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Gmina Lisewo: 

• Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat 

chełmiński, 

• 5,5 tysiąca mieszkańców, 

• Największa miejscowość – Lisewo ok. 1800 

mieszkańców,  

• 18 sołectw 



•  dogodne położenie przy autostradzie A-1 

(węzeł Lisewo) oraz drodze wojewódzkiej 

548, 

• Lisewo centrum administracyjne – handlowe 

gminy , 

• Budżet gminy:  

dochody ok. 27 mln. zł;  

wydatki ok. 29,7 mln. zł 

inwestycje: 8,5 mln zł 

  



Wydatki i dochody budżety w latach 

2011 - 2018 



Co nas wyróżnia? 



Nagroda Proobywatelski Samorząd 2016 



Super Samorząd 2017 



Angażowanie mieszkańców w sprawy lokalne 



Aktywni mieszkańcy 



Budowa strażnicy w Lipienku 







Prace przy boisku w Drzonowie 



Boisko w Drzonowie 





Działaj Lokalnie 

 Jako druga organizacja w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenie 

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie uzyskała status ośrodka Działaj Lokalnie 

 Ośrodek działa na terenie Gminy Lisewo oraz 3 gmin (Wąpielsk, Grudziądz i 

Chełmża) 

 Część środków na regranting organizacja pozyskała z środków gmin partnerskich. 

 W pierwszym konkursie 12 projektów uzyskało ponad 30 000 zł.  

 W 2018 roku w puli jest ponad 50 000 zł 

 



Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo 

 utworzona 12 lutego 2015 roku 

 W jej skład wchodzi 9 uczniów Szkół 

Podstawowych z gminy Lisewo,  

 Kadencja trwa dwa lata.  

 Rada ma przede wszystkim charakter 

konsultacyjne, ale również angażuje się 

w liczne wydarzenia we współpracy z 

samorządem oraz organizacjami  

 

 



 



Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 

 Funkcjonuje od 10 lat, w budynkach po byłej szkole 

 Zatrudnia 44 osoby niepełnosprawnych z całego 

powiatu chełmińskiego 

 Zakład kilkukrotnie zostawał laureatem konkursu „Super 

Lodołamacz”   

 Od początku działalności ok. 20 osób 

niepełnosprawnych znalazło pracę na otwartym rynku 



Lokalne produkty 

100% sera w serze 





Najważniejsze wyzwania 





Obwodnica Lisewa 



Złożenie wniosku o dofinasowanie 

 30 maja złożyliśmy wniosek na kwotę 33,2 mln zł w ramach konkursu 

z działania 5.1 Infrastruktura drogowa 

 Wartość inwestycji 33,2 mln zł 

 Długość 2,8 km  

 Planowane wpięcie rondami w węzeł autostrady A1 

 oraz drogę wojewódzką 548  









Kalendarz wójta 

 Od pierwszego dnia urzędowania opublikowałem w na stronie www.lisewo.com kalendarz Wójta Gminy, 



Dziękuję za uwagę 

Jakub Kochowicz 

Urząd Gminy w Lisewie 

Ul. Chełmińska 2 

86-230 Lisewo 

www.lisewo.com 

Tel. 501 781 069 

Email: wojt@lisewo.com 

 


