej przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim 
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– koszt zadania 6.150,00 zł.
Dokonano również likwidacji studni nr 2 ujmującej wody podziemne na działce nr 29 w Kowalewie 
Pomorskim przy ul. Kościuszki – koszt zadania wyniósł 7.995,00 zł.
Opracowano  koncepcję  zagospodarowania  osadów  ściekowych  z  oczyszczalni  ścieków  w 
Kowalewie Pomorskim – koszt zadania 27.675,00 zł. 
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w ciągu całego roku prowadzone 
były  kontrole  pod  kątem przyłączenia  nieruchomości  do  sieci  kanalizacyjnej  lub  wyposażenia 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię 
ścieków.
7. Z zakresu przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sfera gospodarki komunalnej ma zasadnicze znaczenie dla mieszkańców miasta i gminy. 
W interesie gminy i jej mieszkańców jest, aby działalność w tym względzie była jak najtańsza.
Funkcjonująca  przy  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  rada  nadzorcza 
sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Prowadzono okresowe oceny działalności spółki. Podstawą do oceny były uzyskiwane przez Zakład 
wyniki ekonomiczne. Ocena działalności Spółki za 2012 r. zostanie przeprowadzona w II kwartale 
2013 r. po sporządzeniu sprawozdania bilansowego. 
Obecnie, biorąc pod uwagę aktualną kondycję finansową istniejącej spółki, prowadzenie procesu 
prywatyzacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.
8.Utrzymanie grobów wojennych

W ramach opieki nad grobami wojennymi w 2012 roku dokonano remontu pięciu mogił 
żołnierzy  Wojska  Polskiego  z  1939  roku  usytuowanych  na  cmentarzach  parafialnych  w 
miejscowościach Chełmonie i Pluskowęsy. W ramach remontu wykonane i zamontowane zostały 
nowe nagrobki z granitu w kolorze szarym, urządzone w prostej formie, tj. płyta, krzyż z orłem 
wojskowym  wz.  1919  i  odpowiednim  napisem.  Realizacja  powyższego  zadania  możliwa  była 
głównie dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 
Warszawie  w  łącznej  wysokości  10.000,00 zł.  Ponadto  na  wykonanie  prac  remontowych  przy 
grobach poległych żołnierzy wykorzystana została dotacja w wysokości 1.000,00 zł, przekazywana 
corocznie przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz środki własne w wysokości 300,00 zł 
pochodzące  z  budżetu  gminy.  Obecny estetyczny wizerunek nagrobków przyciąga  uwagę  osób 
odwiedzających cmentarze, a także przyczynia się do kształtowania patriotycznej postawy wśród 
dzieci i młodzieży sprawujących opiekę nad grobami poległych żołnierzy.

VII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
W  roku  szkolnym  2011/2012  na  terenie  gminy  funkcjonowały  na  dotychczasowych 

zasadach cztery sześcioletnie szkoły podstawowe z oddziałami zerowymi, Publiczne Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim i Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim dla 
których  gmina  Kowalewo  Pomorskie  jest  organem  prowadzącym  oraz  tzw.  „Mała  Szkoła” 
w  Mlewie  z  klasami  O-III,  której  założycielem  jest  Wiejskie  Stowarzyszenie  Edukacyjno-
Kulturalne  „TRIO” w Mlewie.             
Wszystkie  szkoły  finansowane  były  w  drodze  otrzymanej  subwencji,  natomiast  Przedszkole 
Publiczne i oddziały zerowe finansowane były z budżetu gminy. 
Celem  pozyskania  dodatkowych  środków  finansowych  placówki  oświatowe  współpracowały 
z  samorządami  wiejskimi,  radami  rodziców  oraz  pozyskanymi  sponsorami,  a  także  składały 
wnioski o środki ministerialne, rządowe i kuratoryjne.
Wzorem lat ubiegłych w szkołach podstawowych przeprowadzono konkursy m.in.  recytatorskie, 
ekologiczne,  matematyczne, muzyczne, plastyczne, sportowe, ortograficzne,  wiedzy  o  Unii 
Europejskiej.
Nadal dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas II i III cieszyły się organizowane  przez Szkołę 
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Podstawową  w  Kowalewie  Pomorskim  gminne  konkursy  „Król  Ortografii"  i  „Matematyk  na 
medal". 
Uczniowie szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum brali  również udział  w zawodach 
sportowych i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym. 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim zdobyli: 
• II miejsce w XIV konkursie kolęd i pastorałek i piosenek świątecznych,
• I i II miejsce w konkursie wielkanocnym,
• I miejsce w gminnym konkursie „Dzień Ziemi”,
• tytuł  finalistów  w  wojewódzkim  konkursie  przedmiotowym  z  matematyki  i  z  języka 

polskiego,
• II miejsca w wojewódzkim konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”,
• I i III miejsce w VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Słowem i muzyką malowana 

twórczość Czesława Miłosza”,
• I,  III i  VII miejsce w regionalnym konkursie wiedzy historycznej  klas pierwszych szkół 

województwa kujawsko-pomorskiego "Siedem cudów świata - wędrówki po starożytności",
• II miejsca w powiatowym konkursie „Polskie drogi do wolności. Od insurekcji do sprawy 

polskiej w  czasie I wojny światowej”,
• I, II i III miejsce w powiatowym konkursie niemiecko – angielskim,
• II miejsce w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Śpiewanko”,
• wyróżnienie w powiatowym konkursie Recytatorskim „Chmury przeminą, niebo zostanie”,
• I miejsce w konkursie kulinarnym Ekobiesiada,
• I miejsce w regionalnym konkursie recytatorskim „Jan Paweł II i Zygmunt Krasiński”, 
• I miejsca w gminnych konkursach bożonarodzeniowych,
• tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie historycznym,
• tytuły finalistów w wojewódzkim konkursie historycznym „Losy Żołnierza”,
• I  miejsce w indywidualnym w turnieju strzeleckim,
• ćwierćfinał Wojewódzkiej  Gimnazjady  piłki  ręcznej  dziewcząt,
• III  miejsce  w  powiatowym  turnieju  tenisa  stołowego,
• I miejsce w powiatowym przeglądzie tańca - amatorskie prezentacje taneczne,
• II miejsce w turnieju powiatowym tenisa stołowego chłopców,
• II miejsce w turnieju piłki nożnej w Radzyniu Chełmińskim,
• V miejsce w powiatowych mistrzostwach chłopców w piłkę siatkową,
• III miejsce w  powiatowych  biegach   sztafetowych w Golubiu-Dobrzyniu,
• I  miejsce w powiatowych biegach przełajowych indywidualnych,
• II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej młodziczek w Bydgoszczy,
• II miejsce w ćwierćfinałach piłki nożnej – drużyna chłopców,
• II miejsce w drużynowych zawodach strzeleckich LOK – drużyna chłopców MLS,
• III  miejsce w  powiatowych   mistrzostwach  piłki  nożnej  chłopców,
• I  miejsce   juniorzy  młodsi  w  rundzie  rozgrywek  K-PZN  reprezentujący  barwy  LKS 

Promień.
Ponadto jedna z uczennic opublikowała swoją książkę pod tytułem „Przyjaciółki na śmierć i życie” 
oraz  artykuł  dotyczący  pracy  badawczej  ucznia  umieszczono  w  publikacji  zbiorowej  pod 
kierunkiem wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mari Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim zdobyli: 
• tytuł laureatów w wojewódzkich i gminnych konkursach przedmiotowych,
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• tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie z języka polskiego,
• II miejsce wojewódzkim konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”,
• nagrodę  I  i  II  stopnia  w  międzynarodowym  konkursie  matematycznym  „Kangur 

matematyczny”,
• wyróżnienia w VII konkursie recytatorskim „Poezji Krzysztofa Baczyńskiego”,
• III miejsce w mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego w szachach,
• wyróżnienie  w  XXVIII  międzynarodowym  konkursie  twórczości  literackiej  dzieci  i 

młodzieży,
• I miejsca w gminnych konkursach „Matematyk na medal” i „Król Ortografii”,
• tytuł laureata w indywidualnych i grupowych biegach przełajowych w finale Wojewódzkich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej Kujawsko - Pomorskiego Związku Sportowego,
• III miejsce w powiatowym konkursie „Idzie jesień przez park”.      

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach zdobyli: 
• wyróżnienie  i  nagrodę  II  stopnia  w  międzynarodowym  konkursie  matematycznym 

„Kangur”,
• III miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym „Liga zadaniowa”,
• tytuł laureata I, III i V stopnia z wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie matematycznym 

Olimpiada Wiedzy Matematyka Oxford Plus,
• nagrody  trzech  uczniów  w  II  Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym  dla  Dzieci 

organizowanym przez KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”,
• II miejsce w konkursie Obrona Cywilna Wokół Nas-Szybko reagujesz, życie ratujesz,
• II  miejsce  w  III  Gminnym  Konkursie  Języka  Angielskiego,  którego  szkoła  jest 

organizatorem,
• czołowe miejsca w zawodach i turniejach sportowych min. II miejsce na szczeblu gminnym 

w turnieju piłkarskim o „Puchar Donalda Tuska”,
• I  miejsce  na  szczeblu  gminnym  i  II  na  szczeblu  powiatowym  w  turnieju  o  „Puchar 

Tymbark”,
• III miejsce w turnieju piłkarskim „Gol”, gdzie szkoła jest współorganizatorem,
• II miejsce w Konkursie Wiedzy o Przyrodzie „Przyroda wokół nas”,
• III miejsce  w Gminnym Konkursie Przyrodniczym „Przyjaciele Przyrody”,
• III miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym „Jestem znawcą przyrody”,
• I i III miejsce oraz wyróżnienie w konkursach plastycznych – „Ekobiesiada”, „Wiosna w 

ogrodzie” i „Dobra energia dla wszystkich”,
• I i II miejsce w konkursie z okazji „Dnia Ziemi”,
• II miejsce w VIII Przedszkolnym Konkursie Wiersza Ekologicznego,
• wyróżnienie w VII Przedszkolnym Przeglądzie Polskiej Poezji Dziecięcej „Ziemia naszym 

domem”,
• wyróżnienie w I Regionalnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Turystycznej „Kołysz nas 

Ziemio”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie zdobyli: 
• III, V i VI miejsce w gminnym konkursie matematycznym „Matematyk na medal” dla klas 

III oraz II i VIII miejsce dla klas II,
• III miejsce w gminnym konkursie „Król Ortografii” dla klas III,
• I miejsce w turnieju piłki nożnej „Gol 2012”,
• III miejsce w gminnych zawodach w trójboju LA chłopców,
• II miejsca w zawodach gminnych w czwórboju LA chłopców i dziewcząt,
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• I miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie proszę”,
• I miejsce w gminnym konkursie recytatorskim „W zimowej szacie”,
• III miejsce drużynowe w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym,
• II miejsce w mistrzostwach powiatu w unihokeja,
• II miejsce w gminnych zawodach w siatkówkę  w kat. chłopców,
• II miejsce w konkursie plastycznym „Warszawska syrenka”,
• tytuł  2  laureatów  II  miejsca  i  laureat  III  miejsca  w  konkursie  matematycznym  „Liga 

Zadaniowa”,
• tytuł laureata w wojewódzkim konkursie z przyrody,
• I miejsce w konkursie fotograficznym w ramach obchodu „Dnia Ziemi”,
• II miejsce w XXXV Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
• II i III miejsce w indywidualnych gminnych biegach przełajowych dziewcząt,
• I miejsce w gminnych biegach sztafetowych  dziewcząt,
• I miejsce w mistrzostwach powiatu w gminnych biegach sztafetowych,
• I  miejsce  w  II  Edycji  Gminnego  Turnieju  Wiedzy  dla  dzieci  6  letnich  pod  hasłem 

„Bezpieczny przedszkolak”,
• I i II miejsce w Indywidualnych Gminnych Zawodach w tenisie stołowym,
• I miejsca dziewcząt i chłopców w gminnych zawodach w unihokeju dziewcząt,
• II  miejsce w Półfinałach Wojewódzkich XV Kujawsko -  Pomorskich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w Unihokeju. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące zdobyli: 
• III miejsce w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi-czy upadek to 

przypadek” na etapie wojewódzkim,
• III miejsce w gminnym turnieju badmintona „MATCHPOINT”,
• I  miejsce  drużynowo  oraz  I,  II  i  III  miejsce  indywidualnie  w  XXXV  Ogólnopolskim 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na etapie gminnym,
• nagrodę w międzynarodowym konkursie plastycznym „Alfons Mucha-secesyjna baśń”,
• I i III miejsce w V gminnym konkursie matematycznym klas IV-VI,
• III  miejsce  w  XVII  w  gminnym  konkursie  matematycznym  klas  I-III  „Matematyk  na 

medal”,
• I i III miejsce w gminnym konkursie „Król Ortografii”,
• III miejsce w gminnym czwórboju lekkoatletycznym,
• IV  miejsce  w  III  gminnym  konkursie  ortograficzno  -  gramatycznym  „Gżegżółka  ze 

Szczeżują Ortografii Pilnują”,
• nagrodę II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”,
• II  miejsce  w  konkursie  ogłoszonym  w ramach  ogólnopolskiej  kampanii  profilaktycznej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”,
• II miejsce w powiatowych mistrzostwach w indywidualnych biegach przełajowych,
• II miejsce w gminnych zawodach w Unihokeju,
• I miejsce w konkursie „Mój dom-moja twierdza, czyli o tym gdzie mieszkają zwierzęta”,
• wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym na projekt kalendarza „Bezpiecznie 

przez cały rok”,
• wyróżnienia  w  wojewódzkim konkursie  plastycznym „Mój  region  w  Europie-mamy się 

czym pochwalić”.

W dniach  12  i  15  października  2012r.  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  szkołach 
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odbywały  się  uroczyste  akademie,  podczas  których  wręczano  dyrektorom  szkół  i  placówek 
oświatowych oraz  nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie.

Nagrody otrzymali następujący dyrektorzy szkół i placówek oświatowych:
• Pani Renata Faluta - Kaszubowska Dyrektor Publicznego Gimnazjum  im. Jana Pawła II 

w Kowalewie Pomorskim, 
• Pan  Benedykt  Mroziński  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej 

w Kowalewie Pomorskim, 
• Pani Renata Kałuża Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach,
• Pani Danuta Drożdża Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące,
• Pani Elżbieta Arbart Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie, 
• Pani Joanna Piasecka Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim,
• Pani  Jolanta  Wypych  p.o.  Dyrektora  Specjalistycznej -  Logopedycznej  Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowalewie Pomorskim,
a także niżej wymienieni nauczyciele: 

•  p. Monika Lüdtke, p. Marcin Rybacki oraz p. Arletta Żuławska-Jastrzębska – nauczyciele   
  Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim,

• p. Małgorzata Pęcherska-Żary - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
  w Kowalewie Pomorskim,

• p. Marzanna Czerw – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.

W dniu 14 listopada 2012 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim dokonano podsumowania sukcesów uczniów za 
rok  szkolny 2011/2012.  Była  to  już  16  edycja  Długofalowego  Programu Rozwoju  Oświaty na 
terenie  gminy Kowalewo Pomorskie,  który został  po  raz  pierwszy opracowany i  zatwierdzony 
uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/110/96 z dnia 24 maja 1996 roku z późn. zm.
W spotkaniu władz samorządowych z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz z ich 
nauczycielami uczestniczyli także dyrektorzy szkół,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie 
Pomorskim,  Przewodniczący Komisji Oświaty,  Kultury i Zdrowia. Szczególnymi osiągnięciami 
wykazało  się  27  uczniów  oraz  12  nauczycieli.  Otrzymali  oni  dyplomy,  jednorazowe  nagrody 
pieniężne i jednorazowe stypendia na łączną kwotę 11 330 złotych. 

Szkoły prowadziły nieodpłatnie następujące zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
Publiczne  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Kowalewie  Pomorskim –  koło:  biologiczne, 
informatyczne,  teatralne,  historyczne,  młodych  pedagogów,  matematyczne,  biblioteczne, 
pedagogiczne,  Caritas,  chemiczne,  geograficzne,  literackie  oraz  prowadzono  następujący rodzaj 
zajęć: strażnicy bezpieczeństwa, muzyczne, z biologii, z języka polskiego,  z języka angielskiego, 
z języka niemieckiego, teatr po polsku, naukę jazdy na rolkach, piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę 
siatkową,  muzyczne,  tenis  stołowy,  o  ruchu  drogowym,  odkrywcy  umysłów,  cheerleaderki, 
dodatkowe z matematyki  i  biologii,  gry zespołowe,  gazetkę  szkolną  PEGAZ, zajęcia  szkolenia 
strzelania, przygotowujące do konkursów, zajęcia „Wiedza o świecie współczesnym”, „Wybrane 
zagadnienia z historii Polski i historii powszechnej”, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zespół 
THE COVER BAND, zajęcia rozwijające umiejętności.      
Szkoła  Podstawowa  im.  Marii  Konopnickiej  w  Kowalewie  Pomorskim –  koło:  przedmiotowe, 
harcerstwa,  Caritas,  „Młody odkrywca”,  taneczne,  informatyczne,  biblijne,  plastyczne,  wokalne, 
biblioteczne „Z książką przez wieki” i „Podróże po europie” zajęcia wspomagające z przyrody, 
zajęcia  wspomagające  z  matematyki,  zajęcia  sportowe,  zajęcia  socjoterapeutyczne,  dogoterapia 
i muzykoterapia, zajęcia wspomagające z języka polskiego, wychowanie komunikacyjne.    
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Szkoła  Podstawowa  w  Wielkim  Rychnowie –  koło:  plastyczne,  matematyczne,  przyrodnicze, 
przygotowujące  do  konkursów,  wokalne,  wokalno  -  muzyczne,  przyjaciół  biblioteki,  zajęcia 
dydaktyczno - wyrównawcze, z mini piłki siatkowej, zajęcia sportowe z piłki nożnej, korekcyjno-
kompensacyjne, socjoterapeutyczne, zajęcia plastyczne z origami.  
Szkoła  Podstawowa  im.  Wojska  Polskiego  w  Pluskowęsach – koło:  matematyczne,  z  języka 
polskiego, z języka angielskiego, miłośników książki,  zajęcia sportowe, zajęcia „Mały Artysta”, 
„Chcę wiedzieć więcej”, zajęcia wokalno - artystyczne oraz zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
oraz gry i zabawy. 
Szkoła Podstawowa w Wielkiej  Łące – koło:  teatralne,  matematyczne, ortograficzne, sportowe, 
polonistyczne,  przyrodnicze,  przygotowujące  do  sprawdzianu  w  kl.  VI,  zajęcia  rozwijające 
umiejętności matematyczne, śpiew po angielsku, gotowanie po angielsku, Caritas.

W ciągu całego roku,  wszystkie  szkoły prowadziły zajęcia przygotowujące uczniów do 
konkursów szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich.
W  ramach  UKS  prowadzone  były  zajęcia  sportowe  pozalekcyjne,  które  miały  na  celu 
przygotowanie  uczniów  do  zawodów  i  rozgrywek  sportowych.  Uczniowie  tych  UKS 
niejednokrotnie odnosili zwycięstwa w różnych  zawodach. Szerzej o  ich osiągnięciach w dziale 
„kultura fizyczna i sport ”. 

W okresie ferii zimowych w szkołach prowadzono dla dzieci i młodzieży następujące zajęcia: 
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim – rodzaj zajęć: strzelnictwo, 
nauka jazdy na rolkach, taniec nowoczesny,  piłka ręczna,  turniej  piłki  nożnej,  zajęcia  teatralne, 
piłka siatkowa, zajęcia plastyczne-origami, zajęcia informatyczne, spotkania telewizji, wyjazd na 
łyżwy, koło matematyczne.
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim –  rodzaj zajęć: wyjazd do 
Szkoły Leśnej w Toruniu dla klas IV-VI, IV gminne mistrzostwa szkół podstawowych w warcaby,  
wyjazd na basen do Nieszawy, wyjazd do Gdańska i Sopotu, wyjazd do Torunia.
Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie – rodzaj zajęć: szkolny turniej piłki nożnej dla kl. IV-
VI, szkolny turniej badmintona dla kl. IV-VI, Filmowo i Korczakowo – seans filmowy pt.: „ Wielki 
Skandal”,  zabawy z  grami  na  Kinect,  zajęcia  plastyczne  „Wykonanie  masek  karnawałowych”, 
zajęcia plastyczne „Origami”.
Szkoła  Podstawowa  im.  Wojska  Polskiego  w  Pluskowęsach –  rodzaj  zajęć: zajęcia  sportowe 
i informatyczne.
Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące – nie przeprowadzono zajęć.

Odbywano  narady  z  dyrektorami  szkół,  podczas  których  przedstawiano  i  omawiano 
najważniejsze  zadania,  problemy  oświaty,  zapoznawano  z  obowiązującymi  zmianami  prawa 
z zakresu szkolnictwa i prawa pracy.
        
W 2012 roku z terenu gminy Kowalewo Pomorskie akty nadania na:

• stopień  nauczyciela  kontraktowego  otrzymało  sześciu  nauczycieli, w  tym: 
1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim; 
4 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, 
1 nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące,

• stopień nauczyciela mianowanego otrzymało ośmiu nauczycieli, w tym: 3 nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii  Konopnickiej  w Kowalewie Pomorskim, 1 nauczyciel  ze 
Szkoły Podstawowej  w Wielkiej Łące, 3 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Kowalewie Pomorskim, 1 nauczyciel z Przedszkola Publicznego,

• stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymało 2 nauczycieli,  w tym: 1 nauczyciel  ze 
Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej  w  Kowalewie  Pomorskim,  1  nauczyciel 
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z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.
Szkoły i placówki oświatowe pozyskiwały środki  spoza budżetu gminy na zakup   

            niezbędnego wyposażenia i remontów bieżących. 
Podopieczni Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim zajęli: II miejsce w IV 

Gminnym Konkursie  Plastycznym o tematyce  przyrodniczej  „Wiosna  w ogrodzie”;  III  miejsce 
i wyróżnienie w VIII Przedszkolnym Konkursie Wiersza Ekologicznego dla dzieci z terenu miasta, 
gminy i  powiatu,  I-III  miejsca oraz wyróżnienie w II  Przedszkolnym Ekologicznym Konkursie 
Plastycznym,  wyróżnienie  w  VIII  Przeglądzie  Poezji  Dziecięcej  „  Ziemia  naszym  Domem”; 
I miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim „ Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej”; 

Specjalistyczna –  Logopedyczna  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w 
Kowalewie Pom.
W dniu 21 września 2012 roku Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwałę 
nr XIII/128/12 w sprawie likwidacji Specjalistycznej - Logopedycznej Poradnii Psychologiczno - 
Pedagogicznej z dniem 31.12.2012 roku. Zgodnie z art. 5a w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
5 września 1991r. o systemie oświaty   (Dz.U z 2004r. Nr. 256, poz 2572 z poźn zm.) prowadzenie 
tego  typu  placówek  należy  do  zadań  własnych  powiatu.  W  Golubiu-Dobrzyniu  funkcjonuje 
Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna,  która  realizuje  wszystkie  zadania  wynikające 
z obowiązujących przepisów prawnych. Zakresem działania obejmuje cały teren powiatu golubsko-
dobrzyńskiego w tym gminę Kowalewo Pomorskie. Poradnia SLPP-P w Kowalewie Pomorskim 
powstała przed nowelizacją wyżej cytowanej ustawy i zadania, które na siebie przyjęła realizuje 
w  100  %  ze  środków  własnych  gminy.  Wielokrotne  próby  zawarcia  porozumienia  co  do 
współfinansowania  tej  placówki  przez  powiat  golubsko-dobrzyński  jak  i  uzyskania  dodatkowej 
subwencji  z  budżetu państwa,  nie  przyniosły pozytywnego rezultatu  jako,  że nie  są  to  zadania 
własne gminy.  Dotychczas  realizowane usługi  przez  placówkę są  kontynuowane poprzez  pracę 
pedagogów i logopedów w szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Kowalewo Pomorskie. Zadania te są wykonywane przez te same osoby, 
które  były  zatrudnione  w  SLPP-P w  Kowalewie  Pomorskim.  Likwidacja  placówki  nie  miała 
znacznego  ujemnego  wpływu  na  dostępność  obecnie  świadczonych  usług.  Dzieci  na  zasadach 
dotychczasowych mogą korzystać z usług psychologa, logopedy oraz pedagoga, który zatrudniony 
jest w każdej szkole na terenie gminy Kowalewa Pomorskiego. 

Od września 2012 r.  obowiązkowym dowozem objętych było 519 uczniów gimnazjum i 
szkół  podstawowych,  co  stanowi  35,38  %  ogólnej  liczby  uczniów.  Do  czerwca  2012  r. 
obowiązkiem dowozu objętych było 526 uczniów.  Obowiązkiem dowozu zostały objęte również 
dzieci  5  letnie,  które  rozpoczęły  roczne  przygotowanie  przedszkolne.  Dowóz  realizowany  jest 
otwartymi liniami PKS poprzez wykup imiennych biletów miesięcznych.          
Dowóz  uczniów  był  na  bieżąco  monitorowany  i  wszelkie  nieprawidłowości  natychmiast 
eliminowane. 
Na rok szkolny 2012/2013 zawarto z 28 porozumień z rodzicami obejmujących 41 uczniów, którzy 
z  różnych względów dowożą swoje dzieci  we własnym zakresie.   Na  mocy tych porozumień 
dokonywany jest zwrot kosztów dowozu uczniów do wysokości przejazdu środkami komunikacji 
publicznej.
Gmina ponosiła również koszty z tytułu dowozu uczniów niepełnosprawnych odbywających naukę 
w klasach integracyjnych  Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, szkołach specjalnych w 
Toruniu, Wielgiem. Z uprawnień tych korzysta 20 uczniów.

We wszystkich szkołach podstawowych oraz w  gimnazjum funkcjonują świetlice szkolne, z 
których mogą również korzystać uczniowie dojeżdżający do poszczególnych szkół.

Wykonane modernizacje i remonty w obiektach oświatowych w 2012 r.:
Część  zadań  remontowych  w  budynkach  oświatowych  zrealizowanych  w  2012  r.  wynikało  z 
objazdu placówek oświatowych dokonanego przez Komisję Oświaty, Kultury i Zdrowia RM  w 
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dniu 15 czerwca 2011 r.  Zadania te następnie zostały przyjęte  do realizacji Uchwałą Nr VII/56/11 
z dnia 21 września 2011 r. 

Zdania zrealizowane w 2012 r.
Przedszkole Publiczne:

• wymieniono centralne ogrzewanie w całym budynku,
• remont  wszystkich pomieszczeń przedszkola,
• wymieniono wykładziny PCV we wszystkich salach i szatniach,
• wymieniono zasobnik na wodę,
• doposażono plac zabaw przez zakup zestawu zabawowego,
• doposażono salę 3, 4 i 5 latków w stoliki i krzesła.

Publiczne Gimnazjum:
• zamontowano kotary grodzące w hali sportowej,
• wymieniono drzwi przy szatniach,
• wymieniono bramki i siatki w hali sportowej,

     Szkoła Podstawowa w W. Rychnowie:
• budowa boiska sportowego – wykonano piłkochwyty i ustawiono aluminiowe bramki do

gry w piłkę nożną,
• zagospodarowano plac za szkołą – wyposażono boiska w bramki.

Pozostałe zadania remontowe jakie wykonano w poszczególnych obiektach oświatowych:
Publiczne Gimnazjum Kowalewo Pomorskie

• malowanie:  hali wraz z holem i trybunami, łącznika, czterech sal lekcyjnych na II pietrze, 8 
drzwi na I piętrze,

• utworzenie pracowni technicznej – zamontowanie mebli kuchennych, zlewu, kuchni, zakup 
lodówki i mikrofalówki,

• zamontowanie na korytarzach szafek dla uczniów klas sportowych,
• przebudowa szatni pod halą na 2 mniejsze,
• remont łazienek przy hali sportowej i wymiana drzwi do kabin prysznicowych,
• stworzenie strzelnicy dla potrzeb szkoły,
• zakup i zainstalowanie dodatkowego grzejnika w świetlicy,
• pozyskanie 55 łóżek wraz z materacami.

 SP Kowalewo Pomorskie
• malowanie klas 10,12,14 i 16,
• malowanie dolnych korytarzy przy szatniach,

SP Wielka Łąka
• naprawa parkietu w sali gimnastycznej,
• częściowe odnowienie ciągów korytarzowych,
• zamontowanie urządzenia gaśniczego w pomieszczeniu kotłowni,
• w kotłowni zamontowanie licznika zużycia oleju opałowego,
• zainstalowanie czujnika kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego,
• podłączenie umywalki w oddziale zerowym.

SP Pluskowęsy
• malowanie elewacji sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego,
• wykonanie nowego ogrodzenia szkoły wraz z bramą od strony drogi krajowej,
• wykonanie furtki  w ogrodzeniu za boiskiem sportowym,
• obniżenie kręgów studzienek kanalizacyjnych.

SP Wielkie Rychnowo    
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• malowanie podłóg w „starej” części szkoły ( aula, oddział „O”, sala nr 9 i 10),
• malowanie lamperii sala nr 2 i szatnie szkolne,
• malowanie sali lekcyjnej nr 32,
• malowanie kancelarii i sekretariatu,
• zakup i montaż rolet w sali nr 22.     

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim
• wymieniono drzwi wewnętrzne i zainstalowano domofon z funkcją interkomu,
• wymieniono instalacje elektryczną w całym budynku,
• wyremontowano pokrycie dachowe od strony poddasza,
• udrożniono wentylację w kotłowni, ubikacji i kuchni,
• doposażono plac zabaw w płotki i drewniane domki.

VIII. KULTURA I SZTUKA
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w skład, którego wchodzi: Dom Kultury, Biblioteka 

Miejska wraz z trzema filiami bibliotecznymi: Pluskowęsy, Wielkie Rychnowo i Wielka łąka jako 
placówka  samorządowa  prowadzi  działalność  kulturalno  –  rozrywkowo  -  edukacyjną  oraz 
biblioteczną na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
Poprzez swoją działalność M-GOK stara się sprostać oczekiwaniom i wymaganiom społeczeństwa, 
dostosowując  również godziny otwarcia placówki na potrzeby organizacji imprez i spotkań w dni 
wolne od pracy (soboty, niedziele, święta).
Rok 2012 zaowocował organizacją wielu imprez, w tym znaczących jubileuszowych, skierowanych 
do  szerokiego  grona  odbiorców  nie  tylko  z  terenu  gminy  Kowalewo  Pomorskie,  ale  również 
województwa,  także  z   terenu  całej  Polski  i  poza  jej   granicami.  M-GOK  był  głównym 
koordynatorem,  organizatorem lub  współorganizatorem większości  imprez  ujętych w Gminnym 
Kalendarzu  Imprez  2012 o  charakterze  artystyczno  –  edukacyjno  –  rozrywkowo –  sportowo - 
rekreacyjnym. Zorganizowano m.in.:

• Powitanie Nowego Roku z udziałem władz miasta na placu za budynkiem M-GOK z 
pokazem sztucznych ogni i konkursami dla społeczeństwa,

• XX  Finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  (08.01.2012  r.)  podczas  którego 
zebrano kwotę 12.330.40 zł z przeznaczeniem na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 
ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 
Sztab WOŚP jak co roku utworzony został przy M-GOK z udziałem 30 wolontariuszy ze 
szkół  podstawowych   z  terenu  miasta  i  gminy,  Publicznego  Gimnazjum,  Przedszkola 
Publicznego,  uczestników  WTZ,  członków  Klubu  Seniora.  Szefem  sztabu  był  Wiktor 
Kamiński - pracownik M-GOK. Podczas finału WOŚP zorganizowano koncert z udziałem 
dzieci  i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Na zakończenie 
XX Finału odpalono w postaci pokazu pirotechnicznego „Światełko do nieba”,

• XIV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych (21.01.2012 r.) - udział w nim 
wzięło  157  wykonawców  (70  zgłoszeń)  z  terenu  województwa  kujawsko-pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego. Grand Prix zdobyła Wioleta Urbańska z Torunia,

• Bal Czytelnika  (14.02.2012 r.) - organizowany corocznie dla najaktywniejszych młodych 
czytelników przez Bibliotekę Miejską i filie biblioteczne. Bal uświetnił zespół muzyczny 
Eryk&Company,

• Wieczór  melomana  „Malagenia”  (19.02.2012  r.)  -  światowe  przeboje  po  hiszpańsku. 
Wystąpili artyści sceny bydgoskiej,

• Dzień Kobiet „Kobiety jak te kwiaty”  (10.03.2012 r.)  - koncert  w wykonaniu zespołu 
wokalno-instrumentalnego działającego przy Domu Kultury,

• Spotkanie z  poezją  Wisławy Szymborskiej  „Ten mój świat”  (17.03.2012r.)  -  wieczór 
poetycki zorganizowany przez Bibliotekę Miejską,

 34 



• Międzynarodowy  Dzień  Ochrony  Zabytków (17.04.2012  r.) zaprezentowano  wystawę 
zdjęć z konkursu fotograficznego na temat zabytków naszego miasta,

• Festyn plastyczno - fotograficzny z okazji „Dnia Ziemi” (20.04.2012 r.)  zorganizowany 
przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy oraz 
uczestnicy WTZ w Kowalewie Pomorskim,

• XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz eliminacje do XI 
edycji Kujawsko  -  Pomorskiego  Przeglądu  Piosenki  (28.04.2012  r.).  Do  udziału  w 
Festiwalu  zgłosiło  się  56  solistów  oraz  4  zespoły  wokalno-instrumentalne.  Grand  Prix 
Festiwalu zdobył Mateusz Winnicki z Lipna. Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowały 
się  Justyna  Biesiada  z  Kowalewa  Pomorskiego  i  Michalina  Skraburska  z  Golubia-
Dobrzynia.

• Konkurs wielkanocny  (01.04.2012 r.) - do V edycji konkursu zgłoszono ponad 100 prac 
rękodzielniczych. Prace oceniane były w kategoriach: stroik, palma, kurczak wielkanocny. 
Gościnnie wystąpił teatr „Frajda”  z Torunia ze spektaklem pt. „Szufladkowo”. Na koniec 
wszyscy przybyli zostali zaproszeni do wspólnego wielkanocnego stołu.

IMPREZY MAJOWE:
- w dniu 1 maja 2012 roku odbył się festyn na placu za budynkiem M-GOK. W trakcie festynu 
przeprowadzono happening z okazji „Święta Flagi” pn. „Ludzie z flagi”. Następnie zorganizowano 
blok zabaw dla dzieci i występ gościnny grupy teatralnej „Pomarańczowy Cylinder” oraz zespołu 
Kaszmir.  Z  dużym  zainteresowaniem  oglądano  pokaz  strażacki  OSP  Kowalewo  Pomorskie. 
Festyn zakończono  zabawą taneczną przy zespole Eryk&Company,
-  w dniu 3 maja z okazji  święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w sali widowiskowej Domu 
Kultury z koncertem okolicznościowym wystąpił Chór 730-lecia,
-  w dniu 5 maja obchodzono uroczyście  40-lecie  Domu Kultury. Gościnny występ kabaretu 
„PAKA” uświetnił  uroczystość.  Zaproszono  około  300  gości,  w  tym m.in.:  radnych,  sołtysów, 
dyrektorów i  kierowników placówek,  prezesów i  przewodniczących  organizacji,  księży,  siostry 
zakonne  jak  również  gości  spoza  terenu  naszej  gminy i  społeczeństwo.  Nie  zabrakło  również 
urodzinowego tortu i podziękowań dla zasłużonych dla kultury,

• XVIII  Sportowe  Spotkania  Osób  Niepełnosprawnych  „Bądźmy  razem”  i  XII 
Integracyjne Spotkania Sportowe Osób Niepełnosprawnych  (02.06.2012 r.)  -  impreza 
corocznie  organizowana  wspólnie  z  MGOPS,  WTZ,  Urzędem  Miejskim  i  Kujawsko  - 
Pomorskim Zrzeszeniem LKS w Toruniu.  W zmaganiach sportowych udział  wzięło 550 
osób, w tym 292 zawodników z 26 instytucji,

• Tournee  Chóru  730-lecia  do  Niemiec  –  w  dniach  od  6  do  10  czerwca  2012  roku 
kowalewski chór   pod kierunkiem mgr Anny Kuc koncertował w Niemczech na zaproszenie 
Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, w której Proboszczem jest ks. Jacek Bystroń - były 
wikariusz w Parafii  Kowalewo Pomorskie. Chór wystąpił w dwóch miastach: Ratzeburgu i 
Hamburgu. Spotkał się z niezwykle miłym przyjęciem,

• Plener  malarski  z  udziałem  studentów  Instytutu  Artystycznego  Wydziału  Sztuk 
Pięknych  UMK  w  Toruniu  (w  dniach  02-13.07.2012  r.)  -  studenci  jak  co  roku 
wyeksponowali  na swoich płótnach najciekawsze zakątki naszego miasta  i  okolic.  Prace 
studentów zaprezentowano na wystawie poplenerowej w Domu Kultury,

• XIX Międzynarodowy Turniej Szachowy (10-16.07.2012r.) - organizowany corocznie, w 
którym  udział  wzięło  270  zawodników z  terenu  całej  Polski.  M-GOK przygotował  dla 
szachistów wyjazdy oraz piknik szachowy,

• Festyn Parafialno – Miejski  (29.07.2012 r.)  - zorganizowany przy współudziale Parafii 
p.w.  Św.  Mikołaja  w  Kowalewie  Pomorskim.  Coroczny  festyn  miał  na  celu  uczczenie 
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patronki naszej parafii oraz zebranie funduszy na organizację wakacji dla dzieci i młodzieży 
odbywających  się  w  M-GOK.  W  ramach  akcji  „Bezpieczne  i  ekologiczne  wakacje” 
prowadzonej przez Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” z Torunia  przeprowadzono 
pokaz służb ratowniczych. Gościem festynu był Teatr Impresaryjny „Afisz”. Wystąpił on z 
programem „Piosenki  PRL”.  Do  tańca  przygrywał  zespół  muzyczny  „Wrzosy Band”  z 
Torunia,

• Mini Plener Malarski (04-08.07.2012 r.) - zorganizowany dla dzieci i młodzieży z terenu 
miasta i gminy w trakcie pleneru malarskiego studentów UMK. Uczestnicy mini-pleneru 
mieli okazję rozwijać swoje umiejętności pod okiem prof. Wydziału Malarstwa. Prace dzieci 
zaprezentowano również na wystawie poplenerowej,

•  „Wakacje  z  Domem Kultury”  (01-10.08.2012 r.)  -  30  -  osobowa grupa  uczestników 
spędzała  mile  czas  na  zajęciach  integracyjno  -  rozrywkowych,  wycieczkach  pieszych, 
konkursach, zajęciach plastycznych. Dla wszystkich uczestników zorganizowano wyjazd do 
„Mega Parku” w Grudziądzu, dzieci miały tam wiele atrakcji  i  wrażeń. Na zakończenie 
wakacji z M-GOK dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.

• Dożynki  Gminno  -  Parafialne (26.08.2012  r.)  -  organizowane  corocznie  wspólnie  z 
Urzędem Miejskim oraz Radami Sołeckimi. Gospodarzem dożynek było sołectwo Wielka 
Łąka.  W części artystycznej wystąpiła młodzież ze szkół z terenu miasta i gminy. Gwiazdą 
wieczoru  był  zespół  „BUENOS  AMIGOS”.  W  konkursie  wieńców  I  miejsce  zdobyło 
sołectwo Pluskowęsy,  ozdób sołectwo Mlewo.  W sołeckim turnieju  I  miejsca  ex  aequo 
przypadły dla sołectw: Frydrychowo i Lipienica,

• Ekobiesiada 2012 (14.09.2012 r.) - zorganizowana po raz dziewiąty, dofinansowana przez 
WFOŚ i GW w Toruniu. Impreza corocznie odbywa się w ramach kampanii „Sprzątanie 
Świata  -  Polska”.  Do  konkursów  ekobiesiady  zgłosiło  się  161  uczestników  ze  szkół 
podstawowych,  Publicznego  Gimnazjum,  Przedszkola  Publicznego,  Świetlicy 
Socjoterapeutycznej,  Zespołu Szkół oraz uczestnicy WTZ w Kowalewie Pomorskim,

• Wieczór  melomana  „Celtycka  noc”  (13.10.2012  r.)  z  udziałem  artystów  sceny 
warszawskiej duetu Cotton Cat. W programie muzycznym zaproszeni artyści zaprezentowali 
tradycyjne piosenki irlandzkie, szkockie  i ballady autorskie,

• Dzień  Papieski (14.10.2012  r.)  -  koncert  Chóru  730-lecia  w  Kościele  Parafialnym  w 
Kowalewie Pomorskim,

• XX Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej (20.10.2012 r.) - festiwalowe motto 
brzmiało: „Maryjo, prowadź nas drogą wiary”. Do Jubileuszowej edycji festiwalu zgłosiło 
się 190 uczestników,   w tym: zespoły, soliści i schole. Przy okazji jubileuszu wręczono 
organizatorom,  jak  również  wieloletnim  członkom  komisji  konkursowej  i  opiekunów 
młodych wykonawców pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz herby Kowalewa. Grand Prix 
XX  Festiwalu zdobyła Joanna Kaczmarkiewicz z Czernikowa,

• Spotkanie z twórczością Janusza Korczaka (30.10.2012 r.)  -  spotkanie zorganizowane 
przez Bibliotekę Miejską w związku obchodami Roku Korczaka.  Zaproszeni artyści sceny 
bydgoskiej  przedstawili  spektakl  w  oparciu  o  jego   twórczość.  W  wydarzeniu  tym 
uczestniczyła  młodzież  gimnazjalna  i  uczniowie  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Wielkim 
Rychnowie,

• Wernisaż i otwarcie wystawy Waldemara Woźniaka (09.11.2012 r.)  - artysty malarza, 
prof. UMK w Toruniu. Artysta zaprezentował prace w technice pasteli, wystawa pod tytułem 
„Sitowie”,

• Narodowe Święto Niepodległości (11.11.2012 r.) - po mszy św. za Ojczyznę w Kościele 
Parafialnym, złożono kwiaty pod Pomnikiem Ku Czci Poległych, następnie w sali M-GOK 
odbył  się  koncert  w  wykonaniu  Chóru  730-lecia  i  Orkiestry  dętej  OSP  w  Wielkim 
Rychnowie,
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• Mikołajki dla dzieci (06.12.2102 r.) - Mikołaj wraz z Panią Mikołajową, Królową Śniegu i 
Elfami przemierzał ulicami miasta, odwiedzał także szkoły, przedszkole, instytucje rozdając 
słodycze.  Popołudniu  wszystkie  dzieci  wraz  z  rodzicami  bawiły  się  na  imprezie 
mikołajkowej w sali M-GOK,

• „Wieczór  świąteczny”  (16.12.2012  r.)  -  na  początku  wieczoru  świątecznego  otwarto 
wystawę  prac  plastycznych  Stowarzyszenia  ARS  pt.  „Zima”.  Na  koncert  kolęd  w 
wykonaniu  Chóru  730-lecia  zaproszono  przybyłych  gości  do  sali  widowiskowej,  tam 
również  wręczono  nagrody  zwycięzcom  konkursów  bożonarodzeniowych.  Wszystkie 
wykonane prace zaprezentowano na wystawie pokonkursowej,

• Powitanie Nowego Roku  (31.12.2012 r.) - na placu za budynkiem M-GOK przy zespole 
muzycznym  Eryk&Company.  Organizatorzy  przygotowali  dla  licznie  przybyłej 
społeczności Kowalewa atrakcje w postaci  zabawnych konkursów z nagrodami oraz pokaz 
sztucznych ogni.

 
M-GOK  współpracuje  owocnie  z  Radami  Sołeckimi  zarówno  w  okresie  letnim  jak  i 

zimowym,  organizując  wspólnie  szereg  imprez  plenerowych  „Z  wizytą  u  Was”,  a  w  okresie 
zimowym „Mikołajki”  dla dzieci .
Dom  Kultury  współpracuje  z  wszystkimi  organizacjami  działającymi  na  terenie  całej  gminy, 
organizując  lub współorganizując większość imprez i spotkań. M-GOK udziela wsparcia nie tylko 
merytorycznego,  ale  również  wspiera  działalność  poszczególnych  organizacji  np.  pomoc  w 
napisaniu wniosku o dotację finansową (zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Klubu Seniora). 
Wykonuje  także  usługi  gastronomiczne-przygotowanie  posiłków  na  imprezy  oraz  napisy 
okolicznościowe, zaproszenia i plakaty. 
Przy  M-GOK  działa  wielopokoleniowy  4-głosowy  Chór  730-lecia,  zespół  taneczny,  zespół 
śpiewaczy Klubu Seniora.  Prowadzone  są  zajęcia  w sekcjach:  „Klub  Młodego  Plastyka”,  koło 
szachowe, ognisko muzyczne,  nauka j.  angielskiego dla dzieci.  Od wielu lat  działa  także:  klub 
„Supełek”,  Koło  Kobiet  Kreatywnych,  Koło  Gospodyń  Wiejskich,  Klub  AA  „Czas”, 
Stowarzyszenie ARS.
Co piątek odbywają się spotkania młodzieży katolickiej z ks. Wikariuszem Adamem Lisem.
Od 1994 roku prowadzone jest wydawnictwo „Gońca Kowalewskiego” w miesięcznym nakładzie 
300 egzemplarzy.
Przy M-GOK działa również Gminne Centrum Informacji i Punkt Informacji Turystycznej. 
Udostępnione  stanowiska  komputerowe  umożliwiają  zorientowanie  się  poprzez  Internet  o 
możliwościach zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Dla osób odwiedzających nasze miasto i gminę 
przygotowane są foldery,  pocztówki  Kowalewa Pomorskiego oraz  udzielana  jest  informacja  na 
temat historii miasta.
W M-GOK wykonywane są płatne usługi: kserograficzne, fax, laminowanie, wydruk plakatów i 
napisów papierowych na ploterze oraz wynajem pomieszczeń.
M-GOK w roku 2012 (wliczając wszystkie spotkania, zebrania i imprezy) odwiedziło 11829 osób.
W roku 2012  Biblioteka  Miejska  oraz  filie  biblioteczne  prowadziły  działalność  czytelniczą, 
popularyzację  książek  i  czasopism  oraz  działalność  informacyjno  -  bibliograficzną.  Biblioteki 
organizowały  konkursy  czytelnicze,  lekcje  biblioteczne,  głośne  czytanie  książek,  spotkania 
autorskie,  kiermasze  książek,  prowadziły  także  zajęcia  z  dziećmi  w  okresie  ferii  zimowych  i 
wakacji.
W  Miejskiej  Bibliotece  w  Kowalewie  Pomorskim  i  filiach  bibliotecznych  w  Pluskowęsach, 
Wielkim Rychnowie i Wielkiej Łące stan księgozbioru w roku 2012 wyniósł  48862 vol. Biblioteki 
ogółem odwiedziło 12232 czytelników,  w tym z czytelni na miejscu skorzystało 2346 osób.
W roku 2012 udostępniono czytelnikom 20369 vol., w tym wypożyczono na zewnątrz 18158 vol., 
na miejscu w czytelni 2211 vol.
Ogółem  zakupiono  970  vol.  na  kwotę  13.607  zł,  w  tym  z  Dotacji  Ministerstwa  Kultury  i 
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Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 242 vol. na kwotę  4.955 zł. Wśród zakupionych książek 
znajdują się nowości wydawnicze z literatury naukowej, ekonomii, literatury pięknej oraz lektury 
dla dzieci i młodzieży. Zaprenumerowano 1 tytuł czasopisma na kwotę 77 zł. 

W 2012 roku M-GOK pozyskał dodatkowe środki finansowe na organizację imprez z:
• Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  - 

2.000,00 zł (zakup nagród dla zwycięzców festynu z okazji „Dnia Ziemi” i „Ekobiesiady”),
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 2.000,00 zł (wyjazd 

Chóru 730-lecia na tournee do Niemiec),
• Ministerstwa Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie  –  4.955.00 zł  (zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek),
• od sponsorów prywatnych – 10. 550,00 zł.

Z prac remontowych i zakupów  inwestycyjnych w roku 2012 wykonano i zakupiono:
• remont korytarzy (parter) i klatki schodowej - 27.761,10 zł,
• zakup nagłośnienia stacjonarnego do sali widowiskowej - 26.620,85 zł,
• zakup i montaż gabloty informacyjnej zewnętrznej z podświetleniem ledowym - 4.800,00 zł,
• zakup i montaż zadaszenia nad wejściem z tyłu budynku- 5.965,50 zł.

W roku 2012 z planowanych 52.180,00 zł. wypracował 52.231,31zł, tj.100,098 % ≈100,10 %.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
W  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  działalność  na  terenie  miasta  i  gminy 

prowadzą: Ludowy Klub Sportowy „Promień ”, Uczniowskie Kluby Sportowe  „OLIMPIJCZYK”, 
„ORLIK” i   „SOKÓŁ”,  szkoły  podstawowe,  gimnazjum,  Gminny  Organizator  Sportu  i  Urząd 
Miejski.
W roku 2012 imprezy sportowo – rekreacyjne były realizowane zgodnie z kalendarzem imprez. 
Cykl imprez sportowo – kulturalnych rozpoczęto 26 lutego V Sołeckim Turniejem Piłki Nożnej 
Halowej o Puchar Burmistrza Miasta, w którym wzięło udział  17 drużyn. Zwycięstwo odniosła 
reprezentacja Komitetu Osiedlowego Nr 2  w Kowalewie Pomorskim.
28 kwietnia 2012 r. już po raz XVII pasjonaci biegów przełajowych spotkali się w Mlewie. Na linii 
startu stanęło 340 młodych biegaczy z 4  szkół podstawowych oraz 2 małych szkół prowadzonych 
przez stowarzyszenia. W kategorii zespołowej zwycięstwo odniosła SP Kowalewo Pom. w kategorii 
szkół prowadzonych przez stowarzyszenia – SP w Mlewie.
W dniu  13  maja  2012  r. członkowie  kowalewskiego  Koła  Polskiego  Związku  Wędkarskiego 
zorganizowali III Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta. Pasjonaci wędkarstwa walczyli 
o puchar i cenne nagrody. 
Dnia  2  czerwca  2012  r.  na  placu  za  Domem Kultury  w  Kowalewie  Pom.  odbyły  się   XVIII 
Sportowe  Spotkania  Osób  Niepełnosprawnych  połączone  z  X  Integracyjnymi  Spotkaniami 
Sportowo-Rekreacyjnymi.  W rywalizacji brały udział zarówno osoby sprawne fizycznie jak i osoby 
niepełnosprawne  w  łącznej  liczbie  550  w  tym  292  zawodników  z  26  instytucji.  Zawodnicy 
rywalizowali  w  czterech  konkurencjach  indywidualnych:  rzut  do  tarczy  lotkami,  rzut  piłką  do 
kosza,  wahadło,  rzut  pierścieniem  na  palik  oraz  w  czterech  konkurencjach  drużynowych: 
w toczeniu opon, bieg w tunelu, rzut do pędzącej opony oraz serso.  Najlepszy wynik zespołowo 
uzyskały Warsztaty Terapii Zajęciowej „Mniszek” z Grudziądza.
Zawodnicy trzech dyscyplin sportowych: szachów, kolarstwa i piłki ręcznej kobiet w dniach 15 - 17 
czerwca  2012  r. reprezentowali  gminę  Kowalewo  Pomorskie  w  IV  Igrzyskach  Olimpijskich 
Sportowców Wiejskich Tuchola Londyn 2012 odbywanych w Tucholi. Drużyna piłkarek ręcznych 
zdobyła  złoty medal Igrzysk.  Wśród kolarzy najwyżej uplasował się Adrian Brzozowski, który 
zajął IV miejsce w swojej kategorii. Do końca walczyli również szachiści. Najwyżej uplasowali się 
Benedykt Mroziński - 8 miejsce, Adam Stanisław Arbart - 9 miejsce i Adam Rafał Arbart – 13 
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miejsce.
W  dniach  10-16  lipca  2012  roku  rozegrany  został  XIX  Turniej  Szachowy  w  Kowalewie 
Pomorskim.  Tegoroczna  impreza  odbyła  się  przy rekordowej  frekwencji.  W głównych grupach 
turniejowych  udział  wzięło  prawie  300  uczestników,  ponadto  w  turnieju  błyskawicznym 
wystartowały jeszcze 94 osoby. Liczby te sprawiają, że kowalewska impreza znajduje się wśród 
największych turniejów w kraju.  O uczestników zawodów dbali pracownicy Miejsko - Gminnego 
Ośrodka  Kultury,  Szkoły  Podstawowej  w Kowalewie,  Publicznego  Gimnazjum oraz  CRiS  i  to 
dzięki  nim  nikt  nie  narzekał  na  nudę.  Szachiści  zwiedzali  golubski  Zamek  Anny  Wazówny, 
poznawali wszechświat w toruńskim planetarium, relaksowali się w miasteczku westernowym w 
Grudziądzu i  nad  pobliskim jeziorem  oraz  wzięli  udział, w zorganizowanym dla  nich, turnieju 
piłkarskim. Najciekawsze zmagania  szachistów miały miejsce w głównej grupie turniejowej dla 
zawodników z rankingiem ponad 2000. Bez wątpienia faworytem był Marcin Sieciechowicz, który 
w  Kowalewie  zwyciężył  przed  rokiem.  Jednak  pierwsza  runda  pokazała,  że  zapowiada  się 
emocjonujący turniej. Marcin zremisował, a trzeci na liście startowej Bartosz Siembab przegrał. O 
tym, że wiele się wydarzyło świadczy fakt, że pomimo tych potknięć wymienieni zawodnicy na 
koniec  zajęli  miejsca  odpowiadające  ich  numerom  startowym.W  najliczniejszej  grupie  B,  z 
udziałem 100 zawodników,  walka była bardzo wyrównana, a świadczą o tym numery startowe 
zawodników z pierwszej trójki: Daniel Worobiej – 28, Damian Marchlewicz – 12, a Jakub Chatys 
aż  55!  W  grupie  C  przeznaczonej  dla  zawodników  z  rankingiem  nie  większym  niż  1600 
bezapelacyjnie  zwyciężył  jedenastoletni  Gracjan  Kozakiewicz,  który prowadził  od  początku do 
końca. Wygrywając najważniejsze pojedynki. To co wyróżnia kowalewski turniej to liczne grupy 
juniorskie. Młodsi uczestnicy mogli rywalizować w aż 5 grupach wiekowych: do 8,10, 12, 14 i 16 
lat, w których łącznie brało udział 125 zawodników, a najmłodszą z nich była  Sonia Garbowska 
reprezentująca  klub  Gambit  Szemudy.  Jedynym  zawodnikiem  turnieju,  który  zdobył  komplet 
punktów był Michał Stawicki MTS Kwidzyn, który był niepokonany w grupie do lat 16.
29 lipca  2012 roku odbył  się kolejny 64  Błyskawiczny Turniej  Piłki  Nożnej  o Puchar  Miasta 
Kowalewo  Pomorskie.  Organizatorami  tej  imprezy  byli:  Burmistrz  Miasta  oraz  Zarząd  LKS 
„Promień”.  W turnieju  wzięło  udział  6  drużyn,  w  których  grał  każdy  z  każdym.  Rozgrywki 
zakończyły się zwycięstwem gospodarza - zespołu LKS „Promień” Kowalewo Pom. Było to 19 
zwycięstwo naszej drużyny w 64 letniej historii turnieju.
Zwycięstwem drużyny z Sołectwa Kowalewo Pomorskie  zakończył się XXI  Błyskawiczny Turniej 
Sołecki Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta. W walce  o zwycięstwo rywalizowało 13 drużyn 
sołeckich i 2 drużyny komitetów osiedlowych. 
Sportową imprezą towarzyszącą dożynkom gminno - parafialnym był wyścig kolarski „Szlakiem 
Ligi  UKS”  rozgrywany ze  startem i  metą  w  W.  Rychnowie  W wyścigu  w trzech  kategoriach 
uczestniczyło 78  zawodników. W kategorii  młodzik – chłopców zwyciężył  Adrian Brzozowski 
UKS „Sokół”. W kat. juniorka młodsza zwyciężyła Karolina Pizoź ze „Stali” Grudziądz.  W kat. 
żak  kat.  chłopców  I  miejsce  zajął  Bartosz  Klasiński  z  UKS  „Omega”,  natomiast  w  kategorii 
młodziczka  zwyciężyła Karolina Kumięga z „Rometu” Bydgoszcz.
W dniu 8 września 2012 r. odbyły się uroczystości oddania do użytku Centrum Rekreacji i Sportu z 
dwiema imprezami towarzyszącymi: Memoriał im. Mirosława Borkowskiego w trójboju siłowym 
klasycznym  oraz   II  Tour  de  Kowalewo.  Memoriał  im.  Mirosława  Borkowskiego  w  Trójboju 
Siłowym Klasycznym przyciągnął do Kowalewa Pom. siłaczy obojga płci i różnych kategoriach, 
łącznie 34 zawodników.  W twardej rywalizacji nasze zawodniczki: Magdalena Błach zajęła drugie 
miejsce, a Anna Zubko czwarte. Wśród panów najwyższe – piąte miejsce zajął Paweł Natkowski.
W rajdzie rowerowym na trasie Kowalewo Pom. – Chełmonie - las w Chełmoniu – Kowalewo 
Pom. wystartowało  160 miłośników tej formy rekreacji. Obok naszych  mieszkańców udział wzięli  
sympatycy rowerów z  Golubia  Dobrzynia,  Lubicza,  Torunia,  Wąbrzeźna,  a  nawet  Bydgoszczy. 
Wszyscy uczestnicy rajdu zostali poczęstowani przez gościnnych mieszkańców Chełmonia kawą i 
ciastem.
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Już po raz szesnasty (po raz szósty z broni pneumatycznej) odbyły się Gminne Zawody Strzeleckie 
w Kiełpinach. W zawodach   wzięło udział 45 trzyosobowych drużyn reprezentujących samorządy, 
sołectwa, komitety osiedlowe, zakłady pracy i instytucje z terenu naszej gminy.  W konkurencji  
drużynowej mężczyzn zwycięzcą turnieju została drużyna sołectwa Pruska Łąka zaś w kategorii 
drużynowej żeńskiej  Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim. Indywidualnie w kategorii  
kobiet  I  miejsce  zajęła  Katarzyna  Orłowska  reprezentująca  KGW  Pruska  Łąka,  natomiast  w 
kategorii  mężczyzn najlepszy wynik osiągnął  Krzysztof  Lewandowski   reprezentujący sołectwo 
Pruska Łąka.

Ludowy Klub Sportowy "Promień"
W  strukturach  klubu  funkcjonowały  następujące  sekcje:  piłki  nożnej,  piłki  ręcznej  kobiet 
i mężczyzn, piłki siatkowej kobiet, szachowa i trójboju siłowego.

W sekcji piłkarskiej funkcjonowały:
-  drużyna  seniorów  prowadząca  rozgrywki  w  V lidze,  trenowana  przez  p.  Jerzego  Heiniga. 
Drużyna  po  rundzie  jesiennej  2012/2013  i  rozegraniu  16  meczów zakończyła  rozgrywki  na  2 
miejscu (liga liczyła 16 drużyn). Zawodnicy zwyciężyli w 11 pojedynkach, jeden zremisowali oraz 
4 przegrali. Łącznie zgromadzili 34 punkty, strzelili 36 goli, a stracili 21.
- drużyna piłkarska juniorów  trenowana przez p. Dariusza Rozwadowskiego  po  rundzie jesiennej 
sezonu  2012/2013  zajmuje  1  miejsce  (liga  liczyła  7  drużyn)  w  tabeli  rozgrywek.  Zawodnicy 
rozegrali  6 meczy zdobywając 15 punktów, strzelili 24 gole, a stracili 6.
-  drużyna trampkarzy  trenowana przez p. Piotra Kurkowskiego po zakończeniu  jesiennej rundy 
rozgrywek 2012/2013 zajmuje 9 miejsce (liga liczyła 12 drużyn). Zawodnicy rozegrali 11 meczów, 
w których zgromadzili 13 punktów zdobyli 24 gole, a stracili 40.
W dalszym ciągu nie funkcjonowała zawieszona od 1 stycznia 2011r. roku   sekcja biegowa oraz od 
1  października  2011  r.  sekcja  piłki  ręcznej  mężczyzn  LKS  „Promień”.  Z  uwagi  na  trudności 
kadrowe z  rozgrywek  II  ligi   wycofano  drużynę  seniorek  piłki  ręcznej.  W sezonie  rozgrywek 
2011/2012 drużyna zajmowała trzecie miejsce w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej.

Sekcja  szachowa –   liczy  aktywnych  24  członków,  tym  6  juniorów,  11  młodzików  (cztery 
dziewczynki).  W minionym roku młodzi szachiści brali  udział  w comiesięcznym Grand Prix w 
Toruniu,  w  Międzynarodowych Turniejach  w  Olkuszu,  w  Krakowie,  w  Stobeck  (Niemcy),  w 
Bydgoszczy oraz  w zawodach  krajowych  w Olsztynie,  Kwidzynie,  w Gdańsku,  w Warszawie, 
Kurzętniku, w Przysieku, Grudziądzu i w Tucholi zajmując  w nich szereg nagrodzonych miejsc, 
klasyfikując się często w ścisłej czołówce. Trójka szachistów zakwalifikowała się do półfinałów 
Mistrzostw Polski Juniorów, gdzie niewiele zabrakło im do awansu na finałowe rozgrywki. Jako 
drużyna Promienia zajęła pierwsze miejsce w Stobeck.  Jedna z najmłodszych zawodniczek zdobyła 
brązowy medal w Mistrzostwach Województwa Przedszkolaków.  

Sekcja trójboju siłowego  liczyła 4 osoby.  Opiekę trenerską nad zawodnikami sekcji sprawował 
p. Marek Cieślak,  a następnie p.  Łukasz Karpiński. Sekcja była organizatorem Memoriału im. 
Mirosława Borkowskiego w  Trójboju Siłowym Klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta.
Największe osiągnięcia poszczególnych zawodników tej  sekcji:
Magdalena Błach

• III miejsce w Mistrzostwach Europy,
• VIII miejsce w Mistrzostwach Świata,
• dwa złote medale  (w kategorii juniorek i seniorek) w II Mistrzostwach Polski w trójboju 

siłowym klasycznym,
• II miejsce w kat. open oraz III miejsce drużynowo juniorek do 23 lat na Mistrzostwach 

Polski Juniorów,
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Anna Zubko
• III miejsce drużynowo juniorek do 23 lat na Mistrzostwach Polski Juniorów,

Paweł Natkowski
• VI  miejsce w II Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym klasycznym,
• IV i V miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów.

Sekcja  piłki  siatkowej  pod  kierownictwem  p.  Doroty  Piątkowskiej  okazjonalnie  uczestniczy 
w turniejach rozgrywanych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Klub LKS „Promień” był organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalno - sportowych o 
zasięgu regionalnym i ogólnopolskim: 64 Błyskawicznego Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta 
Kowalewo Pom., XIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego oraz  Memoriału im. Mirosława 
Borkowskiego w  Trójboju Siłowym Klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta.
W 2012 roku klub w wyniku otwartego konkursu ofert   otrzymał  dotację  z  budżetu  gminy w 
wysokości 165.000,00 zł.
Klub od maja 2005 r. jest organizacją pożytku publicznego, co umożliwia dokonywanie podatnikom 
podatku dochodowego odpisu 1 % na rzecz LKS. Odpis za rozliczenia podatku za rok 2011 wyniósł 
6.946,80 zł.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Uczniowski  Klub  Sportowy  "ORLIK" z  siedzibą  przy  Szkole  Podstawowej  w  Kowalewie 
Pomorskim swoją działalność opiera na prowadzeniu sekcji:  piłki  nożnej,   piłki  siatkowej  oraz 
szachów. Uczniowski Klub Sportowy "Orlik" był organizatorem Szkolnej Olimpiady Sportowej i 
współorganizatorem XIX Międzynarodowego Turnieju Szachowego.
Uczniowski  Klub Sportowy "SOKÓŁ" w roku 2012 był  organizatorem Wyścigu kolarskiego 
o  Puchar  Burmistrza  Miasta  Kowalewa  Pomorskiego  oraz  współorganizatorem  II  Rajdu 
Rowerowego pod nazwą  „Tour de Kowalewo”. Zawodnicy sekcji kolarskiej godnie reprezentowali 
gminę na Igrzyskach Sportowców Wiejskich w Tucholi.
Najważniejsze osiągnięcia to:
II miejsce chłopców w półfinałach wojewódzkich w unihokeju,
I miejsce chłopcy i II miejsce dziewczęta w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju,
III miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej.
Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIJCZYK"
W 2012  r.  w  UKS  „Olimpijczyk”  działało  5  zespołów  młodzieżowych  (młodziczka  młodsza, 
2 drużyny młodziczek, juniorka młodsza i juniorka oraz 2 drużyny seniorskie trenujące piłkę ręczną 
kobiet (zespół halowy i plażowy) - łącznie 62 zawodniczki. Największym sukcesem było zdobycie 
brązowego medalu Mistrzostw Polski w piłce ręcznej plażowej oraz drugiego miejsca w Pucharze 
Polski w piłce ręcznej plażowej. Dzięki tym sukcesom nasze zawodniczki (Agnieszka Pęcherska, 
Ewelina Fiedorek, Karolina Garkowska oraz Monika Orzechowska) otrzymały powołania do kadry 
narodowej Polski. Najbardziej doświadczona z naszych zawodniczek Agnieszka Pęcherska została 
powołana  i  uczestniczyła  w  finałach  Mistrzostw  Świata  w  piłce  ręcznej  plażowej  w  Omanie. 
Kolejnym sukcesem było trzecie miejsce w II lidze piłki ręcznej oraz tytuł „króla strzelców” dla  
Agnieszki  Pęcherskiej  w  tych  rozgrywkach.  Również  drużyny  młodzieżowe  odniosły  sukcesy 
sportowe. 
Zespół  juniorek  wygrał  wojewódzką  ligę  i  uczestniczył  w  ćwierćfinale  Mistrzostw  Polski 
w  Kielcach  zajmując  IV  miejsce.  Zespół  juniorek  młodszych  zdobył  brązowy  medal  ligi 
wojewódzkiej.  Zespoły  młodziczek  uplasowały  się  na  VI  i  VII  miejscu.  Zespół  młodziczek 
młodszych  zdobył  wicemistrzostwo  ligi  wojewódzkiej  i  reprezentował  klub  w Pucharze  Polski 
zajmując tam XVII lokatę. 
Zespoły uczestniczyły w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach towarzyskich zdobywając 
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doświadczenie i czołowe lokaty. Dla zawodniczek zorganizowano w Borowicach k Karpacza obozy 
sportowe: letni i zimowy. Wyróżniające się zawodniczki powoływane były do kadr wojewódzkich 
juniorek i młodziczek.

Koordynatorem sportu szkolnego i dysponentem środków Gminnego Organizatora Sportu jest p. 
Robert Bejgier. W październiku 2011r. ogłoszono konkurs na funkcję GOS i z dniem 1 stycznia 
2012 r. ponownie funkcję  GOS na kolejne 5 lat powierzono p. R. Bejgrowi.
W roku 2012 GOS dysponował środkami finansowymi w wysokości  18.500,00 zł. Do jego zadań 
należało  organizowanie  szkolnych  i  międzyszkolnych  zawodów  sportowych,  pomoc  przy 
organizacji  imprez sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, zapewnienie 
udziału  reprezentantów  gminy  w  rozgrywkach  o  zasięgu  powiatowym,  wojewódzkim  i 
ogólnopolskim oraz organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Pan Robert Bejgier 
współpracuje  z  samorządem gminnym,  dyrektorami  i  nauczycielami  poszczególnych szkół  oraz 
klubami sportowymi w zakresie  rozwoju sportu.  Pozyskuje środki od sponsorów jak również z 
funduszu kadry wojewódzkiej na organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych, turniejów i imprez 
sportowych. 
W XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gminy  Gmina Kowalewo Pomorskie zajęła I miejsce w 
województwie  kujawsko  -  pomorskim w grupie  III  gmin  od  7,5  do  15  tys.  mieszkańców.  Za 
zaangażowanie w organizację imprez sportowych gmina otrzymała nagrodę specjalną w wysokości 
4 tys. na zakup sprzętu sportowego.

W miarę posiadanych środków poprawiono bazę sportową:
• ustawiono  piłkochwyty  oraz  ustawiono  bramki  na  boisku  Szkoły  Podstawowej 

w W. Rychnowie na ogólna wartość ponad 30 tys. zł,
• odnowiono sprzęt sportowy będący na wyposażeniu placu zabaw SP Pluskowęsy, SP W. 

Rychnowo,  
• odnowiono  istniejący  sprzęt  i  uzupełniono  wyposażenie  placu  zabaw  przy  Przedszkolu 

Publicznym.

CENTRUM REKREACJI I SPORTU
Na początku roku 2012 r. zostały zaadaptowane i wyposażone wszystkie pomieszczenia w 

budynku socjalno – administracyjnym Centrum Rekreacji i Sportu w odpowiednie umeblowanie 
zgodne z przeznaczeniem danego miejsca.  Firma z Poznania zainstalowała 14 kamer na terenie 
całego centrum. 
Został zakupiony sprzęt do pielęgnacji murawy oraz  narzędzia gospodarcze do pielęgnacji zieleni 
oraz uzupełniono ubytki trawy, krzewów oraz drzewek świerkowych. Przy bramie wjazdowej od 
strony skate parku zostały wmontowane 2 blokady parkingowe w podłożu oraz zakupiono sprzęt 
systemu bezprzewodowego (nadajnik i odbiornik). W ogrodzeniu głównego boiska wmontowano 
bramkę wraz  z zamknięciem. Powstał chodnik łączący Publiczne Gimnazjum z CRiS.  Dokonano 
przeglądów budowlanych zgodnie z gwarancją oraz prawem budowlanym. 
Od  kwietnia  2012  r.  odbywają  się  na  terenie  CRiS  mecze  oraz  treningi  trzech  drużyn  LKS 
„Promień”. 
W lutym ubiegłego roku przy pomocy druhów z OSP Wielkie Rychnowo powstało lodowisko, na 
terenie obecnego boiska plażowego, dla mieszkańców gminy Kowalewa Pomorskiego.
Wizytą na centrum  zaszczycił nas Europoseł Janusz Zemke  podziwiając stadion, skate park oraz 
zainstalowany  system monitoringu. Kolejnym  ważnym gościem centrum sportowego w dniu 16 
marca  2012  r.  był  Marszałek  Województwa  Kujawsko  -  Pomorskiego  Piotr  Całbecki  w 
towarzystwie  wiceprzewodniczącego  sejmiku  Ryszarda  Bobera,  kierownika  marszałkowskiego 
Biura Sportu Marcina Drogoroba i  pełnomocnika Grzegorza Borka.  Zaproszeni goście byli  pod 
wielkim wrażeniem, zwiedzając powstałe obiekty sportowe. 
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W dniu 29 czerwca 2012 r.  z początkiem wakacji Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie dokonał 
symbolicznego  przekazania  placu  zabaw  dzieciom  z  naszej  gminy.  Z  uroczystości  pozostały 
piękne  zdjęcia jak i również przekazany z rąk Burmistrza dyplom, który został powieszony  w 
powstałej  galerii  w budynku administracyjnym. Nie była to ostatnia atrakcja zorganizowana na 
terenie centrum sportu. Przez prawie 2 miesiące gościliśmy obóz  BMX na skate parku. Były to 3 
turnusy dwutygodniowe dzieci  z  całej  Polski  jak i  również  z  zagranicy.   Młodzi  adepci  sztuki 
rowerowej mieli okazję pojeździć i uczyć się  od  najlepszych  trenerów. Nieplanowanym gościem 
specjalnym obozu był Brad Simms  „streetowiec” z Waszyngtonu, którego jazda miała duży wpływ 
na uczestników. 
W dniu 21 lipca  2012 r. na boisku „Orlik” odbyły się pierwsze z cyklu sześciu zajęć sportowo-
rekreacyjnych. Akcja "Dzieciaki na Orliki" adresowana była do rodzin z dziećmi w wieku 4-7 lat, 
które chcą spędzić aktywnie czas na Orliku. Była ona elementem szerszego programu promocji 
aktywności  sportowej  różnych  grup  wiekowych  i  społecznych  na  Orlikach,  który  był 
przygotowywany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Jak co roku lecz po raz pierwszy na boisku piłkarskim CRiS został zorganizowany 29 lipca 2012 r. 
64 Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pom. 
W dniu 26 sierpnia 2012 r. jedną z głównych imprez organizowanych na terenie CRiS były  po raz 
pierwszy na tym obiekcie  Dożynki Gminno - Parafialne. Polowa Msza Święta została odprawiona 
na boisku piłkarskim. Oprócz zabaw, konkursów oraz wielu atrakcji dla dzieci uwieńczeniem całej 
imprezy był występ gwiazdy wieczoru. 
W sobotę 8 września oddano do użytku Centrum Rekreacji i Sportu. Imprezą towarzyszącą był II 
wyścig Tour de Kowalewo. Wystąpiła orkiestra Wojskowa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 
Bydgoszczy. Gwiazdą wieczoru był koncert zespołu Olędzki Band, zaś do tańca przygrywał zespół 
Eryk&Company.
Na terenie boiska piłkarskiego w dniu 11 września  2012 r. odbyły się  dwa mecze towarzyskie 
pomiędzy Wydziałem Szkolenia Kujawsko - Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy, a 
reprezentacją Warmińsko - Mazurskiego ZPN w Olsztynie. Były to mecze roczników '97 i '98 . 
20  września  2012  roku  na  stadionie  odbyła  się  Szkolna  Olimpiada  Sportowa.  Organizatorem 
olimpiady  byli  nauczyciele  i  pracownicy  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej.  W 
zmaganiach sportowych dzieci rywalizowały w konkurencjach grupowych jak i indywidualnych.

X. OCHRONA ZDROWIA
Działania w zakresie promocji zdrowia

W 2012  roku  Gmina  Kowalewo Pomorskie  włączyła  się  w obchody Światowego  Dnia 
Zdrowia,  którego  hasłem  przewodnim  było:  „Starzenie  się  i  Zdrowie”.  Cel  obchodów 
to  uświadomienie  wszystkim,  iż  jak  najdłuższe  utrzymanie  zdrowia  pozwala  osobom starszym 
na prowadzenie pełnego i wartościowego życia.  Na terenie naszej gminy został zorganizowany 
marsz nordic walking, którego organizatorem była Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i  Inwalidów. Do marszu przyłączyli się również członkinie Koła Kobiet Kreatywnych 
oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pomorskiego - TOMIKO. 
Profilaktyka zdrowotna

W 2012 r. kontynuowano  akcje w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania 
raka  piersi.  W   ramach  programu  wykonano  nieodpłatnie  mammograficzne  badania  piersi  w 
mammobusie. Badania skierowane były do mieszkanek Gminy Kowalewo Pomorskie w wieku od 
50  do  69  roku  życia,  które   w  ciągu  ostatnich  dwóch  lat  nie  korzystały  z  profilaktycznej  
mammografii opłacanej przez NFZ. Skorzystało z nich 277 kobiet. 
Dodatkowo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy 
z  Urzędem Miejskim w Kowalewie Pomorskim przeprowadziło akcję poboru krwi, w której  udział 
wzięły 52 osoby oddając łącznie 23,850 litrów krwi.
Ponadto  mieszkańcy  gminy mieli  możliwość  uczestniczenia  w  rozmaitych  badaniach  m.in.  w 
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badaniach  przesiewowych  w  kierunku  tętniaka  aorty  brzusznej,  które  skierowane  były 
do  mężczyzn  z  terenu  powiatu  golubsko  –  dobrzyńskiego  w  wieku  65  lat  i  powyżej  oraz 
populacyjnym programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, adresowanym 
do pań  z terenu powiatu golubsko – dobrzyńskiego pomiędzy 25 a 59 rokiem życia.

XI. INWESTYCJE I GOSPODARKA GRUNTAMI
Zadania kontynuowane
1. Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych

W dniu 5 września 2011 r. podpisana została umowa z Firmą „KASZUB” Dariusz Kaszuba,
83-307 Kiełpino – Leszno, ul. Rzemieślnicza 3 na budowę III Etapu Centrum Sportu i Rekreacji  
w Kowalewie Pomorskim. W ustalonym terminie do 30 czerwca 2012 r. wykonane zostały roboty 
w  zakresie:  budowa boiska  wielofunkcyjnego z  wyposażeniem,  boiska  do  siatkówki  plażowej 
i piłki ręcznej plażowej z wyposażeniem, placu zabaw z wyposażeniem, ogrodzenia i wyposażenie 
w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. 
Koszt  robót  budowlano  -  montażowych  wyniósł  754.431,08  zł.  Nadzór  inwestorski  pełniła 
Pracownia  Projektów Inżynierii  Środowiska  „SANEXIM” mgr  inż.  Adam Gowiński  z  Torunia 
za kwotę brutto 10.762,50 zł.
Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości  290.595,00 zł co stanowi 50% kosztów kwalifiko-
wanych operacji,  w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Realizacja inwestycji wpłynęła korzystnie na zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu 
i rekreacji oraz wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość - w wyniku budowy obiektów 
sportowych i rekreacyjnych.
2. Budowa chodnika w Sierakowie

Opracowana została przez  Biuro Projektów Drogowych s.c. JACZUN z siedzibą przy ul. 
Bema 16/8 w Toruniu dokumentacja projektowa na budowę chodnika przez wieś Sierakowo (lewa 
strona  od  skrzyżowania  z  drogą  wojewódzką  w kierunku  Ryńska).  Zaprojektowano  chodnik  o 
długości ok. 700 m i szerokości 1,5 m, zlokalizowany w pasie drogi powiatowej z kostki betonowej 
POLBRUK o grubości 8 cm, ograniczony z dwóch stron obrzeżem betonowym  30 x 8. 
Bilans powierzchni:
- chodnik    -     920,0 m2

- zjazdy      -     260,0 m2

  razem:     -  1 180,0 m2

Koszt opracowanej w 2011 r. dokumentacji projektowej wyniósł 9.997,90  zł.
Koszt robót budowlano - montażowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi brutto 372.194,06 zł. 
Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania z Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego.
Gmina kilkakrotnie przekazywała do Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego porozumienie w sprawie 
wspólnej realizacji tej inwestycji. Do dnia dzisiejszego porozumienie takie nie zostało zawarte.
3. Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie

W dniu 29 maja 2012 roku podpisana została umowa z Józefem Karpińskim właścicielem 
firmy IZOBUD GARDEN,  Wiąg 107, 86-100 Świecie na wykonanie robót w zakresie rozbudowy 
budynku remizy OSP oraz budowy wieży obserwacyjnej na działce nr 405, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Wielkie Rychnowo,  gm. Kowalewo Pomorskie o następujących danych ogólnych:
- powierzchnia zabudowy    120,11 m2,
- powierzchnia użytkowa    107,90 m2,
- kubatura          553,28 m3.
Budynek garażu zaprojektowany został,  jako parterowy,  niepodpiwniczony na bazie  prostokąta. 
Budynek  wieży  obserwacyjnej  –  żelbetowy  szkielet  słupów  i  wieńców  z  wypełnieniem  ścian 
gazobetonem.  Ściany  zewnętrzne  konstrukcyjne  murowane  z  pustaków  gazobetonowych, 
wykończone  tynkiem,  ocieplone,  technologii  lekkiej  mokrej.  Dach  jednospadowy,  posadzki 
betonowe, instalacje: wodno - kanalizacyjna i elektryczna. W obiekcie zastosowano wentylatory 
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mechaniczne usytuowane na dachu budynku garażowego.
Koszt  opracowania  w  2010  r.  dokumentacji  projektowej  wyniósł  6.500,00  zł. 
Koszt robót budowlano - montażowych zgodnie z podpisaną umową wyniósł brutto 298.126,45 zł.  
Koszt nadzoru inwestorskiego – 4.305,00 zł, koszt nadzoru autorskiego – 5.000,00 zł.
4. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim
            W dniu 11 października 2012 r. podpisana została umowa z firmą WIKSBUD Sp. z o.o., 
z  siedziba  przy  ul.  Okrzei  7  w  Lipnie,  reprezentowaną  przez  Wiktora  Sieradzkiego  -  Prezesa 
Zarządu, na budowę pływalni w Kowalewie Pomorskim. 
Podstawowe gabaryty obiektu:
szerokość budynku       43,06 m 
długość budynku       45,01 m
liczba kondygnacji              2
wysokość hali basenu od poziomu terenu         9,18 m (wys. góry dźwigara)
Zestawienie powierzchni

powierzchnia zabudowy 1.726,73 m2

powierzchnia całkowita budynku 3.268,24 m2

powierzchnia użytkowa podstawowa 1.526,49 m2

powierzchnia usługowa 1.522,41 m2

kubatura           13.640,00 m3

Opis rozwiązań projektowych
Forma architektoniczna

Projektuje  się  lokalizację  przedmiotowej  inwestycji  na działce o nr  ewid.  255,  obręb 4, 
w  Kowalewie  Pomorskim  przy  ul.  Jana  Pawła  II.  Projektowany  budynek  zlokalizowano 
we  wschodniej  części  działki  na  wysokości  Szkoły  Podstawowej.  Od  strony  północnej 
zlokalizowano  ciąg  pieszo-jezdny  z  przyległym  parkingiem  na  28  stanowisk  postojowych. 
Od strony północnej  zlokalizowano główne wejście do budynku oraz doprowadzające do niego 
ciągi piesze wraz z zielenią towarzyszącą, miejscami na rowery i miejscem odpoczynku. Od strony 
wschodniej  i  północnej  zlokalizowano wejścia  techniczne  do kondygnacji  piwnicznej.  Budynek 
krytej  pływalni  tworzy  jedna  zwarta  bryła  o  podstawie  kwadratu  z  wysunięciem  od  strony 
północnej. 
Pływalnia zawiera 2 kondygnacje w tym: 1 podziemną pełniącą funkcję podbasenia i pomieszczeń 
technicznych, 1 naziemną pełniącą funkcję hali basenowej z węzłami szatniowo - sanitarnymi.  W 
piwnicy zlokalizowano pomieszczenia  podbasenia  z  częścią  techniczną  obsługującą  technologie 
basenową.  Na parterze zlokalizowano przestronny hall  wejściowy z poczekalnią  i  miejscem na 
maszyny do sprzedaży żywności sztukowej i napojów, szatnię z miejscem na 120 sztuk odzieży 
wierzchniej wraz z obuwiem. W centralnej części hallu przewiduje się miejsce do zmiany obuwia.  
W  części  wschodniej  budynku  wydzielono  pomieszczenie  kotłowni,  rozdzielni  NN 
oraz  wodomierza  z  dostępem  od  zewnątrz.  Następnie  kolejno  w  kierunku  zachodnim  klatka 
schodowa do części podbasenia, pom. porządkowe, pom. biurowe dla dwóch osób, pom. socjalne 
z  węzłem  szatniowym  oraz  pom.  sanitarne  ogólnodostępne  damskie,  męskie 
i dla os. niepełnosprawnych. W części zachodniej pomieszczenia ratowników    i pierwszej pomocy, 
pom. kasowe, magazyn basenu, węzeł szatniowy męski do obsługi 60 osób oraz węzeł szatniowy 
damski do obsługi 60 osób. Hala basenu usytuowana od strony południowej i wysokości od 4,00 m 
do 6,97 m. Od strony północnej z wejściem hallu zlokalizowana została widownia dla 44 osób. 
Program hali basenowej: 
-  basen pływacki 6 torowy: 25 x 12,5 m, gł:1,35-1,8 m; obciąż. Użytk: 4 os. x 6 torów = 24 osoby,
-  basen dla osób niepływających: 12,5 x 8, gł:0,8 m-1,10 m; obciążenie użytkowe - 25 osób,
-  brodzik: 6 x 7 m, gł: 0,15-0,50 m, obciążenie użytkowe - 10 osób,
-  wanna z hydromasażem: śr: 2,83 m, gł: 0,94 m;  obciążenie użytkowe -6 osób,
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Projektowane wyposażenie dla basenu dla osób niepływających:
- ławeczka z masażem wodnym,
- sześcio - dyszowy masaż ścienny,
- dwa masaże karku,
- oświetlenie,
- podnośnik dla osób niepełnosprawnych,
Projektowane wyposażenie dla brodzika:
- zjeżdżalnia,
- jeż wodny,
- oświetlenie,
Projektowane wanna z jacuzzi:
- dysze z hydromasażem,
- oświetlenie.
Wartość  kontraktu  ustalona  w  przetargu  nieograniczonym  wynosi  11.999.900,00  zł.  Termin 
zakończenia inwestycji upływa z dniem 30 września 2014 roku. Koszt opracowanej dokumentacji 
projektowej – 148.000,00 zł. Nadzór inwestorski pełni firma Inwestor KOMBIA Consulting spółka 
z o.o. z siedziba przy ul. Rysiej 1 w Toruniu, reprezentowana przez Panią Barbarę Królikowską - 
Ziemkiewicz - Prezesa Zarządu. Koszt nadzoru inwestorskiego - 89.000,00 zł brutto.
Gmina podpisała umowę w ramach partnerstwa z Województwem Kujawsko - Pomorskim, którego 
celem  jest  wspólna  realizacja  Projektu  pn.  „Rozbudowa  Bazy  Sportowej  w  Województwie 
Kujawsko  -  Pomorskim”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, 
Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej, na współfinansowanie inwestycji w wysokości 
3.600.000,00 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

Decyzją  Nr  AB.6740.29.2012  z  dnia  21  lutego  2012  r.  Gmina  uzyskała  pozwolenie  na 
budowę  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej  w  północnej  części  miasta  Kowalewa 
Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej  i  usługowej,  położonych pomiędzy ulicami: 
1-go Maja i Kościuszki. W dniu 27 lipca 2012 r. podpisana została umowa z firmą ROLLSTICK 
Toruń Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wschodniej 34 w Toruniu na wykonanie robót budowlano – 
montażowych w następującym zakresie:
Sieć wodociągowa:
Zestawienie długości:
- rury PE100 SDR17 DN/OD110 – 1751 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD90 – 764 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD40 – 141 m,
Sieć kanalizacji sanitarnej:
Zestawienie długości:
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD200 – 3664 m,
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD160 –   173 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD140 – 189 m,
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 26 szt. 
Zaprojektowano wymianę istniejącej  przepompowni ścieków na nową.  Przepompownie dobrano 
dla  całego  terenu  objętego  opracowaniem  tak  aby  w  przyszłości  nie  zachodziła  konieczność 
ponownej wymiany w przypadku rozbudowy sieci.
Koszt robót budowlanych ustalony w wyniku przetargu nieograniczonego wynosi  966.249,54 zł 
brutto.  Koszt  nadzoru  inwestorskiego,  który  pełni  Pracownia  Projektów  Inżynierii  Środowiska 
"SANEXIM" reprezentowana przez Adama Gowińskiego wynosi 18.450,00 zł. Koszt opracowania 
dokumentacji projektowej - 47.514,90 zł.
W dniu 11 października 2012 r. Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Wojewódzkim 
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Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Toruniu  na  dofinansowanie  zadania
w formie pożyczki w wysokości 600.400,00 zł. 
6.  Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
Pruskiej Łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej

W dniu 3 stycznia 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego, 
a Gminą Kowalewo Pomorskie podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 
413  „Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju”  dla  operacji,  które  odpowiadają  warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. 
Wykonawcą  inwestycji  była  Firma  BRUKBUD  Sławomir  Przyziółkowski, ul.  Zbożowa  35a/7
z Torunia. W ramach zadania wykonano:
- zdjęto warstwę ziemi urodzajnej i wywieziono grunt z placu budowy,
- wykonano koryta pod parking o głębokości 30 cm., 
- ułożono krawężnik drogowy na ławie betonowej,
- wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości 20 cm.,
- wykonano podsypkę cementowo - piaskową,
- ułożono kostkę brukową o grubości 8 cm.
Łączny koszt robót budowlano - montażowych wyniósł 37.326,12 zł brutto.
Nadzór inwestorski pełniła Firma Nadzory Budowlane-Wyceny & Usługi Remontowo - Budowlane 
KURASZ, ul. Toruńska 8, 87-124 Złotoria, za kwotę 2.000,00 zł brutto.
 Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 23 kwietnia 2012 r. Całkowity koszt realizacji pro-
jektu  wyniósł 39.586,12  zł  brutto,  w  tym  kwota  dofinansowania  25.747,07  zł,
co  stanowi 80% kosztów kwalifikowanych operacji.
Realizacja  inwestycji  wpłynęła  na  poprawę  jakości  życia  mieszkańców  Pruskiej  Łąki  i  okolic 
poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych.
7.   Remont  świetlic  wiejskich  w Chełmoniu,  Chełmońcu  i  Pluskowęsach  wraz  ze  zmianą 
sposobu ogrzewania

W dniu 27 lutego 2012 r.  Gmina Kowalewo Pomorskie  podpisała umowę z Samorządem 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przyznanie pomocy  w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych  strategii  rozwoju”  dla  operacji,  które  odpowiadają  warunkom  przyznania  pomocy 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013. 
Wykonawcą  zadania  był  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.,
ul.  Brodnicka  1,  87-410  Kowalewo  Pomorskie,  który  wykonał  prace  remontowo  -  budowlane
za kwotę 229.468,53 zł brutto. W ramach operacji zrealizowano:
- Remont świetlicy wiejskiej w Chełmoniu:
(branża budowlana)
• wykonanie ław fundamentowych pod ścianką kotłowni,
• wykonanie ściany z gazobetonu o grubości 24 cm,
• ułożenie nadproży typowych żelbetowych,
• zamontowanie drzwi stalowych do kotłowni,
• zamontowanie systemowego komina spalinowego i wentylacyjnego,
• wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III,
• ocieplenie istniejących ścian budynku płytami ze styropianu samo gasnącego o grubości

16 cm. z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,
• wykonanie  ocieplenia  ścian  fundamentowych  budynku  świetlicy  styrodurem o  grubości

6 cm,
• wykonanie na płytach ze styroduru tynku organicznego na bazie żywicy syntetycznej,
• wykucie z muru istniejących podokienników z PCV,
• zamontowanie nowych podokienników z PCV,
• rozbiórka rynien i rur spustowych nie nadających się do użycia,
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• zamontowanie nowych rur spustowych z PCV,
• zamontowanie nowych rynien dachowych z PCV,
• pomalowanie lakierobejcą wystających elementów drewnianych konstrukcji dachu,
(branża instalacyjno-ciepłownicza)
• montaż kotła olejowego w wydzielonym pomieszczeniu,
• montaż komina dwupłaszczowego zewnętrznego,
• montaż zbiornika na olej opałowy wraz z kpl. linią olejową, odpowietrzeniem, wlewem  
            paliwa,
• montaż zbiornika, pompy i zaworów wg schematu,
• montaż niezbędnego osprzętu elektrycznego w kotłowni (lampy, włączniki),
• montaż grzejników płytowych,
• montaż rurociągów z rur polipropylenowych,
• przebicia, zamurowania w ścianach dla robót instalacyjnych,
• próby i uruchomienie kotłowni,
• wykonanie kanałów nawiewnych i wywiewnych.
Remont świetlicy wiejskiej w Chełmońcu:
(branża budowlana)
• zerwanie istniejącej podłogi drewnianej,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii,
• wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych na sucho,
• wykonanie posadzki cementowej „maszynowo” zatartej na gładko o grubości 6 cm,
• wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej,
• ułożenie posadzki z płytek na kleju,
• zamontowanie sufitu podwieszanego systemowego z płytami z włókien mineralnych,
• zamontowanie lamp systemowych rastrowych,
• wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej pod ścianą kotłowni,
• pomurowanie ściany z gazobetonu o grubości 24 cm. z zamontowaniem nadproży           
            żelbetowych prefabrykowanych,
• wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat. III na pomurowanej ścianie,
• zamontowanie stalowych drzwi do pomieszczenia kotłowni,
• pomalowanie  starych  tynków  wewnętrznych  z  przygotowaniem  powierzchni

z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności starego tynku farbą emulsyjną 2 razy,
(branża instalacyjno-ciepłownicza)
• montaż kotła olejowego w wydzielonym pomieszczeniu,
• montaż komina jednopłaszczowego,
• montaż zbiornika na olej opałowy wraz z kpl. linią olejową, odpowietrzeniem, wlewem  
            paliwa,
• montaż zbiornika, pompy i zaworów wg schematu,
• montaż niezbędnego osprzętu elektrycznego w kotłowni (lampy, włączniki),
• montaż grzejników płytowych,
• montaż rurociągów z rur polipropylenowych,
• przebicia, zamurowania w ścianach dla robót instalacyjnych,
• próby i uruchomienie kotłowni,
• wykonanie kanałów nawiewnych i wywiewnych.
Remont świetlicy wiejskiej w Pluskowęsach:
(branża budowlana)
• zerwanie posadzki cementowej,
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• wywiezienie gruzu na wysypisko,
• wykonanie nowego podkładu betonowego z betonu B-15,
• ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej,
• wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych na sucho,
• wykonanie posadzki cementowej „maszynowo” zatartej na gładko o grubości 6 cm,
• ułożenie  posadzki  z  wykładziny  sztucznej  typu  tarket  ze  zgrzewaniem  i  wywinięciem

na ścianę,
• wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej pod ścianę kotłowni,
• pomurowanie ściany z gazobetonu o grubości 24 cm,
• wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat. III na pomurowanej ścianie,
• pomalowanie wykonanego tynku farbą emulsyjną,
(branża instalacyjno-ciepłownicza)
• montaż kotła olejowego w wydzielonym pomieszczeniu,
• montaż komina dwupłaszczowego zewnętrznego,
• montaż zbiornika na olej opałowy wraz z kpl. linią olejową, odpowietrzeniem, wlewem  
            paliwa,
• montaż zbiornika, pompy i zaworów wg schematu,
• montaż niezbędnego osprzętu elektrycznego w kotłowni (lampy, włączniki),
• montaż grzejników płytowych,
• montaż rurociągów z rur polipropylenowych,
• przebicia, zamurowania w ścianach dla robót instalacyjnych,
• próby i uruchomienie kotłowni,
• wykonanie kanałów nawiewnych i wywiewnych.
Nadzór inwestorski pełniła Firma Nadzory Budowlane -Wyceny&Usługi Remontowo - Budowlane 
KURASZ,  ul.  Toruńska  8,  87-124  Złotoria,  za  kwotę  3.936,00  zł  brutto.  Odbioru  końcowego 
dokonano w dniu 14 września 2012 r.  Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 249.916,21 zł 
brutto,  w  tym  otrzymano  dofinansowanie  w  kwocie  155.125,55  zł,  co  stanowi  80%  kosztów 
kwalifikowanych  operacji.  Realizacja  inwestycji  wpłynęła  korzystnie  na  poprawę  jakości  życia 
mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych.
7.  Wyposażenie  świetlic  wiejskich  w Sierakowie,  Chełmoniu,  Marianach  i  Mlewie  Gmina 
Kowalewo Pomorskie

W dniu 10 stycznia 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa, 
a  Gminą  Kowalewo  Pomorskie  o  przyznanie  pomocy  w  ramach  działania  413  ,,Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”.
W ramach projektu doposażono świetlice wiejskie w następujący sprzęt:
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie:
• stoły,
• krzesła,
• szafa chłodnicza,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chełmoniu:
• stoły,
• krzesła,
• kuchnia gazowo - elektryczna,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marianach:
• stoły,
• krzesła,
• kuchnia gazowo - elektryczna,
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• chłodziarko-zamrażarka,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mlewie:
• szafka kuchenna pod zlewozmywak,
• stół kuchenny gastronomiczny,
• okap przyścienny kuchenny,
• chłodziarko - zamrażarka,
• kuchnia gazowo - elektryczna.
W w/wym. sołectwach skumulowany jest duży potencjał w dziedzinie krzewienia kultury i tradycji 
prezentowane przez tutejsze społeczeństwo. Świetlice stanowią centrum kultury, to jedyne miejsce 
spotkań mieszkańców.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  43.155,00 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 
24.514,33 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zadania  noworozpoczynane,  których  realizacja  uzależniona  jest  od  pozyskania  środków 
z zewnątrz
1.  Budowa strzelnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno - 
sportowe w Kiełpinach, Gmina Kowalewo Pomorskie

W dniu  17 lutego 2012 r.  została  zawarta  w trybie  ustawy z  dnia  29.01.2004 r.  Prawo 
Zamówień Publicznych -  przetarg nieograniczony umowa z firmą  F.H.U.  „ARMAX”, Mirzec - 
Podborki 37, 27-220 Mirzec, reprezentowaną przez Dariusza Celuch na opracowanie dokumentacji 
projektowej  na  budowę  strzelnicy  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przyległego  na  cele 
rekreacyjno - sportowe w Kiełpinach w następującym zakresie:

a) przebudowa toru strzelnicy:  
- przebudowa wału do wysokości 3 m na długości 50 m,
- wycinka roślinności,
- wytyczenie czterech torów strzelniczych o długości 50 m,
- wykonanie progów poprzecznych w ilości 3 szt.,
- wykonanie przesłon poprzecznych w ilości 2 szt.,
- wykonanie przesłon górnych na stanowisku strzelniczym,
- zadaszenie tarczownicy,
- zadaszenie stanowiska strzelniczego,
- wykonanie stanowiska karczowniczego,
- wykonanie stanowiska strzelniczego pozycja stojąca/leżąca,
- odwodnienie,  

b) budowa placu utwardzonego przy torze strzelniczym,
c) budowa placu utwardzonego w zachodniej części,
d) przebudowa drogi dojazdowej,
e) sieć elektryczna (dwa warianty tj. budowa przyłącza elektrycznego trójfazowego o mocy 12 

kW dla zasilania oświetlenia terenu - 6 lamp parkowych  oraz skrzynki z gniazdami  lub 
zakup spalinowego agregatu prądotwórczego),

f) przyłącze wodociągowe lub zastosowanie pojemnika na wodę a na nieczystości  budowa 
szamba  lub zastosowanie pojemnika stanowiącego komplet z kontenerem sanitarnym,

g) wyposażenie: kontener sanitarny (po jednym oczku dla kobiet i mężczyzn), dwa kontenery 
na śmieci obudowane wiatą, zadaszenia  z belek drewnianych krytych łupkiem drewnianym 
w ilości i miejscach zgodnych z koncepcją,

h) ogrodzenie terenu  przed dostępem osób trzecich.
Dokumentacja została wykonana na podstawie wcześniej opracowanego programu funkcjonalno - 
użytkowego  oraz  koncepcji  budowy  strzelnicy  sportowo  –  rekreacyjnej w  terminie  ustalonym 
umową do 20 marca 2012 r. Koszt opracowania wyniósł 27.429,00 zł brutto.
W dniu 20 kwietnia 2012 r. Gmina Kowalewo Pomorskie złożyła wniosek do Starosty Golubsko - 
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Dobrzyńskiego  o  pozwolenie  na  budowę  strzelnicy,  które  ostatecznie  wydane  zostało  przez 
Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego w dniu 12.11.2012 r.
Gmina złożyła  wniosek o dofinansowanie projektu  w ramach PROW – Odnowa i  rozwój  wsi. 
Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 1.063.183,74 zł brutto, w tym kwota dofinansowania 
500.000,00 zł, co stanowi 57,85% kosztów kwalifikowanych operacji. 
Obiekt  planowany  do  wykonania  w  latach  2013  -  2014.  Realizacja  zadania  uzależniona  jest
od pozyskania dofinansowania.
2. Remont świetlicy w Mlewcu wraz z wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania

W dniu 22 lutego 2012 r. zawarta została umowa z firmą Nadzory Budowlane – Wyceny& 
Usługi  Remontowo  –  Budowlane  KURASZ  z  siedzibą  przy  ul.  Toruńskiej  8  w  Złotorii,
na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  remont  świetlicy  wiejskiej  w  Mlewcu  wraz
ze zmianą sposobu ogrzewania w następującym zakresie:

• wykonanie  kotłowni  olejowej  z  instalacją  c.o.  z  robotami  towarzyszącymi  w  zakresie 
instalacji sanitarnych,

• wymiana  instalacji  elektrycznej  z  przygotowaniem  niezbędnych  dokumentów  łącznie
z wnioskiem do ENERGI w Toruniu o zwiększenie mocy,

• wykonanie robót remontowych w zakresie ogólnobudowlanym, w tym:
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku świetlicy styropianem gr. 10 cm,
- położenie tynku mineralnego z pomalowaniem w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
- wykonanie opierzeń blacharskich, jak rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne,
- sprawdzenie jakości pokrycia dachowego z ewentualnym uwzględnieniem położenia papy 
 termozgrzewalnej z obróbkami blacharskimi,
-  wykonanie  pomieszczenia  dla  kotłowni  z  wykonaniem  drzwi  zewnętrznych  oraz 
ociepleniem ścian i stropu z uwzględnieniem stropu nad pomieszczeniem sanitarnym,
- rozbiórka drewnianej podłogi i wykonanie nowej z wykładzin z tworzyw sztucznych, 
- wykonanie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej wypełnionej kasetonami oraz 
ocieplonego wełną mineralną,
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w WC oraz kuchni,
- rozbiórka istniejącej sceny i wykonanie nowej w zakresie ustalonym z inwestorem,
- rozbiórka pieców kaflowych,
-  wykonanie  wentylacji  mechanicznej  i  grawitacyjnej  z  uwzględnieniem  nawiewu 
powietrza, 
-  roboty wykończeniowe, jak: tynki wewnętrzne, roboty malarskie, pozostałe,
- zagospodarowanie terenu.

Dokumentację opracowano w ustalonym terminie do 05.03.2012 r.  za kwotę 9.900,00 zł brutto. 
Decyzją Nr AB.674066.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. Starosta Golubsko - Dobrzyński wydał 
pozwolenie na budowę. 
W dniu 22 sierpnia 2012 r.  został  złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie 
pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt 
robót  budowlanych  wg  kosztorysu  inwestorskiego  wynosi  brutto  297.683,50  zł. Kwota 
dofinansowania wynosi  178.669,00 zł,  co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych operacji.
3.  Zakup  i  montaż  siłowni  zewnętrznej  na  Centrum  Rekreacji  i  Sportu  w  Kowalewie 
Pomorskim

W dniu  15  listopada  2012  r.  został  złożony  wniosek  o  przyznanie  pomocy  w  ramach 
działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  Osi 3,  ale  przyczyniają  się do 
osiągnięcia celów tej osi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity planowany koszt operacji 
szacuje się na kwotę  32.219,85 zł,  w ramach których planuje się zakup i montaż następującego 
sprzętu:

•  rower i jeździec,
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•  surfer i twister,
• wyciąg górny i krzesło do wyciskania,
•  narty i biegacz,
• prasa nożna i wioślarz.

Kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 20.956,00 zł. Powstanie siłowni zewnętrznej na 
terenie  gminy  Kowalewo  Pomorskie  wpłynie  na  ożywienie  życia  sportowego  oraz  promocję 
rekreacji, w tym form aktywnego spędzania czasu. Zachęci  do rozpowszechniania organizowania 
zajęć  sportowych  wśród  społeczności  w  różnym  przedziale  wiekowym  oraz  osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego.
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące w urządzenia klimatyzacyjne

W dniu  15  listopada  2012  r.  został  złożony  wniosek  o  przyznanie  pomocy  w  ramach 
działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają  warunkom  przyznania  pomocy  w  ramach  działania  Osi  3,  ale  przyczyniają  się
do osiągnięcia  celów tej  osi”  objętego  PROW na  lata  2007-2013.  Całkowity  planowany koszt 
operacji  szacuje  się  na  kwotę  28.167,00  zł, w  ramach  których  planuje  się  dostawę  i  montaż 
urządzeń  klimatyzacyjnych  w  pomieszczeniach  świetlicy.  Kwota  dofinansowania  wynosi
18.320,00  zł.  Urządzenia  zapewnią  klimatyzację  głównego  pomieszczenia  świetlicy  oraz 
pomieszczenia kuchni. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych wpłynie na polepszenie warunków do 
organizacji spotkań integrujących społeczność lokalną, przyczyni się do jeszcze większej integracji, 
do wzrostu atrakcyjności turystycznej z wykorzystaniem lokalnych zasobów i ich promocji.
Inwestycja jest uzależniona od pozyskania wsparcia unijnego.
5. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie w zakresie kli-
matyzacji i wentylacji

W dniu  15  listopada  2012  r.  został  złożony  wniosek  o  przyznanie  pomocy  w  ramach 
działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają  warunkom  przyznania  pomocy  w  ramach  działania  Osi  3,  ale  przyczyniają  się
do osiągnięcia  celów tej  osi”  objętego  PROW na  lata  2007-2013.  Całkowity  planowany koszt 
operacji szacuje się na kwotę  31.002,15 zł. Kwota dofinansowania stanowi 20.164,00 zł kosztów 
kwalifikowanych operacji.
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej wpłynie na:

•  rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych 
oraz  sportowo-rekreacyjnych,  szkoleń  o  charakterze  edukacyjnym,  warsztatowym  i 
doradczym, zebrań mieszkańców,

• poprawę jakości życia mieszkańców,
• podniesienie komfortu organizowanych spotkań,
• promowanie lokalnej twórczości kulinarnej,
• integrację wiejskiego środowiska.

Montaż  urządzeń  klimatyzacyjnych  wpłynie  na  polepszenie  warunków  do  organizacji  spotkań 
integrujących  społeczność  lokalną,  przyczyni  się  do  jeszcze  większej  integracji,  do  wzrostu 
atrakcyjności turystycznej z wykorzystaniem lokalnych zasobów i ich promocji.
Inwestycja jest uzależniona od pozyskania wsparcia unijnego.

Zadania noworozpoczynane do realizacji:
1. Budowa budynku Urzędu Miejskiego
 W dniu  26  lipca  2012  r.  została  zawarta  w  trybie  ustawy z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo 
Zamówień Publicznych - przetarg nieograniczony umowa z Konsorcjum Firm:
Maciejko  Biuro  Architektoniczne  z  siedzibą  przy  ul.  Słowiańskiej  35/15  we  Wrocławiu, 
reprezentowane  przez  dr  inż.  architekt  Alicję  Maciejko-Grześkowiak  oraz  Strzelecki  Biuro 
Architektoniczne  ul.  Paderewskiego  27  we  Wrocławiu,  reprezentowanym przez  mgr  inż.  arch. 
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Mirosława  Strzeleckiego  na  wykonanie  koncepcji  oraz  programu  funkcjonalno  -  użytkowego 
budynku  urzędu  miejskiego  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  miejscowości  Kowalewo 
Pomorskie.
Zamówienie opracowano w terminie ustalonym umową do 10 grudnia 2012 r.  za  kwotę brutto 
30.135,00 zł.  Na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego opracowana zostanie w 2013 r. 
dokumentacja projektowa.
2. Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim

W dniu 15.10.2012 r. została zawarta umowa z firmą  P.H.U. "MELPROJEKT" z siedziba 
przy ul. Biskupa Kozala 6/8 w Bydgoszczy, reprezentowaną przez Kajetana Semrau na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej   rozbudowy  parkingu  dla  samochodów  osobowych
na  zapleczu  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Kowalewie  Pomorskim  przy  ul.  Św.  Mikołaja
w Kowalewie Pomorskim.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
a) zaprojektowanie parkingu z kostki polbrukowej o odpowiedniej grubości,
b) uwzględnienie w dokumentacji niezbędnych rozbiórek istniejących elementów stałych i niwelacji 
terenu,
c) zaprojektowanie ogrodzenia terenu od granicy z działką oznaczoną numerem geod. 316/2,
d) projekt zieleni w miejscach, gdzie utwardzenie terenu nie będzie konieczne,
e) zaprojektowanie odprowadzenia wód deszczowych.
Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi 19.680,00 zł. Termin opracowania zgodnie z 
podpisana umową upływa w dniu 30 kwietnia 2013 r.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie Pomorskim.

W  dniu  4  maja  2012  r.   została  zawarta  umowa  z  Zakładem  Usług  Technicznych 
„PROBUDIN” Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy ul.  Sowińskiego  20,  w Bydgoszczy na  opracowaniu 
dokumentacji projektowej  na budowę kanalizacji  sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Kowalewie 
Pomorskim  w pasie  drogi  gminnej  (działki  nr  203 i  274)  poza jezdnią  utwardzoną w poboczu 
przeciwległym do ustawionych lamp solarnych z wejściem na działki budowlane i zakończeniem 
studnią rewizyjną w odległości 1,0 m od granicy nieruchomości.
Zamówienie wykonano w terminie. Koszt opracowania brutto 6.150,00 zł.  Na podstawie wniosku 
złożonego w dniu 5 listopada 2012 r.  decyzją Nr AB.6740.285.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. 
Starosta Golubsko - Dobrzyński wydał pozwolenie na budowę. 

Zadania w zakresie gospodarki gruntami:
1.  Sprzedaż  mieszkań  komunalnych  na  rzecz  najemców  zgodnie  z  ustalonymi  zasadami
sprzedaży (12 transakcji):

• łączna cena sprzedaży lokali wg umów notarialnych ogółem – 130.562,21 zł,
• opłaty  jednorazowe  w  wys.  25  %  wartości  udziału  do  gruntu  oddanego

w wieczyste użytkowanie – 2.948,05 zł,
2. Obrót mieniem komunalnym zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a)   sprzedaż nieruchomości zabudowanych (2 transakcje):

• łączna cena sprzedaży 102.220,00 zł,
b)   sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (5 transakcji):

• łączna cena sprzedaży 75.876,00 zł,
c)   nabycie nieruchomości (9 transakcji):

• nabycie nieruchomości niezabudowanej, położonej we Frydrychowie – wartość 4.000,00 zł,
• nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa -łączna wartość - 

205.039,00 zł,
d)  sprzedaż  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  na  rzecz  wieczystego  użytkownika
(1 transakcja):

• cena sprzedaży – 104.957,13 zł,
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e) ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez 
nieruchomość (1 transakcja ) – 7.200,84 zł.
3.  Kontynuacja  zadań  wynikających  z  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym w zakresie   niezbędnym dla  prawidłowego funkcjonowania 
gminy, a wynikających z  opracowanego Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy, uchwalonego dnia  26  czerwca 2009 r.  Uchwałą Rady Miejskiej
Nr  XXII/215/09  poprzez  opracowanie   miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 
miasta lub gminy Kowalewo Pom. w zakresie podjętych uchwał:      

• uchwała  nr XXIII/239/09 Rady Miejskiej w Kowalewie  Pomorskim  z dnia 24 września
2009 r.  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór  w gminie Kowalewo 
Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację kruszywa naturalnego, tereny mieszkaniowo-
rekreacyjne  oraz  tereny  leśne  /prace  planistyczne  zakończone,  miejscowy  plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w  
gminie  Kowalewo  Pomorskie  z  przeznaczeniem  pod  eksploatację  kruszywa  naturalnego  
zatw.  Uchwałą nr X/89/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r.  
opubl. w  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 07 maja 2012 r./,

•  uchwała  nr XXIII/241/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24  września 
2009 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania 
przestrzennego  dla   terenów  położonych  w  rejonie  wsi  Mlewiec,  Srebrniki,  Wielkie 
Rychnowo w gminie Kowalewo  Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych  /procedura formalno – prawna w toku/, 

• uchwała  nr XXIII/242/09   Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 
2009 r.  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenów  położonych  w  rejonie  wsi  Mlewiec,  Srebrniki,  Mariany, 
Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych /prace  planistyczne  zakończone  -  miejscowy  plan  zagospodarowania  
przestrzennego  dla  terenów  położonych w  rejonie  wsi  Mlewiec,  Srebrniki,  Mariany,  
Sierakowo w gminie  Kowalewo Pomorskie  z  przeznaczeniem pod lokalizację  elektrowni  
wiatrowych - Uchwała nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21  
września 2012 r.  opubl.  w Dz. Urz. Woj.  Kujawsko – Pomorskiego  poz. 2027 z dnia  03 
października 2012 r./,  

• uchwała nr XXIV/247/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  z dnia 4 listopada 2009 
r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenów położonych  w rejonie  wsi  Sierakowo i  Srebrniki  w gminie 
Kowalewo  Pomorskie  z  przeznaczeniem  pod  lokalizację  elektrowni  wiatrowej /prace 
planistyczne zakończone,   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położnych  w  rejonie  wsi  Sierakowo  i  Srebrniki   w  gminie  Kowalewo  Pomorskie  z  
przeznaczeniem pod lokalizację  elektrowni  wiatrowej  zatw.   Uchwałą   nr  X/97/12 Rady  
Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim  z  dnia  30  marca  2012  r.  opubl.  w   Dz.  Urz.  Woj.  
Kujawsko – Pomorskiego  poz. 1036 z dnia 07 maja 2012 r./,

• uchwała nr XXIX/316/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  z dnia 29 września 
2010 r.  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Nowy Dwór  w gminie Kowalewo 
Pom.  z  przeznaczeniem  pod  eksploatację  kruszywa  naturalnego /prace  planistyczne 
zakończone, miejscowy plan  zagospodarowania   przestrzennego dla terenów położonych w  
rejonie wsi  Nowy Dwór w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod eksploatację  
kruszywa naturalnego, tereny mieszkaniowo-rekreacyjne oraz tereny leśne  zatw. Uchwałą  
nr X/98/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r.  opubl. w Dz.  
Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z dnia 07 maja 2012 r./,
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• uchwała  nr  XXIX/317/10 Rady Miejskiej  w Kowalewie  Pomorskim z dnia  29 września 
2010 r.  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo 
Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo– rzemieślniczą, 
zabudowę  handlowo – usługową oraz  funkcję  rolniczą /prace  planistyczne zakończone,  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi  
Frydrychowo w gm. Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod  zabudowę mieszkaniową,  
mieszkaniowo rzemieślniczą, zabudowę handlowo - usługową oraz funkcje rolniczą   zatw.  
uchwałą nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012  
roku opubl. w  Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego  z dnia  26 czerwca 2012 r./,  

• uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2011 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla  terenów położonych w rejonie  wsi  Wielka  Łąka,  Elzanowo,  Bielsk i 
Lipienica w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację  elektrowni 
wiatrowych /procedura formalno – prawna w toku/,

• uchwała nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie  miejscowości Sierakowo i Zapluskowęsy 
w  gminie Kowalewo Pomorskie  /procedura formalno - prawna  w toku/,

• uchwała nr X/96/12  Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 marca 2012 r.  w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla  terenu  położonego  w  03 obrębie  ewidencyjnym  miasta Kowalewa 
Pomorskiego  /procedura formalno - prawna  w toku /,  

• uchwała Nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim  z dnia  21 września 2012 
r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  części  obszaru  wsi  Szewa  i  wsi  Pruska  Łąka  w  gminie  Kowalewo 
Pomorskie  /procedura formalno - prawna  w toku /.

4.  Wykonywane  zadania   wynikające  z   ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez opracowanie:

•  decyzji o warunkach zabudowy  w ilości  96  szt.; 18 wniosków  o wydanie przedmiotowej 
decyzji  jest w toku postępowania (stan na 31.12.2012 r.),

• decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego w ilości 4 szt.; 1 wniosek
o   wydanie przedmiotowej decyzji  jest w toku postępowania,

które  pozwalają  osobom fizycznym   i  przedsiębiorcom   realizować   zamierzenia   budowlane
i  nie powoduje zastoju  inwestycyjnego. 

Zadania  strategiczne,  nie  wchodzące  w  zakres  zadań  własnych  Gminy,  mające  wpływ
na rozwój społeczno – gospodarczy:

1. Budowa obwodnicy dla miasta Kowalewo Pomorskie
Zgodnie  z  podpisanym porozumieniem z Generalną Dyrekcją  Dróg Krajowych i  Autostrad 

w  Bydgoszczy  w  dniu  28  stycznia  2008  r.  Gmina  Kowalewo  Pomorskie  opracowała  studium 
techniczno – ekonomiczno – środowiskowe budowy obwodnicy miasta Kowalewa Pomorskiego 
w  ciągu  drogi  krajowej  nr  15.  Opracowana  dokumentacja  została  przekazana  do  GDDKiA 
w  Bydgoszczy  w  celu  dalszej  realizacji  zadania.  Obecnie  trwają  prace  związane  z  Audytem 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Po jego zakończeniu całość dokumentów będzie przekazana do 
KOPI  –  celem  ostatecznego  wyboru  wariantu.  W  opracowanym  Studium  Techniczno  – 
Ekonomiczno – Środowiskowym wskazano 4  warianty realizacji inwestycji oraz wybór wariantu 
najkorzystniejszego wraz z  uzyskaniem dla  niego decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach 
oraz zgody na realizację przedsięwzięcia. Dalsze działania Gminy skupiać się będą na współpracy 
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z  GDDKiA  w  celu  jak  najszybszego  przyjęcia  do  realizacji  przedmiotowej  inwestycji, 
współdziałania  z  właścicielami  gruntów,  przez  grunty  których  przebiegać  będzie  inwestycja 
oraz innymi instytucjami współodpowiedzialnymi za jej realizację.
2. Udział w kosztach modernizacji drogi powiatowej Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie
      Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina zobowiązała się do współfinansowania projektu 
dot. przedmiotowej drogi. Jednostką prowadzącą jest Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie, które 
będzie koordynowało działaniami. Do chwili obecnej Gmina Kowalewo Pomorskie poniosła koszty 
w wysokości 30.000,00 zł. Podjęta została uchwała Nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Kowalewie 
Pomorskim z dnia 21 września 2012 r.  w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy 
finansowej  w  formie  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  udziału  w  realizacji  zadania 
inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  1722  C  Wąbrzeźno  –  Kowalewo 
Pomorskie”.  Gmina  Kowalewo  Pomorskie  udziela  pomocy  finansowej  w  wysokości
1.324.554,07 zł  na II etap zadania na odcinku od km 0 + 000 do 0 + 945 (odcinek ulicy Plac  
Wolności)  oraz  od  3  +  745  km  do  15  +  890  km  (odcinek  od  miejscowości  Czystochleb  do 
skrzyżowania z droga krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim).  Inwestycja będzie realizowana 
przy  współudziale  środków pochodzących   z  RPO Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  w 
partnerstwie pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim, Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim, Gminą Miasto 
Wąbrzeźno, Gminą Wąbrzeźno, Gminą Kowalewo Pomorskie.

XII.  PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE, STAŻE, PRACE SPOŁECZNO –  
UŻYTECZNE

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz.U. z 2008r., Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)  stwarza możliwość aktywizacji osób bezrobotnych 
znajdujących  się  w  szczególnej  sytuacji  na  lokalnym  rynku  pracy  poprzez  organizację  prac 
interwencyjnych, robót publicznych, staży oraz prac społecznie użytecznych.
W  roku  2012  podejmowana  była  współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Golubiu  -W  roku  2012  podejmowana  była  współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Golubiu  -   
Dobrzyniu  w  celu  łagodzenia  skutków  bezrobocia  poprzez  organizację  powyższych  formDobrzyniu  w  celu  łagodzenia  skutków  bezrobocia  poprzez  organizację  powyższych  form  
aktywizujących.  aktywizujących.  Ilość  uruchamianych  w  ten  sposób  miejsc  pracy  uzależniona  była  od 
ograniczonych  środków  pozostających  w  dyspozycji  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Golubiu-
Dobrzyniu przeznaczonych między innymi na częściową refundację płac.  Jednakże  z  uwagi  na 
trudną sytuację na lokalnym rynku pracy w roku 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała 
decyzję z PUP dotyczącą liczby miejsc uruchomienia powyższych form aktywizujących w celu ich 
rozdysponowania na Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim i jednostki nam podległe.
a). Prace społecznie – użyteczne (psu)

Już  kolejny raz  w gminie  Kowalewo Pomorskie  organizowane  były prace  społecznie  – 
użyteczne. Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, 
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub 
instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. 
Bezrobotny bez nawiązania umowy o pracę może wykonywać  prace w wymiarze do 10 godzin  w 
tygodniu.  Za  wykonywanie  prac  społecznie  użytecznych  bezrobotnemu  do  dnia  30.05.2012  r. 
przysługiwało świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac 
społecznie  użytecznych,  a  od  dnia  01.06.2012  r.  świadczenie  w  wysokości  7,70  złotych. 
Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej 
niezdolności  do  pracy.  Starosta  refundował  gminie  do  60  %  minimalnej  kwoty  świadczenia 
przysługującego bezrobotnemu  tj. 4,00 złotych.
W  roku  2012  tutejszy  Urząd  złożył  zapotrzebowanie  na  62  miejsca  dla  osób  bezrobotnych 
mających  wykonywać  prace  społecznie  użyteczne.  Jednak  ze  względu  na  trudną  sytuację  na 
lokalnym rynku pracy w roku 2012 plan  potrzeb został  skorygowany na ogólną ilość 45 osób 
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na okres 6 miesięcy od  dnia 01.03.2012 r. 
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do dnia 31.08.2012 r.  Od dnia 01 września 2012 roku liczba miejsc na prace społecznie użyteczne 
została zwiększona o kolejne 16 miejsc jak również termin wykonywania psu został wydłużony do 
dnia 31.01.2013 roku. 
Według  danych  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  na  koniec  grudnia  2012  r.  z  prac  społecznie 
użytecznych  skorzystały  72  osoby.  Pozyskane  dofinansowanie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy 
w Golubiu-Dobrzyniu zamknęło się w kwocie ponad 77 tys. zł.
b). Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to  forma zatrudnienia,  w wyniku której  pracodawca przez okres od 
6 do 24 miesięcy otrzymuje częściową refundację kosztów zatrudnienia pracownika. 
W 2012  r. ze względu na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy PUP w Golubiu - Dobrzyniu 
przyznał  limity  dotyczące  liczby  miejsc  uruchomienia  prac  interwencyjnych.  Sytuacja 
przedstawiała  się  następująco:  przyznany  limit  na  początku  roku  dla  całej  gminy  Kowalewo 
Pomorskie  kształtował  się  na  poziomie  7  miejsc  na  okres  6  miesięcy  z  refundacją  z  PUP 
w wysokości 700 złotych miesięcznie plus ZUS (były również umowy kontynuowane z roku 2011). 
W miesiącu październiku gmina otrzymała dodatkowo 4 miejsca obejmujące okres 5 miesięcy dla 
osób, które po raz pierwszy zostały aktywizowane w ramach prac interwencyjnych. W miesiącu 
listopadzie udało nam się pozyskać pracownika w ramach prac interwencyjnych na okres jednego 
roku.  Według  danych  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  na  koniec  grudnia  2012  r.  z  prac 
interwencyjnych skorzystały łącznie 22 osoby. Pozyskane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Golubiu - Dobrzyniu zamknęło się w kwocie ponad 37 tys. zł.
c). Roboty publiczne 

Roboty publiczne mogą być  organizowane przez gminy,  ośrodki  pomocy społecznej  lub 
organizacje  pozarządowe  statutowo  zajmujące  się  problematyką  ochrony  środowiska,  kultury, 
oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki 
wodne i ich związki.
W roku 2012 gmina Kowalewo Pomorskie zatrudniła 11 osób w ramach organizowanych robót 
publicznych.  8  osób  zatrudnionych  w  ramach  robót  publicznych  wykonywało  prace  biurowe. 
Natomiast pozostałe osoby zostały zatrudnione w ramach programu specjalnego dla osób powyżej 
50 roku życia i wykonywały prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, sadzeniem roślin, 
drzew i krzewów itp. 
Pozyskane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu - Dobrzyniu zamknęło się w 
kwocie ponad 60 tys. zł.  
d). Staże

Ze  względu  na  trudną  sytuację  na  lokalnym  rynku  pracy  Urząd  Miejski  w  Kowalewie 
Pomorskim otrzymał  decyzję  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy w Golubiu  -  Dobrzyniu  dotyczącą 
liczby miejsc uruchomienia staży w roku 2012.  Sytuacja przedstawiała się następująco: 7 miejsc do 
odbycia stażu w rozbiciu na tut. Urząd i jednostki nam podległe. Dodatkowo tut. urząd  uzyskał 2 
miejsca  z  deklaracją  zatrudnienia  na  okres  4  miesięcy  w  pełnym  wymiarze  czasu  pracy. 
Zorganizowane staże  były  finansowane ze środków PUP w Golubiu - Dobrzyniu.
Ponadto  w  ramach  projektu  konkursowego  „Aktywność  zawodowa  szansą  na  lepsze  jutro” 
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  Priorytet  VI,  Poddziałanie  6.1.1.  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  również 
otrzymaliśmy  z  PUP  dodatkowe  skierowanie  dla  osoby  powyżej  50  roku  życia  na  okres 
6 miesięcy odbywającej staż na stanowisku sprzątaczki.  Według danych z Powiatowego Urzędu 
Pracy na koniec grudnia 2012r. staż na terenie gminy Kowalewo Pomorskie odbywały łącznie  82 
osoby.

XIII. SPRAWY OBYWATELSKIE

1. Ewidencja ludności i dowody osobiste
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   a). Bieżąco aktualizowano rejestr mieszkańców, w tym:
• zameldowania na pobyt stały spoza gminy – 141,
• wymeldowania z pobytu stałego – 96,
• przemeldowania na pobyt stały na terenie gminy – 192,
• zgłoszenie pobytu czasowego osób spoza gminy – 151,
• zgłoszenie pobytu czasowego mieszkańców gminy na terenie gminy– 134,
• zgłoszenie pobytu czasowego mieszkańców gminy poza gminą – 193,
• w ewidencji odnotowano 134 urodzeń i 111 zgonów,
• wystąpiono o nadanie 134 numerów PESEL dla noworodków,

b).  Zrealizowano  189   wniosków  o  udostępnienie  danych  osobowych  oraz  wydano  185 
zaświadczeń o zameldowaniu.
c). Wydano 915 dowodów osobistych, w tym:

• po raz pierwszy – 232,
• z  powodu utraty (kradzież, zagubienie) – 102,
• zmiana danych – 278,
• upływ terminu ważności – 285,
• inne – 12.

d). Przeprowadzono bieżącą aktualizację rejestru wyborców, sporządzono meldunki kwartalne do 
Krajowego Biura Wyborczego.     

      e). Przeprowadzono 29 postępowań w sprawach meldunkowych: 
• 25 postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego,
• 4 postępowania w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

      2. Sprawy wojskowe i obronne
• w kwietniu do kwalifikacji wojskowej stawiły się 82 osoby z rocznika 1993,
• sporządzono rejestr mężczyzn oraz kobiet  urodzonych w 1994 roku objętych rejestracją – 

zgodnie z aktualnymi przepisami nie prowadzi się rejestracji przedpoborowych,
• wydano 20 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz 

obrony,
• opracowano  nową  dokumentację  akcji  kurierskiej  oraz  plan  przygotowania  podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa,
• w  zakresie  realizacji  zadań  obronnych  prowadzono  bieżącą  współpracę  z  Wojskową 

Komendą  Uzupełnień  w  Brodnicy  oraz  Wydziałem  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania 
Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy,

• przeprowadzono 8 szkoleń oraz 5 kontroli z zakresu spraw obronnych.
      3. Urząd Stanu Cywilnego
     a). W ramach bieżącej rejestracji do ksiąg wpisano:

• 22 urodzenia (dotyczy dzieci urodzonych za granicą),
• 65 małżeństw, w tym 28 cywilnych,
• 47 zgonów.

b). Wydano 532 odpisy skrócone i 52 odpisy zupełne z ksiąg stanu cywilnego oraz 26 odpisów 
wielojęzycznych.
c). Postępowania i decyzje z zakresu USC:

• transkrypcje i odtwarzanie dokumentów zagranicznych – 23,
• sprostowanie, uzupełnienie aktów – 22,
• zmiana imion i nazwisk – 3.

d). Prowadzona była bieżąca współpraca z placówkami konsularnymi za granicą, Strażą Graniczną 
oraz Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim.
e). Uroczystości organizowane przez USC:
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• w styczniu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Zasługi dla Obronności Kraju” dla 
rodziców, których trzech lub czterech synów odbyło służbę wojskową:

              p. Krystyna Brzeska,
              p. Zofia i Andrzej Gręźlikowscy,
              p. Jadwiga i Jerzy Kamińscy,

• we wrześniu „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali:
              p. Felicja i Józef  Heberlej,
              p. Genowefa i Kazimierz Kwiatkowscy,
              p. Anna i Jan Perełka,
              p. Halina i Jan Szymańscy,

        p. Maria i Klemens Zielaskiewicz,
• w grudniu „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali:

              p. Maria i Jerzy Krużyccy,
        p. Franciszka i Franciszek Łuszczyńscy,
        p. Daniela i Władysław Panak,
        p. Irena i Bolesław Pawlak,
        p. Krystyna i Antoni Wiśniewscy.

f). W roku 2012 wysłano 163 listy gratulacyjne do 18-latków.
4. Sprawy przeciwpożarowe
a). Na terenie gminy działa 13 jednostek OSP w tym 2 jednostki OSP Pruska Łąka i Chełmonie 
przekształciły się jako prewencyjne. W tym 10 jednostek wyposażonych jest w samochody bojowe 
(jednostki  typu S)  oraz  3  jednostki  wyposażone w motopompy (jednostki  typu M).  Ponadto  2 
jednostki tj. OSP Kowalewo Pomorskie oraz OSP Wielkie Rychnowo wchodzą w skład Krajowego 
Systemu  Ratowniczo  –  Gaśniczego.  Warunkiem  przynależności  do  KSRG  jest  posiadanie,  co 
najmniej dwóch wozów bojowych, odpowiednio wyszkolonej kadry oraz możliwość utrzymania 
stałej łączności z Komendą Powiatową PSP w Golubiu – Dobrzyniu. 
Wszystkie  jednostki  zrzeszają  355  członków  zwyczajnych  w  tym  13  kobiet,  27  członków 
honorowych oraz 12 członków wspierających. Przy jednostkach działa 6 drużyn młodzieżowych 
skupiających 43 członków oraz orkiestra dęta działająca przy jednostce OSP Wielkie Rychnowo. 
b). W dniu 3 maja 2012 roku tradycyjnie już w naszej gminie strażacy obchodzili swoje święto. 
Wyjątkowo uroczystości  te  połączone  zostały z  obchodami  85  –  lecia  istnienia  Jednostki  OSP 
Kiełpiny. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polowa koncelebrowaną przez księdza kanonika 
Bernarda Kowalewskiego i Marka Wysockiego. W trakcie mszy św. została odsłonięta i poświęcona 
nowa figura św. Floriana, która została zamontowana na kolumnie przed remizo – świetlicą. Rzeźbę 
wykonał  miejscowy  artysta  Włodzmierz  Hass.  W  trakcie  uroczystości  zostały  wręczone 
odznaczenia i medale: 
„Za  Zasługi  Dla  Pożarnictwa”  złoty  –  2  druhów,  srebrny  –  7  druhów,  brązowy –  4  druhów. 
Wręczono 2 odznaczenia „Strażak Wzorowy”. Uhonorowano także 8 strażaków - ochotników „Za 
Wysługę Lat”. 
Podczas  uroczystości  oficjancie  przedstawiono  gminnego  kapelana  strażaków,  którym  został 
mianowany ksiądz Marek Wysocki. 
W  dniu  30  czerwca  2012  r.  jednostka  z  OSP  Pluskowęsy  świętowała  swoje  60  urodziny. 
Odprawiono  mszę  świętą  polową  koncelebrowaną  przez  gminnego  kapelana  strażackiego  i 
proboszcza parafii Pluskowęsy. Wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. Medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa”  w  stopniu  srebrnym  –  1  druh,  brązowym  –  3  druhów.  Wręczono  również  4 
odznaczenia  „Strażak  Wzorowy”.  Wyróżniono  18  druhów  odznaczeniem  „Za  Wysługę  Lat”. 
Uhonorowano także 14 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
W dniu 15.09.2012 r.  jednostka OSP Wielkie  Rychnowo świętowała 100 –  lecie  istnienia  OSP. 
Dzień  jubileuszu  świętowali  nie  tylko  strażacy ale  i  mieszkańcy całej  gminy.  Na  uroczystości 
przybyli  również:  Wojewoda  Kujawsko  –  Pomorski  druhna  Ewa  Mes,  Przewodniczący  Rady 
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Miejskiej w Kowalewie Pomorskim wraz z radymi, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. 
OSP RP dh. Dariusz Mężykowski, bryg. Adam Dominikowski – reprezentant wojewódzkiej PSP 
oraz Komendant Powiatowy PSP w Golubiu - Dobrzyniu mł. bryg. Paweł Warlikowski.  
Społeczeństwo wsi Wielkie Rychnowo, Borówno i Nowy Dwór w podzięce za trud ufundowało 
jednostce  nowy  sztandar.  Z  okazji  100  –  lecia  istnienia  jednostka  OSP  Wielkie  Rychnowo 
otrzymała, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Zw. OSP RP, Złoty Znak Związku. 
Wręczono również odznaczenia i podziękowania. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał druh z jednostki 
OSP Golub – Dobrzyń – Stanisław Zulewski. Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” (II 
raz) odznaczono druhów – Jerzego Stopyra oraz Zygmunta Szczepańskiego. Brązowy Medal „Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa” został wręczony 7 druhom. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymało 4 
druhów.
W 2012 r. odbył się ogólnopolski konkurs plastyczny pn. „Zapobiegajmy pożarom”. Do Zarządu 
Oddziału  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Golubiu -  Dobrzyniu  z 
Gminy Kowalewo Pomorskie przesłanych zostało 20 prac w następujących grupach wiekowych:

• Grupa  I - przedszkolna: 
3 prace – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie,
2 prace – Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach,
2 prace – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim,

• Grupa II - szkoła podstawowa klasy I-III: 
3 prace - Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie,
2 prace- Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim, 
1 praca- Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach,

• Grupa III - szkoła podstawowa klasy IV-VI:
2 prace- Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim, 
1 praca – Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie,
1 praca – Świetlica Socjoterapeutyczna,

• Grupa IV – gimnazjum:
3 prace – Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.

W Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyło się podsumowanie 
konkursu.  Wśród wyróżnionych prac,  laureatem konkursu został  jeden z wychowanków Szkoły 
Podstawowej w Wielkim Rychnowie – Kacper Zalewski.
c). W dniu 30 czerwca 2012r. przy okazji obchodów 60 – lecia istnienia OSP Pluskowęsy  odbyły 
się również kolejne już Miejsko – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze.
Zawody  sportowo-pożarnicze  to  z  jednej  strony  rywalizacja,  ale  z  drugiej  także  okazja  do 
doskonalenia swoich umiejętności,  szlifowania szybkości i  formy.  Celem  organizacji  zawodów 
sportowo  pożarniczych  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  jest  w  szczególności  mobilizowanie 
druhów  do  stałego  doskonalenia  umiejętności  obsługi  sprzętu,  ocena  stanu  wyszkolenia 
pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, a także 
przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. 
W zawodach  sportowo  –  pożarniczych   zmagało  się  9   jednostek  OSP:   z  Kowalewa  Pom, 
Wielkiego Rychnowa, Mlewa, Pluskowęs, Sierakowa, Marian, Chełmońca, Lipienicy oraz Kiełpin. 
Z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców  zmagała się  drużyna z Kiełpin i Pluskowęs.  
Natomiast    Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza -  żeńska z  Pluskowęs  wystąpiła  jako  drużyna 
pokazowa  i  otrzymała  nagrody  rzeczowe.  Sędziowie  wyróżnili  także  dowódcę  drużyny  OSP 
Pluskowęsy – Michała Cichockiego za najlepiej złożony meldunek.
W kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

• I miejsce zajęli juniorzy z OSP Pluskowęsy (nagroda 600 zł),
• II miejsce zajęli juniorzy z OSP Kiełpiny (nagroda 400 zł),

W kategorii Seniorzy:
• I miejsce – OSP Mariany (1000 zł),
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• II miejsce – OSP Mlewo (600 zł),
• III miejsce  - OSP Pluskowęsy (400 zł),
• IV miejsce – OSP Lipienica,
• V miejsce – OSP Chełmoniec,
• VI miejsce – OSP Kiełpiny,
• VII miejsce – OSP Wielkie Rychnowo,
• VIII miejsce – OSP Sierakowo,
• IX miejsce – OSP Kowalewo Pomorskie.

d). i e). Z roku na rok wzrasta udział jednostek OSP w działaniach przy usuwaniu miejscowych 
zagrożeń,  co  spowodowane  jest  większymi  możliwościami  technicznymi  związanymi  z 
pozyskiwaniem sprzętu odpowiedniego do prowadzenia tego rodzaju działań.  Środki  na ten cel 
pochodzą  z  budżetu  gminy  oraz  z  budżetu  państwa  w  ramach  dofinansowania  jednostek 
funkcjonujących  w  Krajowym  Systemie  Ratowniczo  -  Gaśniczym.  W  ramach  ustawowego 
obowiązku  nałożonego  na  gminę  w  zakresie  utrzymania  gotowości  bojowej  jednostek  OSP 
dokonywane  są  na  bieżąco  niezbędne  przeglądy  oraz  naprawy  samochodów  i  sprzętu 
przeciwpożarowego.  Zakupiono  nowe akumulatory,  wyremontowano  motopompy,  dla  jednostki 
OSP Srebrniki został zakupiony wóz bojowy (1.600 zł).  Dla druhów z jednostki OSP Lipienica 
zamontowano  nową  syrenę  alarmową   (2.091,00  zł).  Ponadto  dokonywane  są  zakupy 
umundurowania dla członków OSP z dofinansowaniem w formie dotacji z Zarządu Wojewódzkiego 
ZW OSP RP w Toruniu  
Ponadto  w  roku  2012  Gmina  Kowalewo  Pomorskie  przychyliła  się  do  wniosku  Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu i przystąpiła jako beneficjent do 
realizacji  projektu  współfinansowanego  ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego WK – P 2007 – 2013. Powyższy projekt  jest   realizowany w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski, którego przedmiotem 
jest  zakup  sprzętu  i  wyposażenia  dla  jednostek  OSP województwa  kujawsko  –  pomorskiego. 
Zgodnie z wcześniej określonymi  założeniami projekt będzie realizowany w latach 2012-2015.  W 
ramach realizacji projektu „ Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek 
Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  województwa  kujawsko-pomorskiego  –  etap  I”  OSP 
Kowalewo Pom. w roku 2012 otrzymała motopompę  o wartości 31.000,00 zł. W ramach projektu 
dla Gminy Kowalewo Pomorskie przeznaczona została kwota w wysokości 45.500,00  zł  (w tym 
wkład  Gminy  9.100,00  zł).  Zakupiony  zostanie  jeszcze  wentylator  oddymiający  oraz  agregat 
prądotwórczy.  
W dniu 17.12.2012 r. została podpisana umowa na przebudowę  pojazdu FORD TRANSIT na lekki 
samochód  ratowniczo  –  gaśniczy  dla  jednostki  OSP Mlewo.  Łączny koszt  zakupu  samochodu 
wyniesie 56.000,00 zł, z czego  30.000,00 zł stanowi darowizna  przekazana   przez osobę fizyczną. 
f). W roku  2012  zrealizowano  inwestycję  polegającą  na  rozbudowie  budynku  remizy  OSP w 
Wielkim  Rychnowie.  Polegała  ona  na   budowie  nowego  garażu  wraz  z  wieżą  obserwacyjną. 
Całkowity koszt realizacji inwestycji poniesiony przez gminę wyniósł  313.931,00 zł.
g). Komenda Powiatowa PSP w Golubiu-Dobrzyniu w listopadzie 2012 r. przeprowadziła przegląd 
operacyjno  -  techniczny jednostek  typu  S  w  gminie  Kowalewo Pomorskie,  któremu podlegają 
jednostki OSP: Kiełpiny,  Pluskowęsy, Kowalewo Pomorskie, Chełmoniec, Sierakowo, Srebrniki, 
Mlewiec,  Mlewo, Wielkie Rychnowo i  Mariany.  Przedstawiciele PSP dokonujący przeglądu nie 
wnosili  zastrzeżeń  do  stanu  utrzymania,  konserwacji  pojazdów  samochodowych,  motopomp  i 
sprzętu silnikowego oraz sprzętu ratowniczego w poszczególnych jednostkach.
h).  Strażacy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną.  
W dniach od 10 lutego – 31 marca 2012 r. 20 druhów z terenu naszej gminy brało udział w kursie 
„Podstawowym druhów jednostek OSP” organizowanym przez Komendę Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu:
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– OSP Kiełpiny – 6 druhów,
– OSP Kowalewo Pomorskie – 1 druh,
– OSP Pluskowęsy – 5 druhów,
– OSP Chełmoniec – 3 druhów,
– OSP Wielkie Rychnowo – 5 druhów.

Ostatni kurs w tym zakresie był w roku 2007, stąd cieszył się tak ogromnym zainteresowaniem 
wśród druhów. Ukończenie tego kursu jest bowiem jednym z podstawowych warunków jakie musi 
spełnić strażak ochotnik aby brać udział w akcjach ratowniczych.
W terminie od 12 – 20 października 2012 r. w szkoleniu „Ratownictwo Techniczne dla strażaków 
Ratowników” udział  wzięło 11 druhów  (2 – OSP Kowalewo Pom., 3 – OSP Mlewo, 2 - OSP 
Pluskowęsy, 4 - OSP Wielkie Rychnowo).
W dniach od 23 listopada – 1 grudnia 2012 r. w szkoleniu na dowódców OSP organizowanym przez 
Komendę Powiatową PSP w Golubiu – Dobrzyniu uczestniczyło 8 druhów (3 - OSP Kowalewo 
Pom., 5 - OSP Wielkie Rychnowo).
Za  udział  w  szkoleniach  oraz  akcjach  ratowniczych  strażakom  wypłacany  jest  ekwiwalent  w 
wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Uchwale nr XX/195/09 z dnia 25 lutego 2009r.
i). Udział  w akcjach ratowniczych jest  podstawowym działaniem jednostek ochotniczych straży 
pożarnej. Udział poszczególnych jednostek w akcjach ratowniczych przedstawia się następująco:
Lp. Jednostka OSP Liczba 

wyjazdów:
rok 2011

Liczba 
wyjazdów: 
I półrocze 

2012r.

Liczba 
wyjazdów: 
II półrocze 

2012 r.

Liczba 
wyjazdów: 
rok 2012 

1. OSP Kowalewo Pom 62 43 29 72

2. OSP Wlk. Rychnowo 59 24 23 47

3. OSP Pluskowęsy 8 2 1 3

4. OSP Sierakowo 2 2 1 3

5. OSP Mlewo 3 4 1 5

6. OSP Srebrniki - 2 2 4

7. OSP Mariany - 2 - 2

- Razem 134 79 57 136
W roku 2012 jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów i innych zdarzeń  razy. Najwięcej wyjazdów 
zanotowały  jednostki  OSP z   Kowalewa  Pomorskiego  oraz  Wielkiego  Rychnowa,  należące  do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

XIV. USPRAWNIENIA W URZĘDZIE
1. Informatyzacja

Realizacja Infostrady Kujaw i Pomorza przebiega, z opóźnieniem do wcześniej zakładanych 
terminów.  Zgodnie  z  informacją  Urzędu  Marszałkowskiego,  opóźnienie  wynika  z  konieczności 
zmian w SIWZ do przetargów. 
Realizacja systemu ZMOKU została wstrzymana. Zgodnie z informacją z dnia 23 sierpnia 2012 r. 
dostęp do środowiska testowego wstrzymany aż do odwołania (www.mojdowod.pl).
Dokonano  niezbędnej  modernizacji  infrastruktury  komputerowej,  w  celu  sprawnej  obsługi 
interesantów. Wprowadzono  system powiadamiania mieszkańców przy użyciu wiadomości SMS.  
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokonano okresowych przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji  oraz sprzętu 
przeciwpożarowego zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów BHP i ochrony p.poż.
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3. Certyfikaty, rankingi, badania
W  dniach  27  i  28  marca  2012 roku  odbył  się  w  Urzędzie  Miejskim  w  Kowalewie 

Pomorskim drugi  już  audit  pośredni  przeprowadzony przez  niezależną  jednostkę  -  Polską  Izbę 
Handlu Zagranicznego Certyfikacja sp. z o.o. w Gdyni. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym 
i  potwierdził  właściwe  funkcjonowanie  systemu  zarządzania  jakością  ISO  9001.  Zebrano 
wystarczającą ilość dowodów na potwierdzenie, że SZJ jest zaprojektowany i wdrożony zgodnie z 
wymaganiami normy,  a praktyka postępowania jest  zgodna z normą i  opracowanym systemem, 
niezgodności  nie  stwierdzono.  Certyfikat  ISO został  przyznany w 2010 roku na trzy lata  i  jest 
ważny do marca 2013 roku. Polityka jakości skierowana jest głównie na uzyskanie najwyższego 
zadowolenia Klienta Urzędu poprzez terminową i sprawną obsługę. Stworzone i stosowane w tym 
systemie  procedury  nie  są  dokumentami  narzucającymi  nowy  sposób  postępowania,  lecz 
systematyzują zasady pracy wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
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Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta Kowalewo Pomorskie

Nr 36/2013 z dnia 27 marca 2013r.

Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

w tym:
1. Subwencje
w tym:
- część oświatowa
- subwencja ogólna uzupełniająca
- część wyrównawcza
- część równoważąca

2. Dotacje
w tym:
a) z budżetu państwa
- na zadania zlecone
- na zadania własne

b) z innych źródeł

3. Pozostałe dochody

WYDATKI
w tym:
1. Bieżące
w tym:
- na zadania zlecone

2. Majątkowe

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za rok 2012

W  budżecie  gminy  na  2012 rok,  przyjętym  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Kowalewie  Pomorskim  Nr 
IX/78/11 z dnia  30 grudnia  2011r.Ustalono plan dochodów w wysokości  33.938.130 zł, natomiast plan 
wydatków  w wysokości 36.291.404 zł.
Planowany deficyt wynosił 2.353.274 zł.
Po zmianach dokonanych w ciągu roku planowany budżet po stronie dochodów zamykał się kwotą 
34.554.596 zł, a po stronie wydatków kwotą 34.821.891 zł.
Planowany deficyt po zmianach wynosił 267.295 zł.

34 686 382,18

14 473 198,00

9 869 504,00
20 097,00

4 312 524,00
271 073,00

8 324 390,46

6 460 018,99
4 991 447,22
1 467 571,77

- na zadania realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji 
rządowej 1 000,00

1 864 371,47

11 888 793,72

32 452 235,52

29 095 246,76

4 991 447,22

3 356 988,76

Rok 2012 zamknięto nadwyżką w wysokości  2.234.146,66 zł.
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WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW

Dział Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo 110,36

-  Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 100,00

-  
500,00 409,59

-  Pozostałe dochody 183,00

020 Leśnictwo 131,82
-  Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 131,82

600 Transport i łączność 101,04
-  Wpływy z darowizn 103,18
-  

100,00

-  

100,00

Pozostałe dochody 394,50

645 705,00 712 575,59

645 022,00 645 021,78

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

2 047,94

65 505,87 35 795,56

Dotacja z budżetu państwa w tym dziale w całości  była przeznaczona na zwrot producentom rolnym części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych z województwa kujawsko – pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w 
sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

W dziale tym osiągnięto wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, stacjami uzdatniania 
wody oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków i przyłączami w związku z  zaopatrzeniem w 
wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta i gminy w wysokości 1.615 zł , wypożyczenia maszyn 
rolniczych będących w dyspozycji sołectw, z czego uzyskano dochody w wysokości 432,94 zł, stosownie do 
ilości wypożyczeń. Wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z zawarcia umowy dzierżawy, w 
miejsce poprzedniej umowy użyczenia. 

W ramach pozostałych dochodów środki finansowe w wysokości 340,70  zł stanowiły wpływy ludności 
związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały rozłożone na raty. Natomiast kwota 
w wysokości 65.085,17 zł zasiliła budżet  z tytułu pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek 
naliczony związany z wydatkami poniesionymi na inwestycje, stanowiąc jednocześnie ponadplanowe 
dochody. Uzyskano również wpływy w wysokości 80 zł ze sprzedaży złomu przez sołectwo.

Na wysokie wykonanie planu dochodów w tym dziale rzutuje głównie zwrot podatku VAT z Urzędu 
Skarbowego, w końcowym etapie roku budżetowego.

2 000,00 2 636,38
2 000,00 2 636,38

W dziale tym  uzyskano dochody  za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokość wpływów przekazanych 
przez Starostwo Powiatowe była uzależniona od powierzchni obwodów łowieckich na terenie gminy.

134 350,00 135 744,73
31 478,00 32 478,72

Dotacja celowa otrzymana z tytułu  na pomocy 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie  
własnych zadań inwestycyjnych

80 000,00 80 000,00

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

22 872,00 22 871,51
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700 Gospodarka mieszkaniowa 107,89
-  

96,86

-  
92,47

-  
75,01

-  Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 164,31
-  Pozostałe dochody 139,74

710 Działalność usługowa 100,00
-  

100,00

.

750 Administracja publiczna 123,36
-  Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 100,00

-  Pozostałe dochody 256,84

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu darowizn na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach w  kwocie 
32.478,72 zł.

Z Samorządu Województwa  wpłynęła dotacja w wysokości 80.000 zł pochodząca z  Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych  w zakresie przebudowy drogi gminnej w Borównie destruktem asfaltowym.

Ponadto wpłynęła dotacja  celowa  ze    środków  pochodzących z  Unii  Europejskiej w   wysokości   
22.871,51 zł stanowiąca płatność końcową inwestycji   p.n” Przebudowa  ulicy  Działkowej  i  Św. Józefa w  
Kowalewie   Pom.”  Zakończonej w roku 2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich.

Pozostałe ponadplanowe dochody osiągnięto w związku z dalszą odsprzedażą usługi wykonania remontu 
części drogi wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę należności.

1 136 149,00 1 225 808,84
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 
nieruchomości

100 000,00 96 857,28

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

773 950,00 715 690,13

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności

14 980,00 11 236,40

230 219,00 378 269,66
17 000,00 23 755,37

Niepełne wykonanie dochodów  z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynika z 
przesunięcia terminu płatności   należności z tego tytułu.
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w niższej kwocie, niż planowano, a wynika 
to z przesunięcia płatności rat niektórym najemcom lokali mieszkalnych.

 Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynika z 
uzyskanych wpływów na  podstawie decyzji wydanych w oparciu o złożone wnioski.

Ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody ponadplanowe   w związku z pozyskaniem wyższej liczby 
nabywców, niż pierwotnie zakładano oraz osiągnięcia korzystnych cen w wyniku  przeprowadzenia 
procedury przetargowej.

W ramach pozostałych dochodów uzyskano ponadplanowe wpływy z tytułu: zwrotu kosztów za wyceny i 
podziału nieruchomości, odsetek od należności za sprzedaż majątku rozłożonych na raty oraz zwrot kosztów 
upomnienia.

1 000,00 1 000,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania 
realizowane na podstawie porozumień

1 000,00 1 000,00

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień została wykorzystana na 
utrzymanie grobów wojennych.

150 720,00 185 930,03

128 270,00 128 270,00

22 450,00 57 660,03

Dotacja z budżetu państwa  w tym dziale w wysokości 128.720 zł przeznaczona była na administrację 
związaną z realizacją przez gminę zadań zleconych. 
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751
100,00

-  
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 100,00

754
122,42

-  Wpływy z darowizn 100,00
-  Wpływy z najmu składników majątkowych 0,00

-  
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 100,00

-  Pozostałe dochody 345,29

W dziale tym uzyskano darowizny na poprawę bezpieczeństwa w wysokości 2.000 zł.

756

100,85

-  Podatek od nieruchomości 100,45
-  Podatek rolny 98,68
-  Podatek leśny 108,48
-  Podatek od środków transportowych 118,12

Opłata od posiadania psa 750,00 810,00 108,00
-  Podatek od spadków i darowizn 137,27
-  

143,67

-  Wpływy z opłaty targowej 145,90
-  Podatek od czynności cywilnoprawnych 146,02
-  Rekompensaty utraconych dochodów 123,74

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy z tytułu:  odszkodowań od instytucji 
ubezpieczeniowej, należności zasądzonych przez sąd w prowadzonych postępowaniach,  odsetek od kwot 
zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od depozytów bankowych przejściowo wolnych 
środków finansowych, które korzystnie lokowano. Dochody te dotyczą również odpłatności za prywatne 
rozmowy telefoniczne.

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1 942,00 1 942,00

1 942,00 1 942,00

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują dotacje z budżetu państwa. Kwotę w wysokości 1.942 zł 
wydatkowano na aktualizację spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

34 000,00 41 622,65

2 000,00 2 000,00
2 716,90

30 000,00 30 000,00

2 000,00 6 905,75

Wpływy z najmu składników majątkowych dotyczą najmu placu manewrowego przy remizie OSP w 
Kowalewie Pomorskim w związku z prowadzeniem nauki jazdy, osiągnięcia których pierwotnie nie 
zakładano.

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł stanowią dofinansowanie przez osobę fizyczną zakupu samochodu 
pożarniczego marki FORD TRANSIT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie.

Pozostałe dochody obejmują wpływy ze sprzątania pomieszczeń w Posterunku Policji w Kowalewie 
Pomorskim, zwrot kosztów za zużyte media, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz karę 
umowną uiszczoną przez wykonawcę w wysokości 4.770 zł w związku z nieterminową realizacją inwestycji.
Na wysoki poziom realizacji pozostałych dochodów wpływ ma uiszczona przez wykonawcę nie planowana 
kara umowna, z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji.

Dochody od osób prawnych, osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

9 695 851,00 9 778 595,41

3 898 621,00 3 916 022,24
1 264 314,00 1 247 575,70

18 922,00 20 525,91
132 081,00 156 010,30

15 000,00 20 590,30
Podatek od działalności gospodarczej opłacany 
w formie karty podatkowej

8 000,00 11 493,44

10 000,00 14 589,50
85 000,00 124 118,30
55 938,00 69 216,00
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-  Wpływy z opłaty skarbowej 98,66
-  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 52,33
-  

99,17

-  Wpływy z innych opłat 132,07
-  

97,22

-  
227,93

-  Pozostałe dochody 96,82

Opłaty z tytułu posiadania psa zasiliły dochody w wysokości adekwatnej do liczby zgłoszonych zwierząt.

39 600,00 39 070,15
50 000,00 26 164,60

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu

174 000,00 172 564,24

61 000,00 80 564,79
Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych

3 764 625,00 3 660 144,00

Udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych

80 000,00 182 346,06

38 000,00 36 789,88

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3 916 022,24 , co stanowi 100,45 % planu. Dochody  te 
wzrosły  w  stosunku  do  2011 r. o 12,17 %., które stanowiły w tym roku kwotę w wysokości 3.491.411,63 
zł. W  stosunku  do podatników zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Z podatku rolnego osiągnięto dochody w wysokości 1 247 575,70 , co stanowi 98,68 % planu. Dochody te 
wzrosły w stosunku do 2011 r. o 38,6 %, stanowią w tym roku kwotę 900.421,86 zł.

Z podatku leśnego osiągnięto dochody  w wysokości 20.525,91 zł , co stanowi 108,48 % planu. Dochody te 
wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 26,1 % . W roku 2011 wynosiły 16 277,25 zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 156.010,30 zł, co stanowi 118,2 % planu. 
Wyższe wykonanie planu wynika z faktu ściągnięcia części zaległych zobowiązań podatników z tego tytułu.

Dochody z podatku od spadków i darowizn zrealizowano w wysokości 20.590 zł, co stanowi  137,27 % 
planu.  W roku 2011 wynosiły 29.870,50 zł; w  2010 r.-62.999,31 zł, w 2009r.- 13.123 zł, stąd trudno ustalić 
ich poziom.

Podatek   od  działalności    gospodarczej   opłacany   w   formie   karty   podatkowej   zrealizowano    w 
wysokości 11.493,44 zł, co stanowi 143,67 % planu, w 2011 r. 10 046,52 zł, w  2010 r. uzyskano kwotę w 
wysokości 10.417,27zł,  w roku 2009 – 7.580,36 zł, w związku z czym trudno jest ustalić plan dochodów.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 14 589,50zł, co stanowi 145,90 %, adekwatnie do zainteresowania 
handlowców tego typu sprzedażą.
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 124 118,30 zł, co stanowi 146,02 % w 
stosunku do planu. Dochody te w 2011 r. wynosiły 182.025,20 zł, w 2010 roku - 153.336,33 zł ,w 2009 roku 
wynosiły 613.434,77 zł. Zróżnicowana wysokość wpływów w poszczególnych latach powoduje, iż występują 
odstępstwa od planu.

Wpływy z rekompensat za utracone dochody wyniosły 69.216 zł, co stanowił 123,74 % planu. Kwota 68.771  
zł stanowiła rekompensatę za ulgi udzielone w podatku od nieruchomości zakładom pracy chronionej, 
natomiast 445 zł to zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami 
będącymi własnością Skarbu Państwa. Ponadplanowe dochody to wpływy  nie zrealizowane w pełni w 2011 
r., co Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ten fakt argumentuje  brakiem przyznania 
w pełni dotacji na ten cel. 

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zrealizowano w 98,66 % planu stosownie do wykonanych czynności 
administracyjnych objętych  opłatą.
Z tytułu  opłaty eksploatacyjnej osiągnięto 26.164,60 zł, co stanowi 52,33% planu. Niskie  wykonanie planu 
spowodowane jest zaległościami w płatnościach. Wobec dłużników  prowadzone jest postępowanie 
egzekucyjne, a należności wpisane do hipoteki.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto na poziomie 99,17 %, 
adekwatnie do liczby dokonanych wpłat.
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758 Różne rozliczenia 100,00
-  Subwencja oświatowa 100,00
-  Uzupełnienie subwencji ogólnej 100,00
-  Subwencja wyrównawcza 100,00
-  Subwencja równoważąca 100,00
-  Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 100,00

801 Oświata i wychowanie 102,27
-  

122,60

-  Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 660,00 660,00 100,00
-  

100,00

-  

100,00

-  
167,36

-  Pozostałe dochody 90,75

Wpływy z innych opłat obejmują opłatę adiacencką,  której plan ustalono w wysokości 50.000 zł, natomiast 
wpływy wynosiły 71.067,19 zł,    opłatę za zajęcie pasa drogowego – (plan 11.000 zł, wykonanie 9.497,60zł)  
i zostały wykonane w 132,07 % w odniesieniu do planu. Na wysoki poziom realizacji dochodów główny 
wpływ mają wpłaty właścicieli nieruchomości należności z tytułu opłaty adiacenckiej, która została naliczona 
w oparciu o wycenę   gruntów przez rzeczoznawcę .

Dochody  z  udziałów  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 3.842.490,06 zł  zł i w 
strukturze zrealizowanych dochodów ogółem stanowią 11,1 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego  od  
osób  fizycznych  wynosiły 3.660.144  zł  wzrosły  w  stosunku do roku 2011 o 11,38 %. Wpływy w 2011 r. 
wynosiły  3.286.361 zł. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zmalały o 1,35 % tj. z 
kwoty 184.820,63zł w 2011 r.do kwoty 182.346,06 zł w 2012 r. 

Pozostałe dochody wykonane w 96,82% obejmują wpływy z tytułu  odsetek od nieterminowych  wpłat 
podatkowych oraz zwroty kosztów upomnień, które wynikają z  ilości wysłanych upomnień oraz kwoty wpłat 
wspomnianych należności.                                                         

14 535 304,00 14 535 303,67
9 869 504,00 9 869 504,00

20 097,00 20 097,00
4 312 524,00 4 312 524,00

271 073,00 271 073,00
62 106,00 62 105,67

Dochody z tytułu subwencji ogólnej, zrealizowano w wysokości 14.473.198 zł, co stanowi 41,73 % ogółu 
uzyskanych dochodów. Subwencja ogólna wyliczona dla gminy na początku roku w oparciu o projekt ustawy 
budżetowej została zmniejszona w ciągu roku o kwotę 601.740 zł, wg wyliczeń na podstawie ustawy 
budżetowej w części oświatowej. Następnie w ciągu roku plan dochodów z tytułu subwencji  oświatowej 
zwiększono o kwotę 100.304 zł w związku z ustawowym wzrostem składki rentowej. Ponadto w ciągu roku 
ze środków rezerwy subwencji ogólnej została przyznana kwota wysokości 20.097 zł jako uzupełnienie 
subwencji ogólnej. 

W tym dziale uzyskano   również   dochody  w  ramach  przyznanej  dotacji  jako   zwrot   wydatków  
wykonanych   w ramach funduszu sołeckiego za 2011rok w wysokości 62.105,67  zł.

868 055,00 887 748,86

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

2 627,00 3 220,65

Środki otrzymane  od pozostałych jednostek 
sektora finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących jednostek zaliczanych do  
sektora finansów publicznych

1 800,00 1 800,00

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

534 187,00 534 186,64

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

64 628,00 108 159,44

264 153,00 239 722,13

W ramach dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymano  z tytułu przejęcia części zadania własnego Gminy 
Ciechocin tytułem refundacji wydatków poniesionych na dowóz  uczniów zamieszkałych na terenie tej 
gminy, a  uczęszczających  do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim. 
Wyższe wpływy uzyskano w związku ze zwiększeniem liczby uczniów, niż pierwotnie zakładano.
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Dotacja w łącznej wysokości 534.186,64 zł dotyczyła współfinansowania następujących projektów:  

-

-

851 Ochrona zdrowia 300,00 650,00
-  Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 300,00 300,00 100,00

-  Wpływy z darowizn 0,00

852 Pomoc społeczna 99,49
-  Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 99,83
-  Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 99,90
-  Pozostałe dochody 83,53

Kwota dotacji  w wysokości  4.128.777,44  zł była przeznaczona na:

1. Zasiłki rodzinne – 1.193.612,93 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 688.246,50 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 58.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 95.519,90 zł,
- samotnego wychowywania dziecka - 88.580,00 zł,

Dotacja  z  budżetu  państwa w wysokości 660 zł wpłynęła na wypłatę wynagrodzenia komisji 
kwalifikacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

 Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymało 
Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pom. w kwocie 500 zł  z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci za 
udział w przedszkolnym konkursie wiersza ekologicznego oraz Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. oraz 
400 zł z przeznaczeniem na  „I Gminny  Konkurs  Ekologiczny  dla dzieci 5-6 letnich Iskierka Ekologii”   
organizowany przez Szkole Podstawową w w Wielkim Rychnowie. Natomiast dotacja  w kwocie 900 zł  
wpłynęła na nagrody dla uczniów klas I-VI za udział w konkursie ekologicznym „Jestem znawcą przyrody” 
organizowanym przez Szkole Podstawową w Kowalewie Pomorskim.

„ Zakupu wyposażenia w celu utworzenia pracowni multimedialnej w Publicznym Gimnazjum 
w Kowalewie Pomorskim”  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego, realizowanego w roku 2011 – kwota w wysokości 61.221,64 zł

„ Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i 
pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej  budynkach użyteczności 
publicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota w wysokości 472.965 
zł, z tego na zadania realizowane w szkołach podstawowych na terenie miast i gminy 
przeznaczono 280.560 zł, w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pom. - 93.202,50 zł oraz w 
Publicznym Gimnazjum 99.202,50 zł

Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody  ponadplanowe w związku ze 
zwiększeniem liczny najemców, niż pierwotnie zakładano. Wpłynęły również zaległe należności.

Pozostałe dochody obejmują  zwroty poniesionych kosztów za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne, 
rozliczenia z lat ubiegłych z Powiatowym Urzędem Pracy, odsetki za nieterminowe wpłaty, odpłatność 
rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.  

1 950,00

1 650,00
Dotacja w tym dziale w wysokości 300  zł przeznaczona była  na pokrycie poniesionych  kosztów wydania 
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż  ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na 
podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stosownie do wartości wnioskowanych.

W dziale tym uzyskano dochody ponadplanowe z tytułu darowizn w wysokości 1.650 zł z przeznaczeniem na 
działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej.

5 493 553,00 5 465 557,21
4 223 121,00 4 215 913,44
1 151 532,00 1 150 328,19

118 900,00 99 315,58

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone stanowią  kwotę w łącznej wysokości 4.215.913,44 zł, z czego :
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- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 81.800,00 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki – 92.080,00 zł,
- rozpoczęcie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania – 83.866,60 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 188.400,00zł.

3. Świadczenia opiekuńcze – 1.388.749,70 zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 117.000,00zł.
5. Fundusz alimentacyjny – 503.109,87 zł.
7. Wydatki na składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych – 114.195,12 zł

8.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.302,56 zł .

Dotacja w wysokości 1.150.328,19 zł została przeznaczona na następujące zadania własne:

- wypłatę zasiłków okresowych  - 406.290,79 zł. Zwrócono 2,21 zł niewykorzystanej dotacji z tego tytułu.   

853
99,90

-  

99,85

-  Pozostałe dochody 0,00 122,08

Wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących  świadczenia rodzinne  oraz wydatki 
rzeczowe, na co przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 123.863,32 zł.

Dotacja w wysokości  17.082,00 zł była przeznaczona na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia 
zdrowotnego dotyczących osób  pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zwrócono 46,00 zł 
niewykorzystanej dotacji z tego tytułu.   

Dotacja w  kwocie 15.054,00 zł była przeznaczona na usługi specjalistyczne dla dwójki dzieci. 
Niewykorzystaną część w wysokości 1.859,00 zł zwrócono .   

Dotacja w wysokości 55.000,00 zł.  Dotyczyła pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne w ramach "Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"  .

– opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za 51 osób pobierających niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej – 17.202,66 zł . Zwrócono 147,34 zł niewykorzystanej dotacji z tego tytułu.   

- Wypłatę zasiłków okresowych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 7.987,87 zł 
Dokonano zwrotu niewykorzystanej części w wysokości 370,13 zł .   
- Wypłatę zasiłków stałych  kwotę w wysokości 194.807,85 zł. Dokonano zwrotu części niewykorzystanej w 
wysokości 2,15 zł .
-Wypłatę  wynagrodzeń i pochodnych  pracownikom socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kowalewie Pomorskim. -124.721,00 zł

-Na dożywianie uczniów oraz 40 innych osób uprawnionych do korzystania   z pomocy w postaci posiłku  
zasiłków celowych na zakup posiłku - 399.318,02 zł. Zwrócono 681,98 zł niewykorzystanej dotacji.

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale uzyskano wpływy: z odpłatności za pobyt w domach opieki 
społecznej, ze zwrotów wypłaconych świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego, z odpłatności za usługi 
opiekuńcze, z odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne, darowizny pieniężne oraz rozliczenia z lat 
ubiegłych. Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych kwot dodatków mieszkaniowych. Na niższe 
wykonanie dochodów tej pozycji dochodów główny wpływ miały zadłużenia  od dłużników alimentacyjnych, 
wobec których trwa dochodzenie roszczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej

223 580,00 223 358,35

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

223 580,00 223 236,27
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- " Odkrywcy talentów" -22.804,28 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum ,

- "Zwolennicy Samodoskonalenia" 20.959,28 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum.
Uzyskane ponadplanowe dochody dotyczą kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94,97
-  Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 94,97

900
138,25

-  
74,13

-  
102,68

-  Pozostałe dochody 3070,66

Nieco wyższe wpływy uzyskano z tytułu opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska. 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46,58
-  

98,43

-  Wpływy z darowizn 106,46
-  

24,47

W dziale tym  wpłynęły dotacje przeznaczone na realizację programów  następujących programów 
operacyjnych  „Kapitał ludzki” w ramach Europejskiego: Funduszu Społecznego

- "Koniec z biernością"179.472,71 zł, realizowany przez Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

267 950,00 254 477,91
267 950,00 254 477,91

Dotacja w kwocie 248.042,42 zł dotyczyła  dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach systemu 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem głównie na zakup podręczników 
na nowy rok szkolny oraz na dofinansowanie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie, abonamentu 
internetowego, kosztów dojazdu do szkół  uczniów oraz wypłatę na zasiłku szkolnego dla 3 uczniów. 
przyborów szkolnych, stroju sportowego, wyposażenia komputerowego i abonamentu internetowego oraz 
wypłatę na zasiłku szkolnego dla 3 uczniów. Zwrócono kwotę 957,58 zł niewykorzystanej dotacji.

Dotacja w wysokości  6.435,49 zł dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci 
rozpoczynających naukę w klasach  I-IV szkoły podstawowej, klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  Dotację niewykorzystaną w 
wysokości 12.514,51 zł zwrócono.

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

106 341,00 147 012,69

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

75 441,00 55 923,68

Wpływy związane z gromadzeniem środków z 
opłat za korzystanie ze środowiska

28 900,00 29 675,72

2 000,00 61 413,29

Z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska wpłynęła do budżetu dotacja na zakup drzewek i 
krzewów w wysokości 10.000 zł oraz  środki na utylizację azbestu z terenu miasta i gminy Kowalewo 
Pomorskie w wysokości 45.923,68  zł. Niższa realizacja planu tej pozycji dochodów wynika z przekazana 
środków finansowych po określeniu  faktycznej  ilości  zutylizowanego azbestu z terenu miasta i gminy.

W  ramach  pozostałych  dochodów   uzyskano  wpływy  z opłaty produktowej. Natomiast kwota w 
wysokości 60.938,17 zł jest związana  z  pomniejszeniem  podatku VAT należnego o podatek naliczony 
związany z wydatkami poniesionymi na inwestycje w roku budżetowym oraz latach poprzednich, skład 
wynika  osiągnięcie wysokiego poziomu dochodów. 

270 301,00 125 908,63
Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

25 000,00 24 607,42

25 368,00 27 008,00

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

205 433,00 50 261,40
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-  Pozostałe dochody 165,74

Dochody z tytułu darowizn zasiliły budżet z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic .

-  

-  

926 Kultura fizyczna i sport 97,14
-  

94,94

-  

-  

100,00

-  

100,00

-  Wpływy z darowizn 165,86
-  Pozostałe dochody 0,00

Razem 100,38

Uzyskane ponadplanowe dochody dotyczą najmu obiektów sportowych.

14 500,00 24 031,81
Z tytułu wynajmu świetlic wiejskich uzyskano dochody w wysokości 24.607,42 zł, które były uzależnione od 
liczby wypożyczeń.

Dotacje celowe z U E w łącznej wysokości 50.261,40 zł wpłynęły  z działania "Odnowa i rozwój wsi" 
objętego PROW na lata 2007 – 2013 i dotyczyły następujących projektów:

Kształtowanie krajobrazów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 
Pruskiej łąki poprzez budowę parkingu przy świetlicy -25.747,07 zł
Wyposażenie świetlic  wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie -24.514,33 zł

Pomoc finansowa ze  środków pomocowych UE w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi w wysokości 
155.125,55 zł na projekt pn.” Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze 
zmianą sposobu ogrzewania” wpłynie w roku 2013.

Pozostałe    dochody    to    wpływy    ze     zwrotów    kosztów    energii    elektrycznej   związanych z 
okolicznościowymi wynajmami świetlic wiejskich. Zostały wykonane adekwatnie do ilości wypożyczeń .

987 495,00 959 209,23
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej  udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych

692 000,00 657 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych

1 355,55

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich

290 595,00 290 595,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na realizację zadań bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 000,00 3 000,00

1 900,00 3 151,30
4 107,38

34 554 596,00 34 686 382,18

Dotacja celowa w wysokości 657.000 zł stanowi pomoc finansową  z samorządu województwa z 
przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji w Kowalewie Pomorskim.
Dochody w wysokości  3000 zł dotyczą dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  do organizowanego spotkania sportowego z udziałem osób niepełnosprawnych.

Dotacja celowa w wysokości 290.595 zł stanowi dofinansowanie budowy boisk z placem zabaw w 
Kowalewie Pomorskiem  – III etap Centrum pozyskana  ze środków U E z programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu darowizn na dofinansowanie turnieju strzeleckiego, 
spotkania integracyjnego „Bądźmy Razem” oraz na zakup strojów sportowych w sołectwie Mlewo.

Pozostałe ponadplanowe dochody osiągnięto z wpływów za wpisowe na zawody strzeleckie oraz zwrotu 
kosztów za zużyte media w obiektach sportowych.
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PRZYCHODY   I     ROZCHODY

- spłata udzielonych pożyczek - 7.100,00 zł,

W 2012 roku osiągnięto przychody w wysokości 619.026,22 zł z następujących źródeł:

-pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu pn " Budowa Zespołu Boisk z placem zabaw w 
Kowalewie Pomorski - III  etap" realizowanego z udziałem środków pomocowych UE zaciągnięta w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w wysokości 248.001,40 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie  projektu pn. "Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, 
Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania” realizowanego z udziałem środków UE, 
zaciągnięta w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wysokości 151.807,82 zł .

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 
zadanie inwestycyjne p.n"Termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielkiej Łące" w wysokości 
112.117 zł,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 
zadanie inwestycyjne p.n "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej  części miasta 
Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ul. 1-go Maja i 
Kościuszki - I etap " w wysokości 100.000,00 zł.

Rozchody stanowiły kwotę 1.680.830,47 zł, w tym:
-  z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu -578.518,00 zł

- spłata pożyczki zaciągniętej  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie 
projektu - p.n. "Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap""  
współfinansowanego z udziałem środków  pomocowych UE - 250.639,02 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie 
projektu - p.n. "Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i 
pomp ciepła wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w budynkach użyteczności publicznej na 
terenie miasta i gminy""  współfinansowanego z udziałem środków  pomocowych UE - 472.965,00 zł,
-spłata kredytu zaciągniętego  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg  
Osiedlowych na Osiedlu Kochanowskiego- 9.121,85 zł,

-spłata kredytu zaciągniętego  w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na przebudowę dróg  
Osiedlowych na Osiedlu Brodnickim - 26.086,60 zł,
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 r  w Banku Śląskim w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu - 
325.000,00 zł,

- udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w 
Pluskowęsach z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem środków UE - 7.100,00 zł,

- udzielona pożyczka  dla Fundacji "Ziemia Gotyku" w związku z realizacją projektu pn; "Pawełek i Ola idą 
do przedszkola"  z dofinansowaniem środków UE - 11.400,00 zł. Na terenie gminy funkcjonują przedszkola 
w Wielkim Rychnowie, Pluskowęsach i Wielkiej Łące.

Kwota zadłużenia na koniec 2012  roku wynosi 6.015.913,82 zł, co stanowi 17,34  % zrealizowanych 
dochodów.
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-  „Budowa kanalizacji sanitarnej  ul. Mikołaja z Ryńska i Os. Brodnickie „ - 112.500 zł,
-  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich” -108.810 zł,
-  
-  

-  

Łączna kwota umorzenia wynosi 394.647 zł.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan Wykonanie %

98,25
Rozdział 01008 Melioracje wodne 100,00

-  100,00

93,57

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,98

-  Wydatki bieżące 66,83

Rozdział 01030 Izby rolnicze 94,88
-  

94,88

Rozdział 01095 Pozostała działalność 99,98
-  Wydatki bieżące 99,98

Wydatki w tym dziale obejmują:

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W 2012  roku zostały umorzone w 30%  pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące zadania:

„Wymiana sieci wodociągowej – ul.Podborek w Kowalewie Pom.” - 65.502 zł,
„Zakup samochodu strażackiego – ochrona przed poważnymi awariami i skażeniami „             
-88.200zł.
„Wykonanie otworu studziennego nr 3 i likwidacja studni nr 1 na terenie ujęcia wód 
podziemnych w Wielkiej Łące” -19.635 zł.

W 2012 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 32.452.235,52 zł, co stanowi  93,19 % planu, który po 
zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił 34.821.891 zł.

921 622,00 905 531,27
22 000,00 22 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
pozostałym jednostkom nie zaliczonym do 
sektora finansów publicznych

22 000,00 22 000,00

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi

227 975,00 213 327,52

183 900,00 183 871,90

44 075,00 29 455,62

26 000,00 24 669,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
podatku rolnego

26 000,00 24 669,00

645 647,00 645 534,75
645 647,00 645 534,75

- Dotacje: dla   Spółki   Wodnej   w   Kowalewie   Pomorskim   w   łącznej   wysokości   20.000 zł, z 
przeznaczeniem na renowację rowów melioracji w m. Napole, Szychowo i Elzanowo oraz 2.000 zł dla Spółki 
Wodnej w Bielsku na utrzymanie drożności rowu biegnącego przez wieś Bielsk

- Remonty i utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, opłaty za czynsz za umieszczenie 
urządzeń na gruntach PKP, dotyczących  kanalizacji w Wielkim Rychnowie oraz zakup materiałów do 
przyłączenia infrastruktury wodociągowej.
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Zadanie inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 78,40
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 78,58

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98,70

-  Wynagrodzenia i pochodne 100,00
-  Pozostałe wydatki bieżące 56,02

Rozdział 60095 Pozostała działalność 32,34
-  Wydatki bieżące 32,34

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 87,19

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
87,19

-  Wydatki bieżące 87,19

.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 62,09

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
61,78

-  Wynagrodzenia i pochodne 36,77
-  Pozostałe wydatki bieżące 62,75

Rozdział 71035 Cmentarze 99,99
-  Wydatki bieżące 99,99

- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do  produkcji 
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie  jego zwrotu poniesionych 
przez gminę. Na to zadanie wydatkowano 645.021,78 zł ze środków  budżetu  państwa przekazanych w 
formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego kwota 632.374,30 zł 
dotyczyła zwrotu  podatku akcyzowego, natomiast kwota 12.647,48 zł dotyczyła kosztów postępowania. 
W rozdziale 01010 na niższe wykonanie planu wydatków bieżących rzutuje fakt  potrzeby niższych nakładów 
finansowych, niż pierwotnie zakładano na remonty kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach 
wiejskich.

2 083 672,00 1 633 562,65
2 075 672,00 1 630 975,69

1 094 600,00 1 080 408,45

2 180,00 2 180,00
978 892,00 548 387,24

8 000,00 2 586,96
8 000,00 2 586,96

W rozdziale 60016 wydatki bieżące obejmują zrealizowane zadania w zakresie remontów dróg gminnych, 
remontów cząstkowych jezdni, drobnych napraw chodników, napraw parkingów, oznakowania  dróg  
gminnych  i odśnieżania. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu  sołeckiego 
wydatkowano kwotę w wysokości 195.538,15 zł na utrzymanie dróg gminnych w sołectwach.
W rozdziale  60016 niskie wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących wynika, z tego, że nie było 
potrzeby uruchomienia  środków finansowych na wydatki w zakresie  odśnieżania dróg na terenie miasta i 
gminy w pełnej wysokości planowanej.

W  rozdziale  60095  wydatki  bieżące dotyczą  wiat przystankowych. Wydatki poniesiono stosownie do 
wysokości potrzeb w tym zakresie. 

785 838,00 685 136,25

785 838,00 685 136,25

785 838,00 685 136,25

W   rozdziale   70005   wydatki   bieżące   dotyczyły   remontów   budynków   mieszkalnych,  wyceny i 
podziałów  nieruchomości,  opłat   za   wypisy  i  wyrysy, a   także  utrzymania   lokali   mieszkalnych i 
użytkowych będących własnością Gminy. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z zapisów umowy o 
zarządzanie nieruchomościami w zakresie ponoszenia nakładów na wynajmowane lokale mieszkalne i 
użytkowe, co jest ściśle związane z uzyskaniem dochodów w zakresie.

204 301,00 126 856,44

202 616,00 125 171,60

7 615,00 2 800,00
195 001,00 122 371,60

1 685,00 1 684,84
1 685,00 1 684,84
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DZIAŁ 720 INFORMATYKA 99,99
Rozdział 72095 Pozostała działalność 99,99

-  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

99,99

Zadania inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 92,76
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 99,93

-  Wynagrodzenia i pochodne 100,00
-  Pozostałe wydatki bieżące 98,92

Rozdział 75022  Rady gmin 79,64
-  Wydatki bieżące 79,64

Rozdział 75023  Urzędy gmin 93,13
-  Wynagrodzenia i pochodne 95,54

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00
-  Pozostałe wydatki bieżące 84,72

64,97

-  Wydatki bieżące 64,97
Rozdział 75095 Pozostała działalność 99,67

-  Wynagrodzenia i pochodne 100,00
-  Pozostałe wydatki bieżące 97,89

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki, w tym realizowane na podstawie zleceń przez osoby fizyczne, którym 
poziom wykonania odzwierciedla rzeczywiste potrzeby w zakresie sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji.

W rozdziale 71035 poniesiono wydatki w wysokości 1.684,84 zł na utrzymanie grobów wojennych. Zadanie 
finansowane jest częściowo z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki z dotacji w wysokości 1.000 zł zostały 
wykorzystane w całości, pozostała część to środki własne. W 2012 roku wykonano prace remontowe przy 
pięciu mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. 

5 201,00 5 200,25
5 201,00 5 200,25

5 201,00 5 200,25

3 272 450,00 3 035 613,88
232 234,00 232 067,20
216 777,00 216 777,00
15 457,00 15 290,20

107 691,00 85 768,61
107 691,00 85 768,61

2 779 324,00 2 588 411,43
2 118 356,00 2 023 844,65

30 135,00 30 135,00
630 833,00 534 431,78

Rozdział 75075  Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego

67 227,00 43 675,22

67 227,00 43 675,22
85 974,00 85 691,42
72 570,00 72 570,00
13 404,00 13 121,42

Rozdział 75011 obejmuje wydatki administracyjne na zadania zlecone, w tym 128.270 zł z dotacji budżetu 
państwa. Z dotacji wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 122.130,00 zł oraz 6.140 zł 
na wydatki rzeczowe i usługi pozostałe. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano 232.067,20 zł, 
różnicę w wysokości 97.657,20 zł sfinansowano ze środków  własnych.

Rozdział  75022  obejmuje  poniesione  wydatki  na  utrzymanie  Rady Miejskiej. Diety dla Radnych w 
wysokości 76.626,90 zł wypłacono stosownie do uregulowań zawartych w uchwałach, co głównie rzutuje na 
poziom realizacji pozostałych wydatków bieżących w tym rozdziale.
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Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków,   czasopism – 78.148,31 zł, 

- opłaty za energię, wodę i gaz – 113.542,10 zł,
- usługi remontowe – 48.683,05 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, dostęp do internetu, wywóz nieczystości, opłaty bankowe,   
szkolenia ,usługi zdrowotne, koszty sądowe i inne opłaty –176.910,09 zł,
- podróże służbowe – 24.156,67 zł,
- ubezpieczenia majątku – 20.189,56 zł, 
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 22.802,00 zł,

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

100,00

100,00

-  Wydatki bieżące 100,00

97,15

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 100,00
-  Wydatki bieżące 100,00

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 36,41
-  Wydatki bieżące 36,41

Pozostałe  wydatki  poniesiono  na  artykuły  biurowe,  środki  czystości, delegacje, usługi telefoniczne i 
pocztowe.
W  rozdziale  75023  poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczą pracowników urzędu i 
konserwatorów sprzętu w ochotniczych strażach pożarnych. 

Oszczędności w wydatkowaniu środków finansowych w tym rozdziale  powstały głównie w nabyciu towarów 
i usług oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
Rozdział 75075 obejmuje wydatki związane z promocją gminy, w tym:  zakup pucharów , statuetek, 
gadżetów, koszulek z logo gminy, opracowanie monografii Kowalewa Pomorskiego. Oszczędności w 
wydatkowaniu środków powstały w wyniku dokonania zakupów w korzystnych cenach oraz promocję gminy 
w inny sposób – bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.
W rozdziale 75095 wydatki dotyczą wypłat ryczałtów dla przewodniczących organów wykonawczych w 
kwocie 72.570,00 zł. Pozostałe to: opłaty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na 
rzecz budowy autostrady A-1, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Drwęcy”. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 
kwotę w wysokości 538,92 zł na zakup gazety sołeckiej w ramach przedsięwzięcia „Szerzenie edukacji 
publicznej”

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 942,00 1 942,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 942,00 1 942,00

1 942,00 1 942,00

W rozdziale 75101 poniesiono wydatki na zadania zlecone na aktualizację spisu wyborców, które zostały 
pokryte z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

561 198,00 545 189,33

1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00

10 200,00 3 713,86
10 200,00 3 713,86
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Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 98,79

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,28

-  Wynagrodzenia i pochodne 99,43
-  Pozostałe wydatki bieżące 97,27

Rozdział 75414 Obrona cywilna 97,17 3,24
-  Wynagrodzenia i pochodne 500,00 0,00 0,00
-  Wydatki bieżące 97,17 3,89

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 76,99

76,99

-  Obsługa długu 76,99

546 998,00 540 378,30

356 200,00 353 631,45

53 600,00 53 293,60
137 198,00 133 453,25

3 000,00

2 500,00

W rozdziale 75404 poniesione wydatki bieżące dotyczą dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w 
ramach Funduszu Wsparcia. Środki finansowe stanowiły dofinansowanie projektu i wykonanie nowego 
sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

W rozdziale 75405 poniesione wydatki bieżące dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne z telefonów 
komórkowych policji, zgodnie z umowami, zakupu oleju napędowego oraz przekazania środków 
finansowych w wysokości 1.000,00 zł na Fundusz Wsparcia jako rekompensatę pieniężną za pełnienie 
dodatkowych służb zewnętrznych przez pracowników Komendy Powiatowej w Golubiu – Dobrzyniu. 
Wydatki w tym rozdziale poniesiono do wysokości uznanej za uzasadnioną w oparciu o złożone wnioski.

Wydatki poniesione w rozdziale 75412 obejmują wypłaty za udział w pożarach, zakup paliwa, 
umundurowania i sprzętu oraz utrzymanie remiz i samochodów strażackich. Wykonano również remont  
wieży w Marianach. Wypłata wynagrodzeń w postaci ekwiwalentu za udział w pożarach wypłacona została 
na podstawie faktycznego uczestnictwa druhów. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach 
funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości w wysokości 9.112,86 zł, z czego   8.112,86 zł na 
doposażenie jednostek OSP oraz 1.000,00 zł na remonty.

W rozdziale 75414 zawarte są wydatki związane z utrzymaniem magazynu obrony cywilnej, które 
realizowano w minimalnym stopniu – zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Nie uruchomiono także środków 
finansowych zabezpieczonych jako wkład własny do zadania realizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego, który odsunął w czasie wykonanie zadania.

320 000,00 246 383,98

Rozdział 75702 Obsługa papierów  wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

320 000,00 246 383,98

320 000,00 246 383,98

W rozdziale 75702 wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.  Oszczędności w 
wydatkowaniu środków finansowych  wynikają z zaciągnięcia pożyczek  na korzystnych zasadach w miejsce 
kredytów. Przesunięto również okres realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych na realizację  
których wstępnie planowano zaciągniecie kredytów. Zamierza się poczynić starania o dofinansowanie 
bezzwrotne.
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Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00
-  Wydatki bieżące 0,00 0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 97,67
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 97,50

-  

100,00

-  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00

-  Wynagrodzenia i pochodne 97,92
-  Pozostałe wydatki bieżące 95,49

94,45

-  

100,00

-  Wynagrodzenia i pochodne 94,24
-  Pozostałe wydatki bieżące 93,50

Rozdział 80104 Przedszkola 93,83
-  Wynagrodzenia i pochodne 95,92
-  Pozostałe wydatki bieżące 90,29

Rozdział 80110 Gimnazja 99,14
-  Wynagrodzenia i pochodne 99,25
-  Pozostałe wydatki bieżące 98,71

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99,94
-   Wydatki bieżące 99,94

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
94,21

-  Wydatki bieżące 94,21
Rozdział 80148 Stołówki szkolne 94,56

-  Wydatki bieżące 94,56
Rozdział 80195 Pozostała działalność 660,00 660,00 100,00

-  Wynagrodzenia i pochodne 660,00 660,00 100,00

298 200,00
298 200,00

Z rezerwy celowej przeniesiono kwotę 171.800 zł do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” jako dotację dla 
klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

13 085 245,00 12 780 454,11
6 752 648,00 6 583 906,96

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez os. fizyczną 

169 292,00 169 292,00

24 465,00 24 464,70

5 217 927,00 5 109 635,81
1 340 964,00 1 280 514,45

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

512 619,00 484 161,34

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 
osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną

26 043,00 26 043,00

429 098,00 404 377,51
57 478,00 53 740,83

1 064 407,00 998 691,59
669 114,00 641 783,95
395 293,00 356 907,64

4 347 874,00 4 310 308,56
3 452 275,00 3 426 292,64

895 599,00 884 015,92
335 518,00 335 323,40
335 518,00 335 323,40

64 631,00 60 888,93

64 631,00 60 888,93
6 888,00 6 513,33
6 888,00 6 513,33

Zaplanowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mlewie, prowadzonej przez stowarzyszenie została 
przekazana  w wysokości 169.292,00 zł, po uwzględnieniu liczby uczniów.

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wypłaty wynagrodzeń i dodatków socjalnych, odpisy na zakładowy 
fundusz socjalny, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowóz uczniów do szkół  oraz  
wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum, w tym wydatki 
sfinansowane z budżetu państwa: 
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W rozdziale 80148 pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 94,56 %.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 97,86
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 300,00 290,79 96,93

-  Wydatki bieżące 300,00 290,79 96,93
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97,86

-  

600,00 576,35 96,06

-  Wynagrodzenia i pochodne 97,00
-  Pozostałe wydatki bieżące 99,44

Rozdział 85195 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,00
-  Wynagrodzenia i pochodne 241,00 241,06 100,02
-  Pozostałe wydatki bieżące 59,00 58,94 99,90

W rozdziale 85153 wydatki obejmują zakup materiałów dotyczących zwalczania narkomanii.

- na  sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli  o 
wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 660 zł - (sfinansowane środkami finansowymi pochodzącymi 
z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki  w kwocie 500 zł  z poniesiono na zakup nagród  dla dzieci za udział w przedszkolnym konkursie 
wiersza ekologicznego oraz 400 zł wydatkowała  Szkoła Podstawowa w Wielki  Rychnowie  na nagrody w    
„I Gminnym  Konkursie  Ekologicznym  dla dzieci 5-6 letnich -Iskierka Ekologii” .   Natomiast wydatki   w 
kwocie 900 zł  przeznaczono na nagrody dla uczniów klas I-VI za udział w konkursie ekologicznym „Jestem 
znawcą przyrody” organizowanym przez Szkole Podstawową w Kowalewie Pomorskim. Wydatki poniesione 
na nagrody w konkursach były sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W rozdziale 80103  wykonano plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne  w 94,24 %, w związku z  
oszczędnościami  wynikającymi  z  zatrudnieniem  pracowników  w  ramach  prac  interwencyjnych z 
dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy. Na niższy poziom realizacji wydatków bieżących rzutuje 
pozyskanie nieodpłatnie materiałów, w związku z czym powstały oszczędności w wydatkowaniu środków 
finansowych.

W rozdziale 80104 wydatki w zakresie wynagrodzeń kształtują się na nieco niższym poziomie w związku z 
zatrudnieniem pracowników z dopłatami do wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy. 
Niższe wykonanie poziomu pozostałych wydatków bieżących wynika z przejściowego odstąpienia od 
remontów i ich rozważenie w okresie późniejszym. 

W dziale 801 w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 5.684,78 zł, w tym wydatki 
dotyczące szkół podstawowych stanowią kwotę w wysokości 4.146,23 zł, natomiast kwota w wysokości 
1.538,55 zł dotyczy publicznego gimnazjum.

174 600,00 170 861,87

174 000,00 170 271,08

Dotacje celowe przekazane do samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

111 949,00 108 590,52
61 451,00 61 104,21

W rozdziale 85154 wydatki obejmują zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym na 
utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto przekazano dotację na dofinansowanie Telefonicznego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. 
W rozdziale 85195 poniesiono wydatki związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych 
niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe do wysokości potrzeb w tym zakresie.
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DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 96,11
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 88,15

-  Wydatki bieżące 88,15
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 19,06

-  Wydatki bieżące 19,06

99,80

-  Wynagrodzenia i pochodne 99,87
-  Pozostałe wydatki bieżące 99,80

92,15

-  Wynagrodzenia i pochodne 92,15

91,68

-  Wydatki bieżące 91,68
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 99,49

-  Wydatki bieżące 99,49
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 100,00

-  Wydatki bieżące 100,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 91,66

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95,90
-  Wynagrodzenia i pochodne 91,00
-  Pozostałe wydatki bieżące 95,37

88,18

-  Wynagrodzenia i pochodne 80,33
-  Pozostałe wydatki bieżące 100,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 85,75
-  Wydatki bieżące 85,75

Rozdział 85202 obejmuje wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach opieki
społecznej.

- zasiłki rodzinne - 1.193.612,93 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 688.246,50 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze – 1.388.749,70 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 114.195,12 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –117.000 zł,
- fundusz alimentacyjny - 503.109,87 zł.

7 309 645,00 7 025 315,21
186 700,00 164 569,32
186 700,00 164 569,32
15 000,00 2 859,40
15 000,00 2 859,40

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 159 080,00 4 150 764,69

235 293,00 234 988,12
3 923 787,00 3 915 776,57

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

37 478,00 34 535,64

37 478,00 34 535,64

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

578 291,00 530 161,85

578 291,00 530 161,85
404 000,00 401 935,68
404 000,00 401 935,68
194 810,00 194 807,85
194 810,00 194 807,85
980 707,00 898 899,67
20 000,00 19 180,51

835 600,00 760 410,46
125 107,00 119 308,70

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

24 113,00 21 261,75

14 493,00 11 641,75
9 620,00 9 620,00

729 466,00 625 519,36
729 466,00 625 519,36

W rozdziale 85204 planowane wydatki bieżące zrealizowano w 19,06 %  z tytułu pieczy zastępczej 
adekwatnie do osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.
W rozdziale 85212 wydatki obejmują zrealizowane zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych. 
Wypłacone zostały następujące świadczenia:

Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących 
świadczenia rodzinne oraz wydatki rzeczowe w wysokości 123.863,32 zł. Z budżetu gminy  sfinansowano 
wydatki w wysokości 21.987,25 zł.

W rozdziale 85213 wydano 34.535,64  zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki finansowane  z dotacji z budżetu państwa  w  
wysokości 17.082 zł,  natomiast  ze  środków własnych w wysokości 17.453,64 zł.



84

96,94

Rozdział 85395 Pozostała działalność 96,94
-  Wynagrodzenia i pochodne 99,45
-  Pozostałe wydatki bieżące 94,87

- " Odkrywcy talentów" -19.383,64 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum ,

- "Zwolennicy Samodoskonalenia" -17.815,39 zł, realizowany przez Publiczne Gimnazjum.

81,26

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 77,61
-  Wynagrodzenia i pochodne 77,66
-  Pozostałe wydatki bieżące 77,13

61,37

-  Wynagrodzenia i pochodne 62,16
-  Pozostałe wydatki bieżące 54,54

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96,87
-  Wydatki bieżące 96,87

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
50,81

-  Wydatki bieżące 50,81

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 530.161,85 zł. Źródłem finansowania 
wydatków w kwocie 414.278,66 zł była dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych w 
ramach dofinansowania zadań własnych dla osób wnioskujących i kwalifikujących się do pomocy. Pozostałe 
wydatki sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 85215 obejmuje wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych, które wyniosły 401.935,68 zł. 
Wypłaty realizowano na bieżąco wszystkim osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy. 
Rozdział 85216 na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194.807,85 zł, z czego źródłem finansowania wydatków 
była dotacja z budżetu państwa w ramach dofinansowania zadań własnych.
Rozdział 85219 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki wyniosły 
898.899,67 zł, w tym 124.721 zł sfinansowane było z dotacji budżetu państwa.
W  rozdziale  85228  wydatki  obejmowały  wynagrodzenia  i  usługi  z  tytułu  usług  specjalistycznych i 
opiekuńczych.  Wydano  21.261,75 zł, z czego kwota w wysokości 15.054 zł pokryta została dotacją 
otrzymaną  z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 wydatki bieżące obejmują wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych skierowanych   do   
wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  w  wysokości  70.911,84  zł,  tym w ramach funduszu 
sołeckiego wydatkowano kwotę 1.195,60 zł na świadczenia dla pracownika wykonującego prace społecznie – 
użyteczne przy utrzymaniu świetlicy wiejskiej w Mlewie. Wydatki w kwocie 499.607,52 zł przeznaczone 
były na dożywianie, koszty dowozu posiłku do stołówek. Na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa 
wyniosło 399.318,02 zł. Wydatki w wysokości 55.000,00 zł dotyczyły pomocy finansowej dla osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach „Rządowego Programu wspierania osób pobierających 
niektóre świadczenie pielęgnacyjne”. Wydatki zostały pokryte dotacją z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

223 580,00 216 740,74

223 580,00 216 740,74
101 311,00 100 748,94
122 269,00 115 991,80

W dziale wydatkowano środki finansowe na realizację programów  następujących programów operacyjnych  
„Kapitał ludzki” w ramach Europejskiego: Funduszu Społecznego:

- "Koniec z biernością"-179.541,71 zł, realizowany przez Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z 
czego Kwota w wysokości 170.775,53 zł  została pokryta z dotacji, natomiast 8.766,18 zł , to wkład własny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

741 429,00 602 488,37

177 678,00 137 894,40
161 833,00 125 672,56
15 845,00 12 221,84

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne

226 203,00 138 825,46

202 701,00 126 006,46
23 502,00 12 819,00

334 905,00 324 425,51
334 905,00 324 425,51

2 643,00 1 343,00

2 643,00 1 343,00
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84,87

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 84,70

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98,95

-  Wydatki bieżące 41,33
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 78,33

-  Wydatki bieżące 78,33
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 83,72

-  Wydatki bieżące 83,72

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
94,65

-  Wynagrodzenia i pochodne 89,36
-  Pozostałe wydatki bieżące 94,74

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85,41

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00

-  Wydatki bieżące 87,06

87,43

-  Wydatki bieżące 87,43

0,00 0,00

-  Wydatki bieżące 0,00 0,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność 75,58

-  Wynagrodzenia i pochodne 100,00
-  Wydatki bieżące 75,32

W rozdziałach 85401, 85406 zrealizowane wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych, dodatków 
socjalnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokształcania nauczycieli oraz bieżącego 
utrzymania świetlic szkolnych i Specjalistyczno-Logopedycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W  rozdziale  85415  realizowano  wydatki,  których  głównym  źródłem  finansowania   były  dotacje z 
budżetu państwa, w tym: na dofinansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w 
klasach I – III szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum oraz uczniów słabowidzących, niesłyszących, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia  specjalnego w wysokości 6.435,49 zł oraz  pomoc materialną dla uczniów w kwocie 248.042,42 
zł.  Pozostałe wydatki w kwocie 69.947,60 zł realizowano ze środków własnych.
Środki finansowe zaplanowane  w rozdziale 85446 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic oraz 
Specjalistyczno-Logopedycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostały wykorzystane do wysokości 
potrzeb.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 
OCHRONA ŚRODOWISKA

1 682 240,00 1 427 642,25

293 130,00 248 280,59

220 650,00 218 325,00

72 480,00 29 955,59
229 441,00 179 721,56
229 441,00 179 721,56
209 001,00 174 983,81
209 001,00 174 983,81

324 568,00 307 208,36

5 046,00 4 509,00
319 522,00 302 699,36
423 000,00 361 284,79

8 000,00

415 000,00 361 284,79

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

28 900,00 25 266,17

28 900,00 25 266,17

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat produktowych

1 000,00

1 000,00
173 200,00 130 896,97

1 800,00 1 800,00
171 400,00 129 096,97

W rozdziale 90001 zrealizowane wydatki bieżące obejmują wykonanie  remontów sieci kanalizacyjnej, opłaty 
roczne za zajęcie pasa drogowego oraz dopłaty do stawek za odprowadzanie ścieków, które zostały wykonane 
do wysokości potrzeb w tym zakresie.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki na usługi związane z selektywną zbiórką odpadów, które poniesiono 
w tym roku do wysokości potrzeb . W dziale tym realizowano również  wydatki  na  utylizację  azbestu  z  
terenu  miasta  i  gminy  Kowalewo  Pomorskie w wysokości 45.923,68 zł.
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Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

95,73

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 88,15
-  Wynagrodzenia i pochodne 99,94
-  Pozostałe wydatki bieżące 87,74

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
97,63

-  
100,00

-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98,48
-  Wynagrodzenia i pochodne 89,29
-  Pozostałe wydatki bieżące 92,55

Rozdział 92116 Biblioteki 100,00
-  

100,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
40,91

-  

56,67

-  Pozostałe wydatki bieżące 35,00

W rozdziale 90003  ujęte zostały poniesione wydatki związane z utrzymaniem czystości. Oszczędności 
wynikają z zatrudnienia osób do wykonywania tych czynności w ramach prac społecznie użytecznych. W  
rozdziale  tym  na  realizację  przedsięwzięć  w  ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w 
wysokości 459,30 zł na utrzymanie czystości i porządku w sołectwach.

Natomiast w rozdziale 90004 poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzeń związanych 
z utrzymaniem zieleni. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 
wydatkowano kwotę w wysokości 6.552,46 zł na utrzymanie zieleni w sołectwach.

W rozdziale 90015 poniesiono wydatki na oświetlenie dróg publicznych. Wydatki obejmowały zakup energii, 
naprawę i konserwację oświetlenia drogowego oraz opłaty przyłączeniowe. Oszczędności w wydatkowaniu 
środków finansowych wynikają z rzeczywistych potrzeb w zakresie konserwacji oświetlenia, jak również 
wynegocjowano z dostawcą energii korzystniejsze ceny energii elektrycznej. 

W  rozdziale  90019  poniesiono  wydatki  z   zakresu  ochrony  środowiska  sfinansowane dochodami z 
tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Poniesione wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów, które 
poniesiono na zakup usług kwalifikujących się  do tego rodzaju wydatków..

W rozdziale 90020 nie ponoszono wydatków   finansowanych  z wpływów pochodzących z opłat 
produktowych. Uzyskano wpływy w ciągu roku w wysokości 475,12 zł, z czego w ostatnich dniach m-ca  
grudnia  otrzymano  kwotę w  wysokości 192,41 zł. Z uwagi  na  niskie  wykonanie  dochodów z tytułu opłat 
nie przyporządkowano wydatków, które kwalifikowałyby się do sfinansowania.

Rozdział  90095  obejmuje  wydatki  związane  z konkursami: „Piękna gmina” , „Najpiękniejsza iluminacja” i 
„Najpiękniejszy balkon w mieście”, utrzymaniem targowiska, opieką nad bezdomnymi zwierzętami, 
flagowaniem miasta, utrzymaniem fontanny w parku, montażem i demontażem dekoracji świątecznych  itp. 
Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

1 721 141,00 1 647 570,04

53 339,00 47 018,53
1 777,00 1 776,00

51 562,00 45 242,53

1 463 312,00 1 428 561,51

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury

710 000,00 710 000,00

364 900,00 359 348,01
7 500,00 6 696,40

380 912,00 352 517,10
149 490,00 149 490,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 
samorządowej instytucji kultury

149 490,00 149 490,00

55 000,00 22 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie prac remontowych i 
konserwatorskich obiektów zabytkowych 
przekazane jednostkom niezaliczanym do 
sektora finansów publicznych

15 000,00 8 500,00

40 000,00 14 000,00
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W rozdziale 92116 przekazano dotację z budżetu dla Biblioteki Miejskiej w kwocie 149.490 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 97,63
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 99,22

-  
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99,73

-  Pozostałe wydatki bieżące 85,89

91,72

-  
100,00

-  Wynagrodzenia i pochodne 79,14
-  Pozostałe wydatki bieżące 80,95

Poziom wykonania planu w zakresie wynagrodzeń wynika z wielkości tego rodzaju potrzeb.

Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Razem 93,19

W rozdziale 92105 poniesiono wydatki na organizację dożynek gminnych i sołeckich, organizację spotkań 
kulturalnych dla Związku Emerytów i Rencistów, zgodnie z planem imprez i zapotrzebowaniem 
społeczeństwa. Oszczędności wynikają z zakupu usług na korzystnych warunkach. W rozdziale tym na 
realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 21.435,92 zł tj. na 
przedsięwzięcia związane z organizacją dożynek, spotkań, festynów.

W rozdziale 92109 przekazano dotację z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 710.000 
zł.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w 
ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 56.462,83 zł, która dotyczyła wyposażenia i 
utrzymania świetlic wiejskich, w tym  w kosztach inwestycji w wysokości 9.725,03 zł pn. „Wyposażenie 
świetlic wiejskich w Sierakowie, Chełmoniu i Mlewie”.Nieco niższy poziom wydatkowania środków 
finansowych w odniesieniu do planu odnotowano w zakresie zakupu usług i towarów, zgodnie z faktycznymi 
potrzebami.

W rozdziale 92120 poniesione wydatki stanowią dofinansowanie konserwacji i renowacji  neogotyckiej 
Chrzcielnicy należącej do Parafii Rzymskokatolickiej w Wielkiej Łące. Na ten cel udzielono dotacji w 
wysokości 8.500,00 zł, którą prawidłowo rozliczono.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 14.000 zł ustalono Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/164/12 jako 
wydatki niewygasające. Wydatki te są związane z  pracami związanymi z Gminnym Programem Opieki nad 
Zabytkami. Za zakończenie prac uważa się datę przekazania pozytywnie uzgodnionego z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków przedmiotu zamówienia. Do końca roku 2012 uzgodnienia nie uzyskano, w 
związku z czym zapłatę przesunięto na 2013 r.

1 429 587,00 1 395 746,88
1 126 475,00 1 117 724,25

1 085 375,00 1 082 423,49

41 100,00 35 300,76

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu

303 112,00 278 022,63

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom

171 800,00 171 800,00

4 405,00 3 486,00
126 907,00 102 736,63

Wydatki w rozdziale 92605 obejmują dotację dla klubów sportowych w kwocie 171.800 zł na szkolenia 
młodzieży oraz na organizację imprez sportowych, w tym dla LKS Promień kwotę 165.000 zł i UKS Sokół 
kwotę 6.800 zł.  Pozostałe wydatki w tym dziale  przeznaczono na organizację: międzysołeckiego turnieju 
piłkarskiego, turnieju strzeleckiego, utrzymanie obiektów sportowych. Zorganizowano również imprezę 
sportową z udziałem osób niepełnosprawnych. W rozdziale tym na realizację przedsięwzięć w ramach 
funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę w wysokości 15.732,21 zł.
Na niższe wykonanie planu pozostałych wydatków bieżących rzutuje fakt uzyskania niższych cen zakupu 
usług.

34 821 891,00 32 452 235,52
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WYDATKI  INWESTYCYJNE

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

WYDATKI  INWESTYCYJNE

DZIAŁ 010 Plan Wykonanie %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100,0

1.Modernizacja budynku SUW w Wielkiej Łące 100,0

Plan Wykonanie %
DZIAŁ 600 98,7
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

99,8

95,9

Wydatki z budżetu na finansowanie inwestycji wynosiły 3.356.988,76 zł, co stanowi 10,34 % wydatków 
ogółem.  Plan  wydatków  inwestycyjnych  wynosił  3.393.426   zł    i  został  wykonany w 98,93 %.

183 900,00 183 871,90

183 900,00 183 871,90

Inwestycja została zakończona  i rozliczona . Zadanie 
realizowano z udziałem środków finansowych 
pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 
112.117,00 zł , a 71.754,90 zł to środki własne.

1 094 600,00 1 080 408,45

1.Przebudowa dróg osiedlowych oraz ciągów pieszo-
jezdnych

150 000,00 149 677,96

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Utwardzono 
drogę w Wielkim Rychnowie. Przyjęto realizację zadania w 
II etapach. Na podbudowie z gruzu betonowego i kamienia 
wapiennego wykonana została nawierzchnia z kostki 
brukowej typu polbruk. Dzięki przychylności wykonawcy, 
budowa całego odcinka drogi (330mb- I i II etap) została 
wykonana w 2012 roku. Wydatki poniesione w roku 2012.

2.Przebudowa drogi w miejscowości Borówno destruktem 
asfaltowym

340 000,00 326 131,30

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Na odcinku 
1,000km na podbudowie z kamienia wapiennego, 
wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego wraz z 
dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją 
asfaltową i grysami.  Na realizację niniejszego zadania 
Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułu wyłączeń 
gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 80.000,00 zł.
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100,0

100,0

Plan Wykonanie %
DZIAŁ720 100,0
INFORMATYKA

100,0

3.Przebudowa drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo- 
Mariany metodą wgłębnego bitumowania

584 920,00 584 919,19

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Wykonano 
przebudowę drogi gminnej nr 110116C relacji Elzanowo-
Mariany. Na podbudowie z kamienia wapiennego 
wykonano nawierzchnię drogi metodą wgłębnego 
bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami na całym jej 
odcinku. Przyjęto realizację zadania w II etapach. W 2012 
roku w ramach I etapu założono wykonanie odcinka o 
długości 1,075km, natomiast w ramach w II etapu 
przewidzianym do realizacji w 2013r.- 0,715km. Jednak 
sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na wykonanie 
całości prac w 2012r. Całkowity koszt przebudowy drogi 
wyniósł 584.919,19 zł, w tym I etap – 355.888,44 zł, 
natomiast II etap – 229.030,75 zł. Wydatki poniesione w 
roku 2012.

4.Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie 
Pomorskim

19 680,00 19 680,00

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej  rozbudowy parkingu dla 
samochodów osobowych na zapleczu budynku Urzędu 
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul.Św. Mikołaja 
w Kowalewie Pomorskim. Realizacja w trakcie. Uchwałą 
RM Nr XVI/164/12 z 28 grudnia 2012 r. ustalono jako 
wydatki niewygasające. Zapłata nastąpi w roku 2013.

5 201,00 5 200,25

1.Finansowy wkład własny na realizację „Infostrady Kujaw 
i Pomorza- usługi e-administracji i informacji 
przestrzennej” na 2012r.

5 201,00 5 200,25

Wydatki poniesiono z tytułu rozliczenia kosztów zadania 
związanego z dostawą serwerów i szaf serwerowych. 
Poniesione wydatki stanowią 25% wartości 
przedsięwzięcia.  Inwestycja będzie kontynuowana w roku 
2013. 
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Plan Wykonanie %
DZIAŁ 750 100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim 100,0

Plan Wykonanie %
DZIAŁ 754 

99,3

1.Rozbudowa remizy OSP w Wielkim Rychnowie 99,2

100,0

30 135,00 30 135,00

30 135,00 30 135,00

W ramach zadania została zawarta umowa  na wykonanie 
koncepcji oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
budynku urzędu miejskiego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Kowalewo Pomorskie. 
Zamówienie opracowano w terminie ustalonym umową do 
10 grudnia 2012r. Na podstawie Programu funkcjonalno-
użytkowego opracowana zostanie w 2013 r. dokumentacja 
projektowa. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 
2012-2015.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

356 200,00 353 631,45

310 000,00 307 431,45

Zakres robót obejmował rozbudowę budynku remizy OSP 
oraz budowę wieży obserwacyjnej na działce nr 405, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Wielkie Rychnowo, 
gm. Kowalewo Pomorskie o następujących danych 
ogólnych:
powierzchnia zabudowy 120,11 m2
powierzchnia użytkowa 107,90 m2
kubatura 553,28 m3.Inwestycja była realizowana w latach 
2011-2012. Została zakończona i rozliczona.

2.Dotacja dla OSP Kowalewo Pomorskie na zakup 
motopompy

6 200,00 6 200,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewie Pomorskim 
dokonała zakupu przenośnej motopompy pożarniczej . 
Przekazana dotacja w wysokości 6.200 zł stanowi wkład 
własny do projektu   realizowanego w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Kujawsko – Pomorski Urząd 
Marszałkowski, którego przedmiotem jest zakup sprzętu i 
wyposażenia dla jednostek OSP województwa kujawsko – 
pomorskiego.   Wartość motopompy wynosi 31.000 zł, z 
czego dofinansowanie dla jednostki OSP z Oddziału 
Wojewódzkiego ZW OSP  w Toruniu  ze środków R P O w 
ramach projektu „ „Ludziom na ratunek” wynosi 24.800zł.
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3.Zakup samochodu dla jednostki OSP w Mlewie 100,0

Plan Wykonanie %

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE 100,0

100,0

Plan Wykonanie %
DZIAŁ 852 
POMOC SPOŁECZNA 95,9

1.Zakup samochodu osobowego 95,9

Plan Wykonanie %
DZIAŁ 900 

95,5

1.Poprawa gospodarki osadami 92,3

40 000,00 40 000,00

W dniu 17.12.2012r. została podpisana umowa na 
przebudowę  pojazdu FORD TRANSIT na lekki samochód 
ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP Mlewo. W ramach 
przedpłaty w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 
16.800,00 zł.  Uchwałą RM Nr XVI/164/12 z 28 grudnia 
2012 r.  kwotę  23.200,00 zł uchwalono jako wydatki 
niewygasające, a zapłata nastąpi w roku 2013. 

24 465,00 24 464,70

1.Wykonanie i montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Wielkim Rychnowie, 

24 465,00 24 464,70

Wykonano i zamontowano piłkochwyty w miesiącu sierpniu 
 na boisku Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie 
Inwestycja zakończona i rozliczona.

20 000,00 19 180,51

20 000,00 19 180,51

 Zakupiono i przekazano do używania samochód marki 
TOYOTA YARIS dla pracowników socjalnych Miejsko -  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  realizujących 
pracę na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

228 650,00 218 325,00

30 000,00 27 675,00

Inwestycja kontynuowana- przewidziana do realizacji w 
latach 2012-2013.W 2012 r. została opracowana koncepcja 
zagospodarowania osadów ściekowych  Całość zadania 
obejmować będzie  opracowanie dokumentacji oraz 
wykonanie suszarni osadów ściekowych. 
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100,0

100,0

4.Instalacja nowych punktów świetlnych 0,00 0,0

2.Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 
północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na 
terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych 
pomiędzy ulicami 1Maja i Kościuszki – I etap

184 500,00 184 500,00

W dniu 27 lipca 2012 r. podpisana została umowa na 
wykonanie robót budowlano-montażowych w następującym 
zakresie: Sieć wodociągowa: Zestawienie długości:
- rury PE100 SDR17 DN/OD110 – 1751 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD90 – 764 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD40 – 141 m,                     Sieć 
kanalizacji sanitarnej: Zestawienie długości:
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD200 – 3664 m,
- rury PVC-U SN8 SDR34 lite DN/OD160 –     173 m,
- rury PE100 SDR17 DN/OD140 – 189 m,              
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 26 szt. 
Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania 
w formie pożyczki w łącznej wysokości 600.400,00 zł. W 
roku 2012 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 100.000,00zł.
Przyjęty przerób na rok 2012 wykonany.
Inwestycja w trakcie realizacji – przewidziana do realizacji 
w latach 2011-2013.

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w  
Kowalewie Pomorskim

6 150,00 6 150,00

Inwestycja w trakcie realizacji, przewidzianej w latach 
2012-2013. W 2012 roku  została zawarta umowa na 
opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Kowalewie 
Pomorskim. 
Zamówienie wykonano w terminie i dokonano zapłaty w 
wysokości 4.305,00 zł. Realizacja inwestycji na podstawie 
opracowanej dokumentacji przewidziana jest w 2013roku. 
Wartość 1.845,00 zł, to wydatek za wykonanie projektu 
kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Kowalewie 
Pomorskim ustalone Uchwałą RM Nr XVI/164/12 z         28 
grudnia 2012 r. jako wydatki niewygasające,przewidziana 
do zapłaty w roku 2013.

8 000,00

Z uwagi na niepodjęcie uchwał w sprawie partycypowania 
w kosztach instalacji nowych punktów świetlnych przez 
sołectwa wnioskujące o instalację, odstąpiono od realizacji 
zadania.
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Plan Wykonanie %
DZIAŁ 921

98,5

100,0

98,0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

364 900,00 359 348,01

1.Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez 
budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej

39 327,00 39 326,12

Zadanie realizowane  z udziałem środków pochodzących z  
U E  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa  i  rozwój  wsi”  PROW  na  lata 2007-2013.  W 
ramach zadania wykonano:
- zdjęto  warstwę  ziemi  urodzajnej  i  wywieziono grunt z 
placu budowy,
- wykonano koryta pod parking o głębokości 30 cm., 
- ułożono krawężnik drogowy na ławie betonowej,
- wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości 20 cm.,
- wykonano podsypkę cementowo - piaskową,
- ułożono kostkę brukową o grubości 8 cm.                Kwota 
dofinansowania 25.747,07 zł,co  stanowi 80% kosztów 
kwalifikowanych operacji.
Zadanie zakończone i rozliczone.

2.Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i 
Pluskowęsach wraz ze zmianą ogrzewania

272 418,00 267 046,70

Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z 
Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego o 
przyznanie pomocy  w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-
2013. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 155.125,55 zł, 
co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych operacji.    
Zadanie zakończone i rozliczone.
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99,8

99,0

3.Wyposażenie świetlic wiejskich w Sierakowie, 
Chełmoniu i Mlewie

43 155,00 43 075,19

Pomiędzy Samorządem Województwa, a Gminą Kowalewo 
Pomorskie podpisano umowę o przyznanie pomocy w 
ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 
osi”.W ramach projektu doposażono świetlice wiejskie w 
następujący sprzęt:
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie: 
stoły,krzesła,szafa chłodnicza,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chełmoniu:
stoły,krzesła,kuchnia gazowo- elektryczna,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marianach:
stoły,krzesła,kuchnia gazowo- elektryczna,chłodziarko-
zamrażarka,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mlewie:
szafka kuchenna pod zlewozmywak,stół kuchenny 
gastronomiczny,okap przyścienny kuchenny,chłodziarko-
zamrażarka,kuchnia gazowo- elektryczna.Otrzymane 
dofinansowanie w kwocie 24.514,33 zł, co stanowi 70% 
kosztów kwalifikowanych operacji.
Zadanie zakończone i rozliczone.

4.Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz z 
wyposażeniem i zmianą sposobu ogrzewania

10 000,00 9 900,00

Opracowano dokumentację projektową na remont świetlicy 
wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w 
następującym zakresie:                                                      a) 
wykonanie kotłowni olejowej z instalacją c.o. z robotami 
towarzyszącymi w zakresie instalacji sanitarnych.
b) wymiana instalacji elektrycznej 
c) wykonanie robót remontowych                                  
Inwestycja kontynuowana - przewidziana do realizacji w 
latach 2012 - 2013.
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Plan Wykonanie %
DZIAŁ 926 
KULTURA FIZYCZNA 99,7

1.Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim 99,2

2.Zakup areatora dla Centrum Rekreacji i Sportu 86,9

3.Budowa strzelnicy w Kiełpinach 100,0

1 085 375,00 1 082 423,49

276 962,00 274 795,41

W dniu 11 października 2012r. Podpisana została umowa na 
budowę pływalni w Kowalewie Pomorskim.                
Podstawowe gabaryty obiektu:                               szerokość 
budynku.................................... 43,06 m 
długość budynku.........................................45,01 m
liczba kondygnacji …………………………......  2
wysokość hali basenu od poziomu terenu  ............... 9,18 m 
(wys. góry dźwigara)Przyjęty przerób na rok 2012 
wykonany.
Inwestycja w trakcie realizacji przewidzianej w latach 
2011-2014.

6 000,00 5 215,50

Aerator TA 36 został zakupiony na potrzeby Centrum 
Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim i  służy do 
napowietrzania gleby.  Systematyczna aeracja przyczynia 
się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego 
wyparowywania wody, efektywniejszego działania 
nawozów, podniesienia średniej temperatury gleby w strefie 
korzeniowej, zwiększenia elastyczności trawnika oraz 
zwiększenia zdolności regeneracyjnych. 

27 429,00 27 429,00

Inwestycja kontynuowana. W 2012 r. Opracowano 
dokumentację projektową na budowę strzelnicy wraz z 
zagospodarowaniem terenu przyległego na cele 
rekreacyjno-sportowe w Kiełpinach w następującym 
zakresie:                  - przebudowa toru strzelnicy , 
-budowa placu utwardzonego przy  torze strzelniczym,
-budowa placu utwardzonego w zachodniej części ,
-przebudowa drogi dojazdowej ,
-sieć elektryczna, 
-pojemnik na wodę, a na nieczystości budowa szamba 
-kontener sanitarny, 
-ogrodzenie terenu.                                                        
Przewiduje się dofinansowanie projektu ze środków UE w 
ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi. 
Obiekt realizowany w latach 2011-2014. 
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100,0

RAZEM 98,93

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Dochody : Plan 28.900 zł

Wydatki: Plan 28.900 zł

Poniesione wydatki dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów.

4.Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie 
Pom. - III etap

774 984,00 774 983,58

W ustalonym terminie do 30 czerwca 2012r. Wykonane 
zostały roboty w zakresie: budowa boiska wielofunkcyjnego 
z wyposażeniem, boiska do siatkówki plażowej i piłki 
ręcznej z wyposażeniem, placu zabaw z wyposażeniem, 
ogrodzenia i wyposażenie w ławki, kosze na śmieci i tablice 
informacyjne. Gmina uzyskała dofinansowanie w 
wysokości 290.595,00 zł co stanowi 50% kosztów 
kwalifikowanych operacji, w ramach Działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Inwestycja zakończona i rozliczona.  Była realizowana w 
latach 2011-2012.

3 393 426,00 3 356 988,76

W dziale 900 "Gospodarka     komunalna     i    ochrona    środowiska"   w   rozdziale    90019    "Wpływy    i  
  wydatki   związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" uzyskano dochody 
w wysokości 29.675,72 zł

W  rozdziale  90019  poniesiono  wydatki  z  zakresu  ochrony  środowiska sfinansowane dochodami z tytułu 
opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.266,17 zł.

W gminie Kowalewo Pomorskie nie zostały utworzone wydzielone rachunki bankowe placówek 
oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.
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Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 

nazwa programu wyszczególnienie

Plan 

plan ogółem

w tym:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Wydatki majątkowe razem: Stan na 31 grudnia 2012 rok

1.1 926-92601

1.2 921-92109

0,00 0,00 0,00

1.3 921-92109

0,00 0,00 0,00

Wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp. klasyfikacja dział, 
rozdział środki z budżetu 

krajowego
środki z budżetu 
UE

1 406 846,00 913 455,00 493 391,00

Odnowa i rozwój 
wsi

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia 2011 w sprawie budżetu 
na 2012r. 772 458,70 525 068,06 247 390,64

Budowa zespołu 
boisk z placem 
zabaw w 
Kowalewie 
Pomorskim – III 
etap centrum

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XI/119/12 z dnia 
14 czerwca  2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 774 983,58 487 026,20 287 957,38

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 774 984,00 487 026,00 287 958,00

Odnowa i rozwój 
wsi

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia 2011 w sprawie budżetu 
na 2012r.

Kształtowanie 
obszarów o 
szczególnym 
znaczeniu dla 
zaspokojenia 
potrzeb 
mieszkańców 
Pruskiej Łąki 
poprzez budowę 
parkingu przy 
świetlicy wiejskiej

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 
30 marca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 39 327,00 17 432,35 21 894,65

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XIII/131/12 z 
dnia 21 września 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej

39 327,00 13 580,03 25 746,97

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 39 327,00 13 580,00 25 747,00

Odnowa i rozwój 
wsi

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia 2011 w sprawie budżetu 
na 2012r.

Remont świetlic 
wiejskich w 
Chełmoniu, 
Chełmońcu i 
Pluskowęsach 
wraz ze zmianą 
sposobu 
ogrzewania

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 
30 marca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 352 149,00 119 796,00 232 353,00

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XIII/1131/12 z 
dnia 21 września 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 272 418,00 107 486,00 164 932,00

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XVI163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 272 418,00 117 292,00 155 126,00
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1.4 926-92601

0,00 0,00 0,00

0,00

1.5 921-92109

0,00 0,00 0,00

2. Wydatki bieżące razem: Stan na 31 grudnia 2012 rok

2.1 050-05011

0,00 0,00 0,00

2.2 853-85395

0,00 0,00 0,00

2.3

853-85395

0,00 0,00 0,00

Odkrywcy talentów

Rozwój 
infrastruktury 
Edukacyjnej

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia 2011 w sprawie budżetu 
na 2012r.

Budowa krytej 
pływalni w 
Kowalewie 
Pomorskim

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XI/119/12 z dnia 
14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 4 000 000,00 2 800 000,00 1 200 000,00

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XIII/131/12 z 
dnia 21 września 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 276 962,00 276 962,00

Odnowa i rozwój 
wsi

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia 2011 w sprawie budżetu 
na 2012r.

Wyposażenie 
świetlic wiejskich w 
Sierakowie,Chełmo
niu,Marianach i 
Mlewie

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 
30 marca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 43 155,00 18 595,49 24 559,51

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 43 155,00 18 595,00 24 560,00

244 676,00 36 702,00 207 974,00

Rozwój nowych 
rynków i kampanie 
promocyjne

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia  2011r. w sprawie 
budżetu na 2012r. 30 000,00 10 132,00 19 868,00

Teraz ryby mają 
głos

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XIII/131/12 z 
dnia 21 września 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej

Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na 
obszarach 
wiejskich

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia  2011r. w sprawie 
budżetu na 2012r.

Zwolennicy 
samodoskonalenia

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 
30 marca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 20 959,28 3 143,89 17 815,39

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 20 959,00 3 144,00 17 815,00

Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na 
obszarach 
wiejskich

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia  2011r. w sprawie 
budżetu na 2012r.

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr X/102/12 z dnia 
30 marca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 22 804,28 3 420,90 19 383,38

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 22 804,00 3 421,00 19 383,00
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2.4

0,00 0,00 0,00

Koniec z biernością

Ogółem (1+2)

853-85395,        
852-85214,        
852-85295           

Rozwój i 
upowszechnianie 
aktywnej integracji

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr IX/78/11 z dnia 
30 grudnia  2011r. w sprawie 
budżetu na 2012r.

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. Nr XI/119/12 z dnia 
14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej 200 912,39 30 136,85 170 775,54

Uchwała Rady Miejskiej w 
Kowalewie Pom. NrXVI/163/12 z 
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 200 913,00 30 137,00 170 776,00

1 651 522,00 950 157,00 701 365,00



Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
zrealizowanych do 31.12.2012 r.

L.p. Nazwa programu
Okres realizacji

Plan
Wykonanie do
31.12.2012 r.

Stopień
zaawanso-
wania % 
kol. 6/5od do

1 2 3 4 5 6 7

1
Budowa zespołu boisk z placem zabaw

w Kowalewie Pomorskim - III etap
2011 2012 782 525,00 782 524,88 100,00%

2

Kształtowanie obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców Pruskiej Łąki poprzez

budowę parkingu przy świetlicy
wiejskiej

2011 2012 39 587,00 39 586,12 100,00%

3
Remont świetlic wiejskich w

Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach
wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

2011 2012 277 519,00 272 147,70 98,06%

4
Rozbudowa remizy OSP w Wielkim

Rychnowie
2011 2012 316 500,00 313 931,45 99,19%

5

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w północnej części
miasta Kowalewa Pomorskiego na

terenach zabudowy mieszkaniowej i
usługowej, położonych pomiędzy

ulicami 1 Maja i Kościuszki – I etap

2011 2013 1 032 215,00 232 014,90 22,48%

6 Budowa strzelnicy w Kiełpinach 2011 2013 1 076 714,00 40 959,00 3,80%

7
Budowa krytej pływalni w Kowalewie

Pomorskim
2011 2014 12 427 543,00 422 795,41 3,40%

8 Koniec z biernością 2012 2013 398 500,00 193 270,59 48,50%

9
Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu
wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

2012 2013 312 831,00 9 900,00 3,16%

10
Budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Sienkiewicza w Kowalewie

Pomorskim
2012 2013 148 150,00 6 150,00 4,15%

11

Finansowy wkład własny na realizację
„Infostrady Kujaw i Pomorza – usługi

e-administracji i informacji
przestrzennej” na 2012r.

2012 2013 28 899,00 5 200,25 17,99%

12 Poprawa gospodarki osadami 2012 2013 230 000,00 27 675,00 12,03%

13
Przebudowa drogi gminnej nr 110116C

relacji Elzanowo – Mariany  metodą
wgłębnego bitumowania

2012 2013 734 920,00 584 919,19 79,59%

14 Przebudowa dróg osiedlowych oraz 2012 2013 165 000,00 149 677,96 90,71%

102



ciągów pieszo-jezdnych

15
Zakup samochodu dla jednostki OSP w

Mlewie
2012 2013 56 000,00 40 000,00 71,43%

16
Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja

w Kowalewie Pomorskim
2012 2014 330 320,00 19 680,00 5,96%

17
Budowa Urzędu Miejskiego w

Kowalewie Pom.
2012 2015 5 930 135,00 30 135,00 0,51%

Ogółem wydatki 24 287 358,00 3 170 567,45 13,05%
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Załącznik do zarządzenia Nr 34/2013
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego

z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE

z umorzeń należności, odroczeń terminów zapłaty oraz rozłożenia zapłaty należności na raty

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Treść

Kwota należności (w zł.)

Liczba rat Tytuł powstałej należności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. UMORZENIE

A 0,00 259,74 0,00 129,87 - - Najem lokalu użytkowego

A 0,00 743,82 0,00 743,82 - -

A 0,00 312,45 0,00 - -

A 523,44 523,44 - - Najem lokalu mieszkalnego

A 278,53 278,53 - - Najem lokalu mieszkalnego

A 442,61 101,56 442,61 101,56 - - Najem lokalu mieszkalnego

A 876,28 876,28 - - Najem lokalu mieszkalnego

A - - Najem lokalu mieszkalnego

A 0,00 880,63 0,00 - - Czynsz dzierżawny

A 0,00 134,55 0,00 - - Czynsz dzierżawny

2. ODROCZENIE
bez rozłożenia na raty

A 315,05 41,16 315,05 41,16 - 07.04.2012 r. Nabycie lokalu mieszkalnego

A 322,61 322,61 - 31.05.2012 r. Najem lokalu użytkowego

A 402,90 74,09 402,90 74,09 - 31.07.2012 r. Nabycie lokalu mieszkalnego

A 0,00 0,00 - 31.12.2012 r. Najem lokalu mieszkalnego

z rozłożeniem na raty A 476,03 0,28 476,03 0,28 9 31.12.2012 r. Nabycie lokalu mieszkalnego

3. ROZŁOŻENIE NA RATY

A 1191,07 94,87 1191,07 94,87 12 20.05.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 340,14 340,14 12 25.05.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 710,87 7,28 710,87 7,28 12 10.07.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 87,83 87,83 12 10.07.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 1106,09 1106,09 12 15.09.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 37,07 37,07 12 15.09.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 414,15 15,25 414,15 15,25 12 30.09.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 0,00 0,00 12 30.11.2013 r. Najem lokalu mieszkalnego

A 0,00 0,00 10 20.11.2021 r.

A 0,00 0,00 3 20.08.2022 r.

A 0,00 0,00 10 31.08.2022 r.

A 0,00 0,00 10 31.08.2022 r.

A 0,00 0,00 5 31.08.2022 r.

A 0,00 0,00 10 31.08.2022 r.

A 0,00 0,00 10 30.11.2022 r.

A 0,00 0,00 10 30.11.2022 r.

A 0,00 0,00 4 30.11.2022 r.

A 0,00 0,00 5 30.11.2022 r.

*)    Wstawić odpowiednio:
A    osoba fizyczna
B    osoba prawna
C    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
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L.p.
Nazwa, 
symbol 

dłużnika*)

Kwota umorzenia, 
odroczenia, rozłożenia na 

raty (w zł.)
Termin 

odroczenia, 
rozłożenia na 
raty (ostatnia 

rata)
Należność 

główna

Odsetki i 
inne 

należności 
uboczne

Należność 
główna

Odsetki i 
inne 

należności 
uboczne

Budowa przyzagrodowej 
oczyszczalni ścieków

3 124,50 Opłata adiacencka

3 849,30 3 849,30

1 261,06 1 261,06

1 297,77 1 297,77

7 616,03 1 105,62 7 616,03 1 105,62

2 551,80

1 246,98

14 024,39 14 024,39

1 764,30 1 764,30

4 039,88 4 039,88

1 055,18 1 055,18

11 389,86 11 389,86

1 411,63 1 411,63

1 647,89 1 647,89

2 851,00 2 851,00 Opłata adiacencka

1 500,00 1 500,00 Opłata adiacencka

5 568,00 5 568,00 Opłata adiacencka

4 608,00 4 608,00 Opłata adiacencka

1 955,00 1 955,00 Opłata adiacencka

7 487,00 7 487,00 Opłata adiacencka

2 250,00 2 250,00 Opłata adiacencka

2 250,00 2 250,00 Opłata adiacencka

2 038,24 2 038,24 Opłata adiacencka

3 528,00 3 528,00 Opłata adiacencka
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