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Szanowni Mieszkańcy Gminy Cekcyn,  

raport o stanie gminy stanowi syntetyczne podsumowanie rocznej działalności 

Samorządu Gminy Cekcyn. Zestawienie zostało przygotowane w celu przedstawienia 

sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Cekcyn w 2019 roku.  

 Niniejszy dokument stworzony został po raz drugi. Rozszerzyliśmy w nim  pewne 

elementy, a w niektórych obszarach analiza danych została pogłębiona. Powstanie 

Raportu ma na celu analizę stanu samorządu oraz dyskusję nad kierunkami rozwoju 

naszej gminy, które przyczynią się do podniesienia poziomu życia i lepszego 

zaspokajania potrzeb  jej Mieszkańców.   

 Dane i informacje przedstawione w raporcie mają posłużyć przede wszystkim 

Mieszkańcom do pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także 

będą podstawą do rozwoju dialogu o przyszłości Gminy Cekcyn. Zainteresowane osoby 

zapraszam do zapoznania się ze strategiami, programami i sprawozdaniami  

z działalności samorządu dostępnymi na stronach internetowych gminy, w których 

znajdziecie Państwo rozszerzone i pogłębione dane i informacje o których, ze względu 

na zwięzłą charakterystykę raportu tylko wspominamy. 

 Tegoroczna dyskusja nad Raportem, z uwagi na ograniczenia związane ze 

stanem epidemiczny, odbędzie się w trybie zdalnym. Osoby chcące zabrać głos  

w debacie nad raportem o stanie gminy podczas Sesji Rady Gminy muszą złożyć do 

Przewodniczącego Rady Gminy Cekcyn pisemne zgłoszenie ( wzór zgłoszenia dostępny 

jest w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej www.cekcyn.pl). Zgłoszenie należy 

złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Gminy w Cekcynie najpóźniej do dnia 

poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 14 maja br. 

Dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Cekcynie za wkład  

w przygotowanie raportu. 

 Zachęcam do lektury i debaty nad dokumentem 

 

     Jacek Brygman 

Wójt Gminy Cekcyn   

 

http://www.cekcyn.pl/
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I. Wprowadzenie i ogólna charakterystyka gminy Cekcyn 

I.1 Podstawa prawna sporządzenia raportu 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie samorządu wynika z zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130 z późniejszymi 

zmianami) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713). 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym Wójt co roku, do dnia 

31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport o stanie Gminy Cekcyn obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Cekcyn 

w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy 

Cekcyn.   

I.2 Ogólna charakterystyka Gminy 

Gmina Cekcyn jest gminą wiejską, położoną w Powiecie Tucholskim. Zajmuje obszar 253 km2  

i zamieszkuje ją 6822 mieszkańców. Pod względem liczby mieszkańców (6822 osób w roku 2019 wg 

BDL GUS) zaliczana jest do grupy średnich (81. pozycja wśród 144 gmin w województwie), a pod 

względem zajmowanej powierzchni do bardzo dużych gmin (25326 ha, 6. pozycja wśród 144 gmin w 

województwie). Wśród 6 gmin powiatu tucholskiego, gmina zajmuje pierwszą pozycję pod względem 

powierzchni (23,5% ogółu), drugą pod względem liczby mieszkańców (13,8% ogółu), ale pierwszą pod 

względem liczby ludności wiejskiej (19,4% ogółu). Gęstość zaludnienia wynosi tylko 27 os/km kw. (co 

jest jednym z najniższych wskaźników w województwie i stanowi zaledwie około 60% średniej dla 

obszarów wiejskich). 

 Cechą charakterystyczną struktury użytkowania gruntów w gminie, jest bardzo duży udział 

lasów i gruntów leśnych. Wskaźnik lesistości (70,2% powierzchni gminy zajmują lasy) lokuje gminę na 

4. pozycji w województwie, a bezwzględna powierzchnia lasów (17,8 tys. ha) lokuje gminę na drugiej 

pozycji. Konsekwencją tego jest bardzo niski udział powierzchni zajmowanej przez użytki rolne, wśród 

których aż ¼ zajmują łąki i pastwiska, wskutek czego grunty orne zajmują niespełna 16% ogółu 

powierzchni, a ich przydatność dla rolnictwa jest bardzo mała –aż 2/3 zajmują grunty klas V, VI i VIz,  

a łączny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 50,6 pkt. należy do najniższych 

w województwie.  

 Gmina leży w części województwa cechującej się wyjątkowymi walorami środowiska 

przyrodniczego. Znajduje to potwierdzenie w formach ochrony ustanowionych na jej terenie. W 

granicach gminy leży: pięć rezerwatów przyrody, dwa parki krajobrazowe, obszar chronionego 

krajobrazu, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, dwa obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 
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oraz znaczna liczba użytków ekologicznych i pomników przyrody. Wyjątkową osobliwość przyrodniczą 

i krajoznawczą stanowi rezerwat „Cisy Staropolskie”. 

Liczba ludności gminy w ostatnich latach wykazuje zauważalny trend wzrostowy, czym wyróżnia się 

na tle tradycyjnych obszarów wiejskich, zazwyczaj tracących mieszkańców lub co najwyżej 

utrzymujących ich liczbę. W ciągu ostatnich 10 lat wzrost wyniósł około 300 osób. Jest skutkiem 

pozytywnych tendencji w zakresie ruchu naturalnego i migracji - w ostatnich latach gmina niemal 

corocznie notuje dodatni przyrost naturalny (w 2018 roku wyniósł 23 osoby, a w 2019 roku – 33 

osoby), podobnie jak notuje dodatnie saldo migracji (także jego wartości bezwzględne nie są 

wysokie), ale już sam fakt zyskiwania liczby ludności w wyniku migracji, jest na obszarach wiejskich - 

poza strefami podmiejskimi - zjawiskiem coraz rzadszym. 

Gmina charakteryzuje się warunkami fizyczno-geograficznymi, które znacznie utrudniają realizację 

zadań własnych. Duża powierzchnia, znacznie rozdrobnienie osadnictwa oraz mała gęstość 

zaludnienia powodują, że zapewnienie już minimalnych standardów wiąże się z ponoszeniem 

niewspółmiernie wysokich kosztów związanych z realizacją infrastruktury oraz jej utrzymaniem. W 

przypadku rozproszonego osadnictwa niezbędne jest rozwijanie sieci infrastrukturalnych o 

stosunkowo długich przebiegach (w stosunku do liczby mieszkańców z nich korzystających), a mała 

gęstość zaludnienia powoduje konieczność utrzymywania większej liczby placówek obsługi ludności 

(w przeciwnym razie odległość do nich byłaby zbyt duża i obniżałaby komfort dostępności). Dlatego 

też realizacja wielu zadań w takich uwarunkowaniach geograficznych jest dla Samorządu Gminy 

dużym wyzwaniem, z drugiej strony wysoka jakość środowiska naturalnego stwarza unikalne 

możliwości rozwoju dla rozwoju turystyki bądź gospodarki leśnej. 

I.3 Demografia 

W 2019 roku liczba mieszkańców Gminy Cekcyn zwiększyła się o 23 osoby w stosunku do roku 2018 

 i na dzień 31 grudnia 2019 wynosiła 6822 osoby, z czego kobiet było 3459 tj. 50,70%,  a mężczyzn 

3363 tj. 49,30%. W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0-17lat) wynosiła 1497 osób, w tym kobiet 

było 736,  a mężczyzn 761; 

 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 3975 osób, w tym kobiet było 1973, a 

mężczyzn 2002; 

 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1350 osoby, w tym kobiet było 750, a 

mężczyzn 600. 

W 2019 roku urodziło się w gminie 84 dzieci, w tym 41 dziewczynek i 43 chłopców. Zmarło 51 osób, w 

tym 29 kobiet i 22 mężczyzn. Przyrost naturalny w gminie Cekcyn w 2019 r. wynosił 33 osoby, a 

współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie 4,84 ‰.  
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I.4. Władze i struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Cekcynie 

Organem wykonawczym jest Wójt Gminy Cekcyn - Jacek Brygman. Urząd Gminy w Cekcynie stanowi 

jednostkę budżetową Gminy. Jest aparatem pomocniczym Wójta, Rady i jej komisji. Do zakresu 

działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie: 

1) zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, 

2) zadań zleconych przez organy administracji rządowej określone w ustawie z dnia 17 maja 1990 r.  

– o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji 

rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 ze zm.), 

3) zadań wynikających z innych ustaw szczególnych, 

4) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań 

powierzonych), 

5) zadań określonych statutem gminy, uchwałami rady i zarządzeniami wójta. 

Urząd zapewnia pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. 

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Cekcynie stanowiącym załącznik do 

Zarządzenia Nr 52/2018 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 27 sierpnia 2018 w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy w Cekcynie  w skład Urzędu wchodzą: 

1.Referat Administracyjno – Organizacyjny (w tym Sekretarz Gminy) 

2. Referat Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki (w tym zastępca wójta ) 

3. Referat Finansowy (w tym Skarbnik ) 

4. Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich 

5. Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

6. Referat Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych 

7. Pion Ochrony 

8. Audytor 

9. Inspektor Danych Osobowych  

 

Rysunek 1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Cekcynie 



Raport o stanie Gminy Cekcyn za 2019 rok 

 

8 

 

 



Raport o stanie Gminy Cekcyn za 2019 rok 

 

9 

 

II. Finanse gminy w 2019 r.  

Budżet jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. Pozwala gminie zaplanować 

jak rozdysponować dostępne środki finansowe. Budżet jako plan finansowy obejmuje dochody, 

wydatki oraz przychody i rozchody i odzwierciedla sytuację finansową każdej jednostki samorządu 

terytorialnego. Dane finansowe pozwalają na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,  

w celu właściwej realizacji zadań, należących do obowiązków gminy.  

Budżet Gminy Cekcyn na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Cekcyn nr II/18/18 z dnia 21 

grudnia 2018 r.    

Poniżej została dokonana analiza budżetu gminy  w 2019 r.: 

Dochody budżetowe  

Budżet na 2019 r.  zakładał dochody w kwocie 38.874.271 zł,  z czego wykonano 38.108.223,85 zł,  

a  ich plan  przedstawiał się następująco: 

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Cekcyn w 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1. Podatek rolny 212.200,00 215.884,90 102 

2. Podatek od nieruchomości 2.246.149,00 2.237.706,05 99 

3. Podatek leśny 593.000,00 607.555,37 102 

4. Podatek od środków 
transportowych 

107.000,00 109.041,20 102 

5. Podatek dochodowy od osób 
fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w 
formie karty podatkowej 

4.000,00 6.366,81 159 

6. Podatek od spadków i 
darowizn 

20.000,00 88.877,00 444 

7. Opłata skarbowa 20.000,00 21.800,24 109 

8. Opłata targowa 0,00 0,00 0 

9.  Podatek od czynności cywilno 
- prawnych 

110.400,00 233.698,22 212 

10. Udział w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa, w tym: 

   

10.1. podatku dochodowym od 
osób prawnych 

40.000,00 9.253,56 23 

10.2 podatku dochodowym od 
osób fizycznych 

4.389.051,00 4.430.583,00 101 

11. Czynsze za lokale mieszkalne i 
użytkowe 

175.620,00 185.927,87 106 
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12. Wpływy z usług (wynajem 
pomieszczeń, zwroty za 

usługi) 

305.250,00 313.228,62 103 

13. Wpłaty za przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne 

6.000,00 10.436,40 174 

14. Opłaty za koncesje 
alkoholowe 

100.000,00 99.786,14 99 

15. Opłata za śmieci 773.500,00 772.578,40 99 

16. Zwrot podatku VAT za rok 259.023,00 259.023,00 100 

17. Zwrot kosztów przez 
eksploatatora sieci wod – 

kan. 

720.000,00 698.439,43 97 

18. Sprzedaż nieruchomości 60.000,00 36.510,37 61 

19.  Dofinansowanie zadań ze 
środków UE 

1.814.772,00 1.424.324,21 78 

20. Pozostałe dochody 1.484.581,00 1.011.043,39 68 

Razem dochody własne 13.440.546,00 12.772.064,18 95 

21. Dotacje celowe 15.240.271,00 15.142.705,67 99 

 Z  tego:    

21.1 Na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

11.399.286,00 11.379.868,43 99 

21.2 Na zadania własne 839.248,00 812.934,14 97 

21.3 Otrzymane z funduszy 
celowych na zadania bieżące 

41.741,00 33.931,30 81 

21.4 Na zadania realizowane na 
podstawie porumień 

73.260,00 73.260,00 100 

21.5 otrzymane z funduszy 
celowych na dofinansowanie 

inwestycji 

0,00 0,00 0 

21.6 otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje 

2.886.736,00 2.842.711,80 98 

21.7 otrzymane z powiatu i gmin 
na inwestycje 

0 0,00 0 

21.8 Dotacje celowe ( wkład 
krajowy §2009i 6209) 

0 0,00 
 

0 

22 Subwencja ogólna, w tym: 10.193.454,00 10.193.454,00 100 

22.1 część wyrównawcza 2.959.908,00 2.959.908,00 100 

22.2 cześć oświatowa 7.233.546,00 7.233.546,00 100 

22.3 część równoważąca 0,00 0,00 0 

Razem dochody 38.874.271,00 38.108.223,85 98 
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Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą opłacanego w formie karty podatkowej (159%), w podatku od spadków  

i darowizn (444%), w podatku od czynności cywilno-prawnych (212%), oraz niższe wykonanie  

w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (23%) wynika z faktu, iż te pozycje 

dochodów realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i trudno je zaplanować (zazwyczaj 

planuje się je na poziomie dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym). 

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej na poziomie 109% spowodowane jest 

ustaleniem planu w oparciu o wykonanie tego dochodu w 2018 roku. Wykonanie dochodów                     

z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (106%) spowodowane jest skutecznością czynności 

egzekucyjnych oraz wynajmem pomieszczeń po byłym przedszkolu. Wykonanie planu dochodów        

z wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie 174% związane jest z wpłatami 

dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ludwichowo-Trzebciny. Wykonanie dochodów ze 

sprzedaży majątku na poziomie 61% jest odzwierciedleniem zainteresowania kupnem działek 

gminnych. Wykonanie wpływów z tytułu dofinansowania zadań ze środków UE na poziomie 78% 

wynika z faktu przesunięcia na 2020 rok wpływu za I etap realizacji inwestycji dotyczącej montażu 

paneli fotowoltaicznych („Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł 

energii na terenie gminy Cekcyn”). 

Jeżeli chodzi o dotacje wykonane poniżej 100% w niektórych pozycjach wynika ze zwrotu 

niewykorzystanych dotacji, bądź nieskorygowaniu planu do rzeczywistego wykonania (głównie w 

dziale 852 – pomoc społeczna i 855 - rodzina). 

 Wydatki budżetowe 

Natomiast wydatki w budżecie gminy  na 2019 rok zaplanowano na 41.741.676 zł, z czego wykonano 

39.088.508,54 zł.   

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2019 r. według ważniejszych grup  

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1. Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) 9.570.169,00 8.054.408,75 84 
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2. Wydatki bieżące, w tym: 32.171.507,00 31.034.099,79 96 

 - wynagrodzenia pracowników  

/Urzędu Gminy brygady remontowo – 

budowlanej, GOPSu, GOKu, GBP oraz 

szkół/  

9.433.834,00 9.269.234,58 98 

 - pochodne od wynagrodzeń  

/pracowników Urzędu Gminy, brygady 

remontowo – budowlanej, GOPSu, GOKu, 

GBP oraz szkół/ 

1.916.891,00 1.871.048,83 98 

 - dotacje 909.672,00 893.473,95 98 

 - na obsługę długu 470.000,00 449.909,26 96 

 - pozostałe wydatki 19.441.110,00 18.550.433,17 95 

Ogółem 41.741.676,00 39.088.508,54 94 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.698,37 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na  

1 mieszkańca wynosiły 6.118,69 zł . 

II.1 Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

342.998,80 zł.  

Tabela 3. Przedsięwzięcia zrealizowane  w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota w zł 

1 Brzozie 1/ Budowa drogi asfaltowej – przygotowanie dokumentacji 

projektowej 

12.000,00 

2/ Doposażenie placu zabaw 5.300,00 

3/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 300,00 

4/ Utrzymanie terenów zielonych 264,52 
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Razem 17.864,52 

2 Cekcyn  1/ Budowa nowych dróg – Lubińsk  30.000,00 

2/ Budowa siłowni plenerowej – Dębowiec 10.000,00 

3/ Doposażenie OSP – Cekcyn  4.661,30 

Razem 44.661,30 

3 Iwiec  1/ Wybudowanie wiaty obok budynku wielofunkcyjnego  7.000,00 

2/ Dofinansowanie OSP Iwiec na rozpoczęcie rozbudowy remizy 5.000,00 

3/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich 2.000,00 

4/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 1.000,00 

5/ Poprawa stanu dróg gminnych 4.000,00 

6/ Utrzymanie terenów zielonych 200,00 

7/ Apel poległych 200,00 

8/ Budowa drogi gminnej w kierunku Iwiec Kochelno – Wierzchlas 

pierwszy etap 

15.346,49 

Razem 34.746,49 

4 Krzywogoniec  1/ Kontynuacja budowy drogi w Okoninku 15.000,00 

2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 2.000,00 

3/ Utrzymanie terenów zielonych 700,00 

4/ Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej  2.000,00 

5/ Promocja Sołectwa 1.290,81 

Razem 20.990,81 

5 Ludwichowo 1/ Zagospodarowanie oraz dbanie o porządek w sołectwie 300,00 

2/ Doposażenie OSP Zdroje  1.000,00 

3/ Wykonanie oświetlenia w kierunku „Kaczejewa” 11.107,12 

4/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 500,00 

Razem 12.907,12 
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6 Małe Gacno 1/ Budowa drogi gminnej w kierunku Szklanej Huty 20.000,00 

2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 1.500,00 

3/ Utrzymanie zieleni oraz zagospodarowanie terenu sołeckiego 1.723,88 

Razem 23.223,88 

7 Nowy Sumin 1/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Suminie 2.300,00 

2/ Poprawa stanu dróg gminnych 21.100,00 

3/ Doposażenie i remont pomieszczeń Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowym Suminie 

1.900,00 

4/ Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie 1.400,00 

5/ Zakup paliwa do kosiarek 52,12 

Razem 26.752,12 

8 Ostrowo  1/ Budowa drogi gminnej w kierunku Lubińska 13.000,00 

2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 2.000,00 

3/ Funkcjonowanie KGW 1.000,00 

4/ Rozbudowa remizy OSP 2.900,00 

5/ Doposażenie placu rekreacyjnego 1.000,00 

6/ Utrzymanie terenów zielonych 197,59 

Razem 20.097,59 

9 Trzebciny  1/ Wkład własny sołectwa w budowę oświetlenia ulicznego 11.000,00 

2/ Doposażenie jednostki OSP Zdroje 1.500,00 

3/ Poprawa stanu dróg gminnych 2.000,00 

4/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 300,00 

5/ Bieżące prace remontowe w sołectwie 965,44 

Razem 15.765,44 

10 Wielkie 

Budziska 

1/ Budowa drogi gminnej 12.000,00 

2/ Użytki zielone 648,91 



Raport o stanie Gminy Cekcyn za 2019 rok 

 

15 

 

3/ Promocja sołectwa Wielkie Budziska 1.500,00 

4/ Działalność świetlicy wiejskiej/ 500,00 

Razem 14.648,91 

11 Wysoka  1/ Projekt oświetlenia i budowa drogi od przepompowni obok 

Państwa Belt do skrzyżowania koło Państwa Lipińskich 

25.000,00 

2/ Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, nawiezienie kruszywa i 

równanie  

10.005,73 

3/ Utrzymanie terenów zielonych 500,00 

Razem 35.505,73 

12 Zalesie 1/ Poprawa stanu dróg gminnych 5.000,00 

2/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 3.000,00 

3/ Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu 1.000,00 

4/ Wkład własny na sfinansowanie oświetlenia w sołectwie 17.000,00 

5/ Utrzymanie terenu zielonego w Totkowej Kuli, zakup paliwa 

oraz doposażenie 

1.422,04 

Razem 27.422,04 

13 Zdroje  1/ Wkład własny sołectwa w budowę drogi 12.000,00 

2/ Rozbudowa i doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 4.000,00 

3/ Przygotowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego  4.000,00 

3/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 3.000,00 

4/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich 1.000,00 

5/ Utrzymanie terenów zielonych 161,76 

Razem 24.161,76 

14 Zielonka  1/ Budowa drogi Zielonka – Jelenia Góra 17.251,09 

2/ Budowa wiaty przystankowej 2.000,00 

3/ Doposażenie OSP 3.500,00 

4/ Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej  1.000,00 
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5/ Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich 500,00 

Razem 24.251,09 

Ogółem 342.998,80 

 

II.2 Zamówienia publiczne  

Zamówienia publiczne regulowane są przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Realizowane przez 

gminę są narzędziem do realizacji zadań samorządu, stosowane w celu jak najbardziej efektywnego i 

racjonalnego wykorzystania środków publicznych. W związku z tym, że realizacja zamówień 

publicznych jest bezpośrednio powiązana z finansami gminy, w tym roku w Raporcie przygotowaliśmy 

analizę przeprowadzonych postępowań.  

Tabela 4. Zestawienie przetargów na zadania inwestycyjne w 2019 r. 

Nazwa 
zadania 

Szacunko
wa 

wartość 
zamówien

ia 
/brutto/ 

Termin 
ogłosze

nia 
postępo
wania 

Termi
n 

składa
nia 

ofert 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Data 
rozstrzygnię

cia 
postępowa

nia 

Data 
podpisa

nia 
umowy 

Nazwa 
wybranego 
wykonawcy 

Wartość 
zadania 
/brutto/ 

Data 
realizac

ji 
zadani

a 

Budowa i 
przebudowa 
drogi gminnej  
ul. Wodna w 
Cekcynie 

2.441.180,
71 zł 

09.01. 
2019 r. 

25.01. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert - 2 

08.02. 
2019 r. 

14.02. 
2019 r. 

Zakład Sprzętowo – 
Transportowy 

Czesław Pawłowski  
ul. Towarowa 1  

89 – 500 
Tuchola 

1.555.428,3
0 zł 

30.09. 
2019 r. 

Budowa 
świetlicy 
wiejskiej  
w 
miejscowości 
Zalesie wraz  
z 
wyposażenie
m 

747.775,7
7 zł 

19.01. 
2019 r. 

14.02. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert - 4 

08.03. 
2019 r. 

15.03. 
2019 r. 

Malarstwo – 
Tapeciarstwo Usługi 

Remontowo – 
Budowlane  

Leszek Stosik  
ul. Dworcowa 9/a, 

86 – 150 Osie 

889.290,00 
zł 

31.01. 
2020 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej  
Nr 010304C  
w 
miejscowości 
Zdroje, 
przebudowa 
drogi gminnej               
w 
miejscowości 
Ostrowo etap 
II, 
przebudowa 
drogi gminnej  
Nr 010320C  
w 

Cz. I – 
Zdroje 
610.968,9
7 zł 
 
Cz. II – 
Zielonka 
457.891,8
4 zł 
 
Cz. III – 
Ostrowo 
162.249,8
4 zł 

06.02. 
2019 r. 

21.02. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert cz. I 

- 5 
 

liczba 
złożonych 
ofert cz. II 

- 6 
 

liczba 
złożonych 
ofert  cz. 

III - 6 
 

21.03. 
2019 r. 

28.03. 
2019 r.  

Cz. I 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

„SOLO” 
Tomasz Koczyński 
ul. Transportowa 

12, 
89 – 500 Tuchola 

 
Cz. II 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

„SOLO” 
Tomasz Koczyński 
ul. Transportowa 

12, 

Cz. I 
499.204,71 
zł 
 
Cz. II 
354.649,42 
zł 
 
Cz. III 
113.143,52 
zł 

30.09. 
2019 r. 
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miejscowości 
Zielonka  
w gminie 
Cekcyn etap II 

89 – 500 Tuchola 
 

Cz. III 
PRETORIA TRADE  
Tomasz Suchanek  
Nowy Jasiniec 86,  

86 – 010 Koronowo 

Zagospodaro
wanie terenu 
przy ulicy 
Parkowej  
w Cekcynie 

208.867,9
1 zł 

11.03. 
2019 r. 

27.03. 
2019 

r. 

Liczba 
złożonych 
ofert - 5 

  

12.04. 
2019 r. 

23.04. 
2019 r. 

Drew-Kos Dariusz 
Różycki  

ul. Chojnicka 74,  
89 – 500 Tuchola 

151.979,43 
zł 

31.07. 
2019 r. 

Zaprojektowa
nie i budowa 
kompleksowe
go Punktu 
Selektywnego 
Zbierania  
Odpadów 
Komunalnych 
wraz z 
infrastrukturą                      
i 
wyposażenie
m w 
miejscowości 
Cekcyn 

943.250,0
0 zł 

11.04. 
2019 r. 

09.10. 
2019 

r. 

Liczba 
złożonych 
ofert - 2 

unieważnio
ny 

   31.08. 
2021 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej  
Nr 010304C 
relacji Małe 
Gacno – 
Zdroje  
od km 0+000 
do km 0+710 

732.998,4
5 zł 

17.04. 
2019 r. 

08.05. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert - 6 

24.05. 
2019 r. 

03.06. 
2019 r. 

Zakład Sprzętowo – 
Transportowy  

Czesław Pawłowski  
ul. Towarowa 1,  
89 – 500 Tuchola 

545.867.14 
zł 

31.10. 
2019 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej 
Wysoka – 
Wierzchucin  
od km 0+000 
do km 0+904  
w gminie 
Cekcyn 

1.198.706,
00 zł 

28.05. 
2019 r. 

17.06. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert - 6 

04.09. 
2019 r. 

13.09. 
2019 r. 

Dariusz Sala 
Sławęcin,  

ul. Dworcowa 12, 
89 – 620 Chojnice 

904.093,47 
zł 

 

30.12. 
2019 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej  
Nr 010346C  
w m. Małe 
Gacno od km 
0+219 do km 
0+796 w 
gminie Cekcyn 

581.108,4
7 zł 

28.05. 
2019 r. 

17.06. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert - 6 

04.09. 
2019 r. 

13.09. 
2019 r. 

Dariusz Sala 
Sławęcin,  

ul. Dworcowa 12, 
89 – 620 Chojnice 

513.126,17 
zł 

30.10. 
2019 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej 
Nr 010324C 
Zalesie – Stary 
Sumin 

873.313,9
1 zł 

30.07. 
2019 r. 

14.08. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert - 6 

unieważnio
ny 
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Przebudowa 
drogi gminnej  
Nr 010309C 
relacji Nowy 
Sumin – 
Cekcynek  
od km 0+000  
do km 1+788 

1.988.914,
00 

30.07. 
2019 r. 

14.08. 
2019 

r. 

 liczba 
złożonych 
ofert - 6 

04.09. 
2019 r. 

11.09. 
2019 r. 

COLAS Polska Sp. z 
o. o. 

ul. Nowa 49,  
62 – 070 Palędzie 

1.411.423,5
4 zł 

29.11. 
2019 r. 

Budowa 
oświetlenia 
drogowego na 
terenie gminy 
Cekcyn 

231.883,1
5 zł 

08.10. 
2019 r. 

23.10. 
2019 

r.  

liczba 
złożonych 
ofert – 4  

08.11. 
2019 r. 

20.11. 
2019 r. 

Spółka Jawna 
ENERGOTECH 

Justyna, Józef Szulc,  
ul. Leśna 11a 

89-511 Cekcyn 

193.095,07 
zł 

10.01. 
2020 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej 
nr 010306C 
Stary Sumin – 
Dębowiec m. 
Okoninek od 
km 0+199,14 
do km 0+501 
w gminie 
Cekcyn  

230.522,3
7 zł 

18.10 
2019 r. 

05.11. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 3  

19.11. 
2019 r. 

27.11. 
2019 r. 

Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i 

Mostów Sp. z o. o. 
ul. Laskowicka 3,  
86 – 100 Świecie 

227.351,36 
zł 

29.05. 
2020 r. 

Przebudowa 
drogi gminnej 
nr 010321C 
Wielkie 
Budziska – 
Małe Budziska 
od km 0+000 
do km 0+210 
w gminie 
Cekcyn 

218.691,8
4 zł 

18.10. 
2019 r. 

04.11. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 4  

19.11. 
2019 r. 

27.11. 
2019 r. 

ROBOTY ZIEMNE 
Dariusz Sala 

Sławęcin,  
ul. Dworcowa 12, 
89 – 620 Chojnice 

163.658,82 
zł 

15.05. 
2020 r. 

 

Tabela 5.  Zestawienie pozostałych  przetargów w 2019 r. 

Nazwa 
zadania 

Szacunko
wa 

wartość 
zamówien

ia 
/brutto/ 

Termin 
ogłosze

nia 
postępo
wania 

Termi
n 

składa
nia 

ofert 

Liczba 
złożonych 

ofert 

Data 
rozstrzygnię

cia 
postępowa

nia 

Data 
podpisa

nia 
umowy 

Nazwa 
wybranego 
wykonawcy 

Wartość 
zadania 
/brutto/ 

Data 
realizacji 
zadania 

Dostawa i 
montaż 

instalacji 
fotowoltaiczn

ych, 
kolektorów 

słonecznych i 
powietrznych 
pomp ciepła 
na terenie 

Gminy Cekcyn  

1.656.480,
36 zł 

12.12. 
2018 r. 

24.09. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 

ofert: 
cz. I – 5 

szt. 
cz. II – 1 

szt. - 
unieważni

ony 

31.10. 
2019 r. 

13.11. 
2019 r. 

Pro-eco  
Sp. z o.o. 
Al. Zwycięstwa 
245/7 
81-525 Gdynia 

1.398.860,
95 zł 

30.06. 
2020 r. 

Eksploatacja 
urządzeń 

zbiorowego 
zaopatrzenia 

w wodę i 

487.381,8
7 zł 

10.05. 
2019 r. 

21.05. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 1 

szt. 

24.05. 
2019 r. 

27.05. 
2019 r. 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo – 
Usługowe 
TUCHWOD Sp. z 
o.o. 

584.496,0
0 zł 

31.05. 
2023r. 
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zbiorowego 
odprowadzani
a ścieków na 

terenie gminy 
Cekcyn w 

okresie 
01.06.2019 – 
31.05.2023  

ul. Budowlana 2 
89-500 Tuchola 

Udzielenie 
kredytu 

długotermino
wego w 

wysokości 
500.000,00 zł 

130.210,2
2 zł 

25.06. 
2019 r. 

05.07. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 1 

szt. 

unieważnio
ny 

    

Udzielenie 
kredytu 

długotermino
wego w 

wysokości 
790.000,00 zł 

207.743,6
0 zł 

25.06. 
2019 r. 

10.07. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 1 

szt. 

19.07. 
2019 r. 

26.07. 
2019 r. 

Bank Spółdzielczy w 
Koronowie 
ul. Plac Zwycięstwa 
12 
86-010 Koronowo 

204.849,2
6 zł 

29.07. 
2033r. 

Udzielenie 
kredytu 

konsolidacyjn
ego w 

wysokości 
5.806.500,00 

zł 

1.137.678,
41 zł 

09.07. 
2019 r. 

20.08. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 3 

szt. 

03.09. 
2019 r. 

24.09. 
2019 r. 

Bank Polskiej 
Spółdzielczości 
Spółka Akcyjna ul. 
Grzybowska 81 
00-844 Warszawa 

1.022.549,
81 zł 

29.12. 
2034r. 

Udzielenie 
kredytu 

długotermino
wego w 

wysokości 
790.000,00 zł 

130.210,2
2 zł 

10.07. 
2019 r. 

18.07. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 1 

szt. 

19.07. 
2019 r. 

26.07. 
2019 r. 

Bank Spółdzielczy w 
Koronowie 
ul. Plac Zwycięstwa 
12 
86-010 Koronowo 

128.670,7
7 zł 

29.06. 
2033r. 

Usługi 
odbierania i 
zagospodaro

wania 
odpadów 

komunalnych 
z terenu 

Gminy Cekcyn 
w okresie 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

765.073,1
2 zł 

28.10. 
2019 r. 

08.11. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 2 

szt. 

unieważnio
ny 

    

Usługi 
odbierania i 
zagospodaro

wania 
odpadów 

komunalnych 
z terenu 

Gminy Cekcyn 
w okresie 

01.01.2020 – 
31.12.2020 

765.073,1
2 zł 

18.11. 
2019 r. 

27.11. 
2019 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 2 

szt. 

11.12. 
2019 r. 

19.12. 
2019 r. 

Zakład 
Wielobranżowy 
WIĄZAR Wiesław 
Menard 
Wielki Komorsk 
ul. Warlubska 17 
86-160 Warlubie 

932.580,0
4 zł 

31.12. 
2020r. 

Dostawa i 
montaż 

kolektorów 
słonecznych i 
powietrznych 
pomp ciepła 

216.540,0
0 zł 

19.12. 
2019 r. 

08.01. 
2020 

r. 

liczba 
złożonych 
ofert – 1 

szt. 

unieważnio
ny 
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na terenie 
Gminy Cekcyn 

w ramach 
realizacji 

projektu pn. 
Poprawa 

bezpieczeńst
wa 

energetyczne
go poprzez 

dywersyfikacj
ę źródeł 

energii na 
terenie gminy 

Cekcyn. 

 

 III. Realizacja uchwał Rady Gminy Cekcyn  

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest 

organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy przy pomocy Urzędu Gminy  

w Cekcynie Wójt Gminy Cekcyn realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r.  

w sposób w nich określony. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 Tabela 6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Cekcyn w 2019 roku 

Lp. Nr 

uchwały 

Data przyjęcia W sprawie 

1 Uchwała Nr 

III/29/19 

22 lutego 2019 r. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Cekcyn na 2019 rok 

 

2 Uchwała Nr 

III/30/19 

22 lutego 2019 r. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021 

 

 

3 Uchwała Nr 

III/31/19 

22 lutego 2019 r. zmian Statutu Gminy Cekcyn 
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4 Uchwała Nr  

III/32/19 

22 lutego 2019 r. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury  

w Cekcynie 

 

5 Uchwała Nr 

III/33/19 

22 lutego 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

6 Uchwała Nr 

III/34/19 

22 lutego 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

 

 

7 Uchwała Nr 

III/35/19 

22 lutego 2019 r. przyjęcia od Powiatu Tucholskiego zadania zarządzania drogami 

publicznymi 

 

8 Uchwała Nr 

III/36/19 

22 lutego 2019 r. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

na terenie Gminy Cekcyn na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

9 Uchwała Nr  

III/37/19 

22 lutego 2019 r. wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Cekcyn 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

 

10 Uchwała Nr 

III/38/19 

22 lutego 2019 r. wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Cekcyn 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

 

11 Uchwała Nr  

III/39/19 

22 lutego 2019 r. wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Cekcyn 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 

 

12 Uchwała Nr 

III/40/19 

22 lutego 2019 r. przyjęcia darowizny nieruchomości 

 

 

13 Uchwała Nr 

III/41/19 

22 lutego 2019 r. zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Ostrowo, Gmina Cekcyn, na lata 2019-2029 w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 8.2.7 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

 

14 Uchwała Nr  

III/42/19 

22 lutego 2019 r. zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Zdroje, Gmina Cekcyn, na lata 2019-2029 w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 8.2.7 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

 

15 Uchwała Nr 

III/43/19 

22 lutego 2019 r. zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Zielonka, Gmina Cekcyn, na lata 2019-2029 w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 8.2.7 

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 

 

16 Uchwała Nr 

III/44/19 

22 lutego 2019 r. planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cekcyn na rok 

2019 

 

17 Uchwała Nr  29 marca 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 
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IV/45/19  

 

18 Uchwała Nr 

IV/46/19 

29 marca 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

 

 

19 Uchwała Nr 

IV/47/19 

29 marca 2019 r. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cekcyn 

 

 

20 Uchwała Nr  

IV/48/19 

29 marca 2019 r. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

21 Uchwała Nr  

IV/49/19 

29 marca 2019 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

 

22 Uchwała Nr  

IV/50/19 

29 marca 2019 r. przyjęcia darowizny nieruchomości 

 

 

23 Uchwała Nr  

IV/51/19 

29 marca 2019 r. przyjęcia darowizny nieruchomości 

 

 

24 Uchwała Nr  

IV/52/19 

29 marca 2019 r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn w 

2019 roku 

 

25 Uchwała Nr  

IV/53/19 

29 marca 2019 r. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników 

przyrody 

 

26 Uchwała Nr  

IV/54/19 

29 marca 2019 r. odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu 

 

27 Uchwała Nr  

IV/55/19 

29 marca 2019 r. załatwienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Iwcu 

 

 

28 Uchwała Nr  

IV/56/19 

29 marca 2019 r. załatwienia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Iwcu 

 

 

29 Uchwała Nr 

V/57/19 

23 kwietnia 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

30 Uchwała Nr 

V/58/19 

23 kwietnia 2019 r. zatwierdzenia zmian w planie pracy Rady Gminy Cekcyn na 2019 rok 

 

 

31 Uchwała Nr  

V/59/19 

23 kwietnia 2019 r. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Cekcyn w 2019 roku 
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32 Uchwała Nr 

VI/60/19 

27 maja 2019 r. wotum zaufania dla Wójta Gminy Cekcyn 

 

 

33 Uchwała Nr 

VI/61/19 

27 maja 2019 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Cekcyn za 2018 rok 

 

34 Uchwała Nr 

VI/62/19 

27 maja 2019 r. absolutorium dla Wójta Gminy Cekcyn 

 

 

35 Uchwała Nr 

VI/63/19 

27 maja 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

36 Uchwała Nr 

VI/64/19 

27 maja 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

 

 

37 Uchwała Nr 

VI/65/19 

27 maja 2019 r. zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego 

 

 

38 Uchwała Nr 

VI/66/19 

27 maja 2019 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 

39 Uchwała Nr 

VI/67/19 

27 maja 2019 r. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

 

40 Uchwała Nr 

VI/68/19 

27 maja 2019 r. przyjęcia darowizny nieruchomości 

 

 

41 Uchwała Nr 

VI/69/19 

27 maja 2019 r. powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej 

  

42 Uchwała Nr 

VI/70/19 

27 maja 2019 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Huta 

 

43 Uchwała Nr 

VI/71/19 

27 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz 

warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Cekcyn 

 

44 Uchwała Nr 

VI/72/19 

27 maja 2019 r. zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych Gminy Cekcyn 

 

 

45 Uchwała Nr 

VI/73/19 

27 maja 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Cekcyn oraz określenie granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 

 

46 Uchwała Nr 

VI/74/19 

27 maja 2019 r. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarczego (inwestycyjnego) 

gminy Cekcyn na lata 2019-2025” 
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47 Uchwała Nr 

VII/75/19 

14 czerwca 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

48 Uchwała Nr 

VII/76/19 

14 czerwca 2019 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2018 

 

49 Uchwała Nr 

VII/77/19 

14 czerwca 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

 

 

50 Uchwała Nr 

VII/78/19 

14 czerwca 2019 r. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

 

 

51 Uchwała Nr 

VII/79/19 

14 czerwca 2019 r. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych 

położonych w Ostrowie 

 

52 Uchwała Nr 

VII/80/19 

14 czerwca 2019 r. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

 

53 Uchwała Nr 

VII/81/19 

14 czerwca 2019 r. powołania Zespołu ds. wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

w Tucholi 

 

54 Uchwała Nr 

VII/82/19 

14 czerwca 2019 r. zniesienia formy ochrony przyrody 

 

 

55 Uchwała Nr 

VII/83/19 

14 czerwca 2019 r. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na Uchwałę Nr 

IV/52/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn w 

2019 roku oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

 

56 Uchwała Nr 

VII/84/19 

14 czerwca 2019 r. powierzenia Powiatowi Tucholskiemu zarządzania drogą gminną  

i drogą wewnętrzną 

 

57 Uchwała Nr 

VIII/85/19 

26 lipca 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 
58 Uchwała Nr 

VIII/86/19 

26 lipca 2019 r. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Tucholi na Uchwałę Nr 

VIII/57/11 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Cekcyn 

dotyczącego trybu i sposobu powoływania członków zespołu oraz 
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szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenia 

odpowiedzi na skargę 

 

59 Uchwała Nr 

IX/87/19 

20 września 2019 r. powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania 

tajnego w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi 

 

60 Uchwała Nr  

IX/88/19 

20 września 2019 r. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tucholi 

 

 

61 Uchwała Nr 

IX/89/19 

20 września 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

62 Uchwała Nr 

IX/90/19 

20 września 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

 

 

63 Uchwała Nr 

IX/91/19 

20 września 2019 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

 

64 Uchwała Nr 

IX/92/19 

20 września 2019 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn 

 

65 Uchwała Nr 

IX/93/19 

20 września 2019 r. przyjęcia darowizny nieruchomości  

 

 

66 Uchwała Nr 

IX/94/19 

20 września 2019 r. sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Suminie 

 

 

67 Uchwała Nr 

IX/95/19 

20 września 2019 r. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Cekcyn 

spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Cekcyn 

 

68 Uc6hwała Nr 

IX/96/19 

20 września 2019 r. wprowadzenia zmian w Programie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Cekcyn w 2019 r. 
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69 Uchwała Nr 

IX/97/19 

20 września 2019 r. przyjęcia Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na terenie Gminy Cekcyn na 2020 rok 

 

70 Uchwała Nr 

IX/98/19 

20 września 2019 r. stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum prowadzonego 

przez Gminę Cekcyn 

 

71 Uchwała Nr 

IX/99/19 

20 września 2019 r. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli 

 

 

72 Uchwała Nr 

IX/100/19 

20 września 2019 r. powołania Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie i nadania jej statutu 

 

 

73 Uchwała Nr 

IX/101/19 

20 września 2019 r. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

 

74 Uchwała Nr 

IX/102/19 

20 września 2019 r. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Cekcyn 

 

75 Uchwała Nr 

IX/103/19 

20 września 2019 r. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

w Gminie Cekcyn dotyczącego trybu i sposobu powoływania 

członków zespołu oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

 

76 Uchwała Nr 

IX/104/19 

20 września 2019 r. załatwienia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Cekcyn 

 

 

77 Uchwała Nr 

X/105/19 

25 października 2019 

r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 
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78 Uchwała Nr 

XI/106/19 

22 listopada 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

 

 

79 Uchwała Nr 

XI/107/19 

22 listopada 2019 r. wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

 

 

80 Uchwała Nr 

XI/108/19 

22 listopada 2019 r. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 

 

81 Uchwała Nr 

XI/109/19 

22 listopada 2019 r. wysokość stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 

 

 

82 Uchwała Nr 

XI/110/19 

22 listopada 2019 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn 

 

83 Uchwała Nr 

XI/111/19 

22 listopada 2019 r. określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z 

budżetu Gminy Cekcyn na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

 

84 Uchwała Nr 

XI/112/19 

22 listopada 2019 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Cekcyn 

 

85 Uchwała Nr 

XI/113/19 

22 listopada 2019 r. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku 

 

86 Uchwała Nr 

XI/114/19 

22 listopada 2019 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej 

87 Uchwała Nr 

XI/115/19 

22 listopada 2019 r. przyjęcia darowizny nieruchomości 

88 Uchwała Nr 

XI/116/19 

22 listopada 2019 r. darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tucholskiego 
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89 Uchwała Nr 

XI/117/19 

22 listopada 2019 r. wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Huta 

90 Uchwała Nr  

XII/118/19 

20 grudnia 2019 r. zmian budżetu gminy na 2019 rok 

91 Uchwała Nr  

XII/119/19 

20 grudnia 2019 r. zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

92 Uchwała Nr  

XII/120/19 

20 grudnia 2019 r. uchwalenia budżetu Gminy Cekcyn na rok 2020 

93 Uchwała Nr  

XII/121/19 

20 grudnia 2019 r. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn 

94 Uchwała Nr  

XII/122/19 

20 grudnia 2019 r. nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubińsk 

95 Uchwała Nr  

XII/123/19 

20 grudnia 2019 r. sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 

96 Uchwała Nr  

XII/124/19 

20 grudnia 2019 r. ustalenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 

97 Uchwała Nr  

XII/125/19 

20 grudnia 2019 r. określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli 

oraz form i specjalności kształcenia, na które będzie przyznawane  

w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Cekcyn 

98 Uchwała Nr  

XII/126/19 

20 grudnia 2019 r. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

99 Uchwała Nr  

XII/127/19 

20 grudnia 2019 r. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Cekcyn na rok 2020 

100 Uchwała Nr  

XII/128/19 

20 grudnia 2019 r. planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cekcyn na rok 

2020 

 

 

IV. Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii 
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IV.1 Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego, jest dokumentem przyjętym Uchwalą nr 

XVII/105/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 marca 2016 r. Nad tym dokumentem gmina 

Cekcyn pracowała wspólnie z pozostałymi samorządami Powiatu Tucholskiego, wpisując do niego 

swoje projekty. Dokument ten pełni rolę „strategii  dla terytorium, a nie „strategii dla jednostki 

poziomu administracyjnego” i ze względu na szeroki zakres merytoryczny  jest wyznacznikiem działań 

gminy Cekcyn.  Strategia ta pełni obecnie  ważną rolę pomocniczą w zarządzaniu Gminą. W 2019 r. 

realizowaliśmy następujące zadania, które przyczyniły się do osiągnięcia celów założonych w strategii: 

Cel nadrzędny 

Wysoka jakość życia na terenie powiatu 

Cel strategiczny 1:  Nowoczesne społeczeństwo 

Obszar działań 1.1: Aktywność społeczna 

Obszar działań 1.2: Infrastruktura rozwoju społecznego 

 

Kierunki działań: 

1. Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia na wszystkich poziomach edukacji 
2. Rozwój bazy lokalowej i poprawa wyposażenie szkół na wszystkich poziomach edukacji 

3. Opracowanie i realizacja w szkołach podstawowych i gimnazjach, programów: promocji nauk 
ścisłych, intensywnej nauki języków obcych, aktywności sportowej 

4. Wspieranie niepublicznych placówek edukacyjnych 

5. Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki przedszkolnej 

6. Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku żłobkowym 

7. Poszerzanie zakresu działalności instytucji kultury w kierunku prowadzenia zadań z zakresu 
rozwoju społecznego 

8. Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości ochrony zdrowia 

9. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby lokalnych społeczności 

10. Opracowanie i wdrożenie programu dostosowania sfery usług publicznych do 
prognozowanego wzrostu liczebności ludności starszej 

11. Wzmacnianie zdolności do realizacji zadań z zakresu opieki społecznej oraz rozwiązywania 
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problemów grup dotkniętych wykluczeniami społecznymi 

12. Rozwój usług e-administracji 

13. Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących integracji lokalnych społeczności, 
w tym dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb niepełnosprawnych. 

14. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i mienia poprzez poprawę wyposażenia i rozbudowę 
bazy lokalowej Policji 

15. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i mienia poprzez poprawę wyposażenia i rozbudowę 
bazy lokalowej Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych 

16. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i mienia poprzez poprawę wyposażenia i rozbudowę 
bazy lokalowej służb ratowniczych 

Cel strategiczny 2: Wzrost gospodarczy 

Obszar działań 2.1: Zasoby ludzkie 

Kierunki działań: 

1. Rozwój szkolnictwa zawodowego 
2. Rozwój doradztwa zawodowego 
3. Poprawa poziomu wykształcenia i kwalifikacji ludności dorosłej 
4. Rozwój przedsięwzięć ekonomii społecznej 

Obszar działań 2.3: Przestrzeń dla rozwoju gospodarczego 

Kierunki działań: 

1. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych 
2. Zagospodarowanie terenów atrakcyjnych turystycznie w ogólnodostępną infrastrukturę 
umożliwiającą realizację wypoczynku i rekreacji, w tym poprawa zagospodarowania szlaków 
turystycznych 
4. Kreowanie i promocja zintegrowanych produktów turystycznych oraz wzmacnianie marki 
turystycznej powiatu tucholskiego 
5. Rozwój edukacji ekologicznej 
6. Rozwój informacji turystycznej 
7. Promocja gospodarcza powiatu 

Cel strategiczny 3: Modernizacja przestrzeni 

Obszar działań 3.1: Dostępność zewnętrzna i wewnętrzna powiatu 

Kierunki działań: 

1. Rozwój systemu transportu publicznego na terenie powiatu 

2. Utrzymanie komunikacji kolejowej w relacjach Bydgoszcz - Chojnice i Bydgoszcz – Szlachta 

3. Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg wojewódzkich 

4. Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych 
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5. Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych 

6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

Obszar działań 3.2: Rozwój infrastruktury technicznej 

Kierunki działań: 

1. Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę 

2. Rozwój infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków 

3. Zapewnienie pewności zasilania w energię elektryczną 

4. Rozwój sieci gazowych 

5. Rozwój infrastruktury łączności i infrastruktury służącej zapewnieniu powszechnego dostępu 

do internetu 

6. Rozwój infrastruktury gospodarki odpadami 

Obszar działań 3.3: Planowanie przestrzenne 

Kierunki działań: 

1. Aktualizacja studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 

powiatu 

2. Sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – adekwatnie do 

bieżących potrzeb rozwojowych gmin 

3. Wsparcie budownictwa mieszkaniowego poprzez wyznaczanie i wyposażanie w infrastrukturę 

terenów rozwoju zabudowy mieszkaniowej 

Obszar działań 3.4: Działania na rzecz środowiska 

Kierunki działań: 

1. Ewidencja zasobów oraz działania ochronne i naprawcze w dziedzinie środowiska 

przyrodniczego 

2. Ewidencja zasobów oraz działania ochronne i naprawcze w dziedzinie środowiska kulturowego 

Obszar działań 3.5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Kierunki działań: 

1. Rozwój proekologicznych systemów grzewczych 

2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej 

3. Rozwój elektroenergetyki oraz energetyki cieplnej wykorzystującej odnawialne źródła energii 

4. Rozwój sieci dróg rowerowych dla transportu i rekreacji 

Obszar działań 3.6: Rewitalizacja miasta i miejscowości wiejskich 

Kierunki działań: 
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1. Kontynuacja procesów rewitalizacji w mieście Tuchola 

2. Kontynuacja procesów odnowy wsi w miejscowościach wiejskich powiatu 

3. Adaptacja zagospodarowania byłych gospodarstw uspołecznionych na cele działalności 

gospodarczych lub społecznych 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych   

Realizując założenia strategiczne w obszarze aktywności społecznej w 2019 r. w Cekcynie, kolejny rok 

funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku. Samorząd Gminy Cekcyn na podstawie zawartej umowy 

o współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy 3 października 2016 r.  utworzył Filię 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG w Cekcynie, która funkcjonuje w ramach Regionalnej Sieci 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG. Oprócz wykładów stacjonarnych o różnorodnej tematyce, 

które  w 2019 r. odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, średnio co drugi tydzień  

w roku akademickim, słuchacze brali udział w projektach (zwłaszcza komputerowych), wycieczkach 

zarówno krajowych jak i zagranicznych, wyjazdach do kina, teatru czy opery, ale także reprezentowali 

naszą gminę m.in. w olimpiadach sportowych.  W ramach Uniwersytetu słuchacze mogli rozwijać 

swoje zainteresowania poprzez udział w trzech sekcjach: turystycznej, teatralnej i szachowej. 

Satysfakcjonującym jest fakt, iż słuchaczy z roku na rok przybywa i kształcenie ustawiczne zwłaszcza w 

środowisku uniwersyteckim na terenie naszej gminy rozwija się. 

Tabela 7. Liczba słuchaczy UTW 

Rok akademicki 

 

Liczba osób 
zadeklarowanych 

Liczba osób,  
która ukończyła rok 

2016/2017 110 104 

2017/2018 95 93 

2018/2019 90 90 

2019/2020 112 - 
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Uchwałą Nr XXX/279/18 z dnia 21.02.2018 r. Rady Gminy Cekcyn, Gmina Cekcyn przystąpiła do 

Programu Gmina Przyjazna Seniorom Ogólnopolska Karta Seniora. Do końca 2019 r. mieszkańcom 

gminy, którzy ukończyli 60 lat, zostało wydanych 535 kart. Ogólnopolska Karta Seniora upoważnia do 

skorzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Wśród firm, które przystąpiły do programu, 

znajdują się m.in. uzdrowiska, ośrodki rehabilitacyjne, akademie językowe, ośrodki kultury (muzea, 

teatry, kina), ośrodki medyczne. Z terenu gminy Cekcyn aż 8 firm zostało wpisanych na listę firm 

honorujących kartę. 

W listopadzie 2019 r. została wybrana i powołana Gminna Rada Seniorów w Cekcynie pierwszej 

kadencji (2019-2023) w składzie 8-osobowym. Na pierwszym spotkaniu inauguracyjnym członkowie 

Gminnej Rady Seniorów wybrali swój zarząd. Rada działa w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr IX/100/19  

z dnia 20.09.2019 r. Statut. W 2019 roku Rada odbyła jedno posiedzenie. Gminna Rada Seniorów jest 

organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Tworzy ona warunki  

do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności gminnej, w tym współpracuje 

z organami Gminy Cekcyn w obszarach dotyczących osób starszych. 

Edukacja 

W 2019 roku na terenie gminy organizacja sieci szkół przedstawiała się następująco:  

- Szkoła Podstawowej w Cekcynie, 

- Szkoła Podstawowa w Zielonce,  

- Szkoła Podstawowa w Iwcu. 

Wychowanie i przygotowanie przedszkolne prowadzono w Przedszkolu Leśny Zakątek w Cekcynie 

oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Iwcu oraz Szkole Podstawowej w Zielonce 

(oddział przedszkolny w Zielonce oraz Zdrojach). 

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

się następująco:

Szkoła Podstawowej w Cekcynie – 10.993,72 zł,

Szkoła Podstawowa z Zielonce – 13.649,33 zł, 

Szkoła Podstawowa w Iwcu – 11.871,33 zł.  
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W 2019 roku na prowadzenie przedszkola i oddziałów przedszkolnych gmina wydała 1.618.869,43 zł. 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 9.410.871,38 zł, z czego 7.233.546,00 zł (76,86 %) pokryte zostało 

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wyniosła 606. W porównaniu z 

ubiegłym rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrosła o 29 osób.  

Do jednej klasy uczęszczało w 2019 r. średnio 18 osób. Najwięcej w Szkole Podstawowej w Cekcynie – 

średnio 22 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej z Zielonce – średnio 11 uczniów w 

klasie. 

Do 11 oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i przy szkołach podstawowych uczęszczało ogółem 

245 dzieci: 73 w klasie „0” oraz 172 w klasie poniżej „0”. 

W szkołach i przedszkolu zatrudniono 74 nauczycieli pełnozatrudnionych wg umów o pracę na 

podstawie Karty Nauczyciela oraz 28 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Według stopni awansu 

zawodowego wśród nauczycieli pełnozatrudnionych jest: 39 nauczycieli dyplomowanych, 17 

nauczycieli mianowanych, 12 kontraktowych i 6 stażystów; a wśród nauczycieli 

niepełnozatrudnionych jest: 12 dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych i 7 stażystów. 

Wszystkie dzieci, które spełniły wymóg art. 32 i art. 39 Ustawy Prawo oświatowe (droga dziecka  

z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich oraz uczniów kl. I – IV szkół 

podstawowych i 4 km dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych) miały zapewniony dowóz. Dojazd 

dzieci do szkół zorganizowano dwojako: przez zwrot kosztów przejazdu dzieci środkami komunikacji 

publicznej i przez transport busem. 

Kultura 

W obszarze działań 1.2 Infrastruktura rozwoju społecznego Strategii  należy wskazać przede 

wszystkim działania dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Cekcynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie orz 12 świetlic wiejskich z terenu Gminy Cekcyn. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie otrzymała w 2019 roku na organizowanie  

i prowadzenie działalności kulturalnej dotację w wysokości 163.893,00 zł.  Podmiot otrzymał również 
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dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej na 

zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie 4369,00 zł. Oraz na projekt „O finansach…w 

bibliotece” dofinansowanie w kwocie 1.900,00 zł. Środki, które wypracowano przez instytucję to 

842,50 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna inspirowała różne formy aktywności kulturalnej w minionym roku. Do 

najważniejszych zaliczyć można: spotkania, konkursy, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, 

wspólne czytanie, kiermasze i wystawy. W styczniu rozpoczęły się cykle spotkań, organizowane  w 

ramach projektu Partnerstwa na Rzecz Biblioteki „Z książeczką do przedszkola”– celem tych spotkań 

jest czytanie dzieciom książek przez bibliotekarki w przedszkolu w Cekcynie oraz w Iwcu i zachęcanie 

najmłodszych do czytania i obcowania z książką. W trakcie ponad 40 spotkań czytano dobrane 

tematycznie książki. Po przeczytaniu książki bibliotekarki prowadziły rozmowy, pokazywały plansze, 

rozwiązywały zagadki z dziećmi lub przygotowywały inną atrakcję związaną z tematem książki. 

W   lutym ogłoszono  konkurs poetycki -  XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Cisową gałązkę”  

im. L. Wyczółkowskiego. Prace konkursowe napływały do końca kwietnia. 

1 marca zorganizowano spotkanie z historią regionu: obył się wykład i promocja książki A. 

Węsierskiego pt: „Emigracja z gminy Cekcyn do Ameryki i manifestacje patriotyczne z okazji 

odzyskania niepodległości w Tucholi i powiecie”. Spotkaniu towarzyszyła wystawa z IPN-u pt: „Powrót 

Pomorza 

 i Kujaw Zachodnich do Polski”. 

W marcu odbyły się lekcje biblioteczne z pokazami multimedialnymi dla dzieci pt: „Moje miejsce we 

wszechświecie” i „Dinozaury, czy naprawdę istniały?” a w kwietniu zajęcia w „Kąciku dla Dzieci” – 

„Ulubieni bohaterowie bajek”.  

22 kwietnia mieszkańców zaprosiłyśmy na wieczór z  „Artystą piękna” Janem Sabiniarzem: 

architektem, malarzem, poetą i pieśniarzem. Klimatycznemu spotkaniu z poezją i muzyką 

towarzyszyła  wystawa prac malarskich artysty. 

Tydzień Bibliotek zaczął się w Kąciku dla Dzieci cyklem zajęć pt:”Kodowanie w bibliotece”, gdzie 

wykorzystaliśmy  materiały i sprzęt z projektu: grę Scottie Go i robota Photona. Odbyło się 6 takich 

zajęć dla dzieci, na których omawiano na czym polega  kodowanie. Z robotem Photonem dzieci 

poznawały nazwy stolic i flagi państw, kolory i dźwięki.  
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W maju Biblioteka zaprezentowała teatrzyk kukiełkowy Grupie Zabawowej  z Nowego Sumina z 

przedstawieniami: „Jaś i Małgosia”, ”Koźlątka” oraz „Krecik i samochód”.  Tematy związane z ochroną 

środowiska i kreowanie u dzieci postaw dbania o przyrodę realizowałyśmy podczas majowych zajęć w 

„Kąciku dla Malucha”. 

16 maja odbyło się spotkanie z dr Adamem Koseckim, podczas którego autor promował swoją 

najnowszą monografię: ”Sekrety miast kujawskich”. Spotkanie połączono z wykładem i pokazem 

multimedialnym. 

Biblioteka zorganizowała „Kiermasz Książek za Grosik”, na którym można było  kupić wyeksponowane 

książki, przyniesione przez czytelników.  

6 lipca odbyła Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  im. L. Wyczółkowskiego o 

„Cisową gałązkę”. Wręczenie nagród i czytanie nagrodzonych utworów, połączone z rozmowami z 

jury konkursowym. Gościem poetyckim wieczoru był poeta Kazimierz Rink. Gościem muzycznym 

zespół  CZERWONY TULIPAN. 

Na początku sierpnia zorganizowaliśmy promocję książki Zdzisława Dei „Pogaduchy do poduchy 

gawędy o życiu rodzinnym dzikich zwierząt” wraz z pokazem multimedialnym ilustracji i pocztówek, 

których autorem jest malarz Zenon Korytowski. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac malarza. 

Gośćmi spotkania byli: żona artysty Maria Korytowska oraz Ewa Żarska i Dariusz Augustyński, którzy 

czytali fragmenty  książki.  

Pod koniec września odbył się wykład i pokaz multimedialny dra Adama Węsierskiego, który był 

powiązany z promocją Jego książki pt. „Toksyczna agentura”.   

W celu  dotarcia i pozyskania najmłodszych czytelników w GBP i filiach w Iwcu i Małym Gacnie od 

września realizowano projekt „Mała książka – wielki człowiek”.  

Od października do końca listopada trwał projekt „O finansach w bibliotece”. W ramach 6 spotkań 

szkoleniowych, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, 20 uczestników uzyskało 

kompetencje z zakresu zarządzania finansami osobistymi przez Internet.  

W ramach  II edycji akcji Kinder Mleczna Niespodzianka „Przerwa na wspólne czytanie” nasza 

biblioteka otrzymała dwie pufy i zestaw książek za kwotę 300,00zł  (akcja głosowania  trwała od 

października do listopada).    

 Tradycyjnie w czytelni GBP odbył się świąteczny kiermasz książek z wydawnictwa IMBIS pt: „Książka 

zawsze dobrym prezentem”. 

Biblioteka, w  miarę posiadanych środków finansowych, spełnia różnorodne oczekiwania 

użytkowników i uzupełnia zbiory, zgodnie ze składanymi i sygnalizowanymi propozycjami. 
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Najważniejszą formą upowszechniania czytelnictwa jest udostępnianie zbiorów. Podstawowym 

warunkiem rozwoju czytelnictwa jest stały dopływ nowości wydawniczych, materiałów 

audiowizualnych, w tym audiobooków oraz dostęp do czytelni ebooków LEGIMI z  ponad 60 000 

tytułów z której korzystają nasi użytkownicy. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie – w 2019 roku dysponował dotacją w kwocie 417.461,00 zł, 

średnioroczne zatrudnienie wynosiło 7,25 osoby. Oprócz podstawowej działalności kulturalnej GOK 

prowadził Ośrodki Turystyczne w Cekcynie i Zdrojach oraz w sezonie letnim kąpielisko strzeżone, 

wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz Galerią Produktów Lokalnych „Antrejka” na plaży w Cekcynie. 

Statutowa działalność domu kultury w 2019 roku opierała się na organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych: manualnych, plastycznych, cyrkowych, teatralnych, taneczny oraz działalności Zespołu 

Wokalnego „Cisowianie”.   

Najważniejszymi  wydarzeniami kulturalnymi w 2019 roku były: 
1. XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  - 13.01.2019 r. 

2. Bal walentynkowy na hali w Cekcynie -  16.01.2019 r. 

3. Organizacja ferii zimowych - 21.01 - 01.02.2019 r. 

4. Chrześcijański Bal Karnawałowy w Cekcynie – 28.02.2019 r. 

5. Premiera przedstawienia Grupy BANG - 27.04.2019 r.  

6. Festiwal Teatralny Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn - 28.04.2019 r. 

7. Święto Konstytucji 3 Maja  - 3 .05.2019 r. 

8. Dzień Rodziny na plaży Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego  - 25.05.2019 r. 

9. Przedstawienie teatralne - grupa SZPAKOWACI - 31.05.2019 r. 

10. Noc świętojańska  - 29.06.2019 r. 

11. Cekcyński Piknik Seniora  - 11.07.2019 r. 

12. XXI Dni Gminy Cekcyn "CEKCYNIADA" - 3-4.08.2019 r. 

13. Dożynki Gminne w Iwcu – 31.08.2019 r. 

14.  Dzień Seniora – 25.09.2018 r. 

15. Przedstawienie teatralne - grupa SZPAKOWACI - 18.10.2019 r. 

16. III Bal Wszystkich Świętych – 25.10.2019 r. 

17. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2019 r. 
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Dodatkowo GOK udostępniał i przygotowywał salę na zebrania i spotkania, szkolenia, warsztaty- 

Urzędu Gminy, Szkół, przedszkola, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych itd. 

oraz świadczył pomoc w nagłośnieniu wielu wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia z terenu 

gminy. 

 

Świetlice wiejskie - w poszczególnych sołectwach działają również świetlice wiejskie. Działalność 

świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców 

działających na rzecz wsi, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno – 

oświatowej i sportowo – rekreacyjnej.  Na terenie Gminy Cekcyn jest to 12 obiektów na 14 sołectw. 

Liczba ta jest niezmienna od wielu już lat. W każdej świetlicy wiejskiej pracuje instruktor w wymiarze 

0,5 etatu, a prowadzone zajęcia w świetlicach są w sposób ciągły i systematyczny. Na 12 świetlic, 6 

jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt działalności świetlic, łącznie z 

kosztami zatrudnienia instruktorów, to 361.075,67 zł rocznie. W świetlicach wiejskich działają koła 

gospodyń wiejskich, które współpracują przy organizacji lokalnych imprez okolicznościowych.  

W 2019 roku Gmina Cekcyn realizowała zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Zalesie wraz z wyposażeniem”, na które otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 Koszt zadania wyniósł 900.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 

475.809 zł. Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 220 m2 . 
 

 

Ochrona zdrowia – w tym zakresie realizacja Strategii przestawiała się następująco: 

Na terenie gminy  w 2019 roku  funkcjonował jeden podmiot leczniczy prowadzony w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Liczba pacjentów i pacjentek w 2019 r. 

korzystających z tego podmiotu wynosiła 5.964, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 

26.923. 

Na terenie gminy  w ubiegłym roku zrealizowano następujące programy zdrowotne: 

I. Realizowane przez Gminę Cekcyn 

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

szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – kwota przeznaczona 

ze środków gminy 1.500 zł, kwota zewnętrznego finansowania 1.500 zł, z programu skorzystało 10 

osób powyżej 65 roku życia, 

2. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” – 
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kwota przeznaczona ze środków gminy 4.700 zł, z programu skorzystało 30 osób powyżej 60 roku 

życia, 

3. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – kwota 

przeznaczona ze środków gminy 1.200 zł, kwota zewnętrznego finansowania 1.200 zł, z programu 

skorzystało 40 osób dorosłych.  

 

Samorząd Gminy Cekcyn w ramach działań profilaktycznych zorganizował wzorem roku 2018, także w 

2019 roku Białą Niedzielę, w ramach której mieszkańcy mieli możliwość uzyskania bezpłatnych porad, 

badań czy konsultacji m.in. od: Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, terapeuty ds. uzależnień, 

psychologa, dietetyka, dermatologa, fizjoterapeuty, lekarzy medycyny sportowej, chirurga, lekarza 

POZ, kardiologa. W wydarzeniu wzięło udział ok. 650 osób, kwota wydatkowana z budżetu gminy  

4.225 zł. Od 2017 r. mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie pobierać pakiet "Koperta życia" - do 

31.12.2019 r. wydano 66 sztuk. 

 

II. W ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń  

w podstawowej opiece zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 

realizował nieodpłatnie: 

1. Profilaktykę chorób układu krążenia -  świadczenia wykonywane były dla osób,  które: 

• w danym  roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat 

• są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia 

gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, 

nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,) 

• u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia 

• które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu 

profilaktyki chorób układu krążenia także u innych świadczeniodawców 

 

Tabela 8. Liczba osób objętych profilaktyką chorób układu krążenia 

 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba osób objętych badaniami 283 269* 

Liczba osób, które zgłosiły się na badania  57 41 
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*Wysłano lub przekazano osobiście do rąk własnych zaproszenia do wszystkich osób z listy. Do badań 

zgłosiło się 15 % z listy osób objętych badaniami. 

 

2. Profilaktyka i wczesne wykrywanie gruźlicy 

Profilaktyką objęte są osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym: 

1) osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub 

2) osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: 

długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji 

psychoaktywnych, bezdomność. 

Tabela 9. Liczba osób objętych profilaktyką chorób gruźlicy 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba zgłoszonych osób 14 15 

 

3. Profilaktyka raka szyjki macicy   

Materiał do badań pobiera posiadająca uprawnienia położna. Bezpłatne badania cytologiczne  

pozwalają  na wczesne wykrycie stanu przed rakowego w obrębie narządu rodnego,  wykonywane są 

dla kobiet  w wieku 25-59 lat,  które w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie uczestniczyły w programie raka 

szyjki macicy. 

Tabela 10. Liczba pobranych próbek – profilaktyka raka szyjki macicy 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba pobranych próbek 5 0 

 

4. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – wydanych zostało 16 kart DILO – 

diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pacjenci mają możliwość skorzystania z rozszerzonego zakresu 

badań diagnostycznych m. in. o badania PSA, Ft3 i Ft4,  badania ultrasonograficzne  węzłów 

chłonnych, tarczycy, ślinianek, nerek, moczowodów i pęcherza moczowego. 

5. Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy z kontrolą jej prawidłowego leczenia – 

wykonywane są badania poziomu glikemii i kontrolne dotyczące oceny jakości leczenia – badania 

stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c). 
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6. Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży - testy przesiewowe 

wykonuje i interpretuje pielęgniarka szkolna.  

Profilaktyka realizowana  jest przez  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w terminach badań 

bilansowych. 

7. Profilaktyka fluorkowa -  to  świadczenia  prowadzone przez pielęgniarkę szkolną , na rzecz 

dzieci klas I-VI szkoły podstawowej. 

Tabela 11. Liczba osób objętych profilaktyką fluorkową 

 Rok 2018 Rok 2019 

Liczba dzieci objętych  opieką 434 432 

W środowisku nauczania i wychowania wykonywane są również świadczenia profilaktyczne: badania 

przesiewowe, bilanse, szczepienia oraz prowadzone są pogadanki dotyczące jakości zdrowotnej, 

promocji zdrowia.  

W  zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób  zakaźnych, w Przychodni wykonywane są  

szczepienia ochronne zgodnie z ich  terminarzem oraz dodatkowe zalecane np. w związku z grypą.  

 

W 2019 roku  przystąpiono  do realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom  

w województwie kujawsko-pomorskim”. Szczepienia były finansowane przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu i Gminę Cekcyn. Zaszczepiono 10 osób po 65 roku 

życia.     

W gabinecie rehabilitacji medycznej wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne zlecone pacjentom 

przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów.  

Tabela 12. Rodzaj i liczba zabiegów wykonanych w  gabinecie rehabilitacji 

Rodzaj zabiegu Liczba zabiegów w 2018 r. Liczba zabiegów w 2019 r. 

Hydroterapia 205 202 

Pole magnetyczne 575 582 

Lampa solux 495 488 

Ultradźwięki i elektroterapia 907 923 
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Laser 699 711 

Masaże 45 46 

Ćwiczenia kinezyterapii 520 540 

 

 Z zabiegów rehabilitacyjnych w domu skorzystało 5  pacjentów (3 % kontraktu). 

 Z zabiegów we wszystkich  gabinetach rehabilitacji skorzystało  1 275  pacjentów. 

 Średni czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne na dzień 31.12.2019 r.: przypadki pilne –

przypadki stabilne – 59 dni. 

Tabela 13. Ogólna przeciętna liczba osób zdeklarowanych  
i objętych opieką przez SPZOZ w Cekcynie 

 

 2017 2018 2019 

Lekarze 5876 5918 5964 

Pielęgniarki 
rodzinne 

5906 5922 5940 

Położne 
rodzinne 

2924 2923 2913 

Pielęgniarki 
szkolne 

706 673 622 

 
 

Tabela 14. Podstawowe świadczenia medyczne wykonywane w ramach ubezpieczenia 
 

Rodzaj świadczenia Liczba w roku 

2018 2019 

podstawowa opieka zdrowotna porady lekarskie 
ogółem 

26408 26923 

w tym wizyty domowe 226 226 

w tym porady dziecięce 4869 4855 
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wizyty profilaktyczne pielęgniarek  
i położnych dla dzieci do lat 3 

420 418 

badania EKG z opisem 481 475 

szczepienia dzieci 1840 1845 

liczba pacjentów  
na zabiegi fizykoterapeutyczne 

1290 1288 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 Na terenie gminy Cekcyn w 2019 r.  działało 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  

w tym 8 typu „S” i 3 typu „M”. Ogółem zrzeszonych było 396 członków OSP, w tym 327 zwyczajnych,  

46 honorowych,  23 członków wspierających i w tym 46 kobiet. W Cekcynie i w Krzywogońcu działały 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze zrzeszające 20 członków. 

 Wszystkie jednostki typu „S” wyposażone były w podstawowy sprzęt do podjęcia działań 

ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP Cekcyn należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

i jest jednostką operacyjno-techniczną tzw. JOT. Za pieniądze pochodzące z dotacji KSRG w remizie 

OSP Cekcyn został przeprowadzony remont. OSP Cekcyn zakupił sprężarkę do napełniania butli 

powietrzem o ciśnieniu 300 bar za kwotę 12.000 zł, która to kwota pochodziła ze środków własnych 

8.500 zł i dofinansowania z budżetu Gminy Cekcyn w kwocie 3.500 zł. Dzięki dotacji z budżetu 

państwa tzw. 5000+, wszystkie jednostki OSP pozyskały specjalistyczny sprzęt i umundurowanie takie 

jak: węże  W 75 i W 52, węże ssawne, mundury galowe, mundury koszarowe, rękawice, buty 

specjalne „Officer”, fantomy szkoleniowe, oraz kamerę termowizyjną.  

W jednostkach OSP Iwiec oraz OSP Zdroje prowadzone były prace budowlane mające na celu 

powiększenie remiz. Prace wykonywali  strażacy, a finansowanie pochodziło głównie ze środków 

własnych oraz budżetu gminy w ramach środków funduszy sołeckich. W jednostce OSP Iwiec została 

zakupiona brama garażowa do dobudowanego większego pomieszczenia garażowego, która 

sfinansowana była z funduszy pochodzących z MSWiA. Dzięki środkom finansowym pochodzącym  

z funduszu MSWiA zostały również zakupione do OSP Ostrowo węże W75 i węże W52 oraz 

rozdzielacz kulowy, a do OSP Nowy Sumin ubrania specjalne typu NOMEX. Pod koniec 2019 roku 

jednostka OSP w Małym Gacnie wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star 

266, który to zakup dofinansowany był z budżetu Gminy Cekcyn w kwocie 30.000 zł., w tym ze 

środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Małe Gacno 15.000 zł., pożyczki z Gminy Cekcyn w kwocie 

15.000 zł. i z środków własnych jednostki 3500zł.                                                                    
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 Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy samochodów pożarniczych w OSP  wynikające  

z ich eksploatacji, jak również legalizacji i przeglądu aparatów powietrznych ODO z OSP Cekcyn. 

W 2019r. jednostki OSP brały udział w 130 zdarzeniach (na podstawie danych z PSP),w tym: 

OSP Cekcyn- 78 
OSP Krzywogoniec – 2 
OSP Nowy Sumin – 5 
OSP Iwiec – 13 
OSP Zielonka – 14 
OSP Zdroje – 16 
OSP Wielkie Budziska – 2. 

W maju na stadionie w Ostrowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP  
z terenu naszej gminy. W zawodach brało udział 10 jednostek OSP. Pierwsze miejsce zajęła drużyna  
z OSP Cekcyn, drugie OSP Krzywogoniec, a trzecie OSP Małe Gacno. OSP Cekcyn, OSP Krzywogoniec 
 i OSP Małe Gacno brały również udział w zawodach na szczeblu powiatowym zajmując tam 
następujące miejsca: OSP Cekcyn - 1 miejsce, OSP Małe Gacno - 2 miejsce, OSP Krzywogoniec -  
8 miejsce. 

 W sierpniu OSP Cekcyn brała udział w międzypowiatowych ćwiczeniach  na kompleksie leśnym 
przy poligonie w Chełmnie zorganizowanym przez PSP Tuchola i Chełmno. 

  14 września zostały przeprowadzone ćwiczenia gminne jednostek samochodowych OSP  
z naszej gminy i zastępu z jednostki PSP Tuchola, które odbyły się na placu sąsiadującym przy OSP 
Cekcyn. Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania jednostek OSP w przypadku wystąpienia 
masowego wypadku komunikacyjnego. Ćwiczenia nadzorowane były przez funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi i ocenione zostało pozytywnie. 

 W minionym roku strażacy brali udział w kursach i szkoleniach z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, dowódców i kursie podstawowym.   

 

Infrastruktura drogowa 
 
W osiągnięciu Celu strategicznego 3 Modernizacja przestrzeni w kierunkach  działań: 5. Osiągnięcie  
i utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych oraz 6. Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach pomogło nam w 2019 roku  zrealizowanie następujących inwestycji drogowych: 
 
1. Ulica Wodna w Cekcynie - Koszt: 1.600.000 zł, w tym: 800.000 zł – Fundusz Dróg Samorządowych. 
Termin realizacji: październik 2019 r. Długość drogi: 518 mb. 
 
2. Droga w Ostrowie - Koszt: 120.000 zł, w tym: 79.300 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Termin realizacji: czerwiec 2019 r. Długość drogi: 111 mb. 
 
3. Droga w Zielonce - Koszt: 360.000 zł,  w tym 234.188 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Termin realizacji: lipiec 2019 r. Długość drogi: 300 mb. 
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4. Droga w Zdrojach  - Koszt: 520.000 zł, w tym 289.976 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Termin realizacji: lipiec 2019 r. Długość drogi: 400 mb. 
 
5. Droga Małe Gacno – Szklana Huta -  Koszt całkowity 545.867 zł , w tym 436.693 zł - MSWiA. Termin 
realizacji: sierpień 2019 r. Długość drogi: 700 mb. 
 
6. Droga Nowy Sumin – Cekcynek -  Koszt całkowity 1.411.423 zł , w tym 1.129.138 zł - MSWiA. 
Termin realizacji: listopad 2019 r. Długość drogi: 1800 mb. 
 
7. Droga Małe Gacno - Majdany - Koszt: 513.126 zł, w tym 256.563 zł –  Fundusz Dróg 
Samorządowych. Termin realizacji: październik 2019 r. Długość drogi: 600 mb. 
 
W 2019 r. zostały podpisane umowy na budowę następujących dróg: 
- droga Wysoka 

- droga Okoninek II etap 

- droga Zalesie – Stary Sumin 

- droga Wielkie Budziska 

- ulica Hebanowa II etap 

 
Infrastruktura drogowa w gminie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 107,4 km.  Drogi utwardzone 

na początku roku stanowiły 37,41% (asfaltowe - 27,18%, z kostki brukowej - 4,44 %, utwardzone 

tłuczniem - 5,79%), natomiast na koniec 2019 roku 41,53% (asfaltowe – 30,36%, z kostki brukowej – 

5,38 %, utwardzone tłuczniem - 5,79%) 

 

Infrastruktura techniczna 

W 2019 roku zrealizowaliśmy następujące inwestycje wskazane w Strategii w obszarze działań  3.2: 

Rozwój infrastruktury technicznej,  kierunki 1. Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę 

oraz 2. Rozwój infrastruktury odbioru i oczyszczania ścieków: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przepompownią ścieków ul. Wodna w m. 

Cekcyn. Wartość całkowita zadania 710 964,28 zł. W ramach zadania wybudowano: 

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1170 mb 

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków o długości 72,2 mb 

- sieć wodociągowa o długości 246 mb 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska w m. Cekcyn. Wartość zadania 

wyniosła 59 902,03 zł. W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa o długości 140 mb 

oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 102 mb. 
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Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Cekcynie. W ramach zadania została wybudowana 

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 235 mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, sieć 

kanalizacji deszczowej o długości 240 mb. Wartość zadania dotycząca budowy ww. sieci wyniosła 

274 521,46 zł 

 

Stan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Cekcyn ma kluczowe znaczenie dla trzech 

aspektów:  

1. ochrony środowiska – zwłaszcza zasobów wodnych,  

2. jakości życia mieszkańców – poprzez zapewnienie warunków zamieszkania adekwatnych dla 

poziomu rozwoju cywilizacyjnego  XXI wieku,  

3. atrakcyjności inwestycyjnej – stan podstawowej infrastruktury technicznej jest bardzo ważny dla 

większości rodzajów działalności gospodarczych, ale dla niektórych dostęp do sieci – tak 

wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, jest niezbędny. Szereg działalności gospodarczych ma charakter 

wodochłonny – w procesie technologicznym zużywają duże ilości wody, a niekiedy wytwarzają także 

duże ilości ścieków. Dostęp do sieci jest więc warunkiem niezbędnym, aby daną lokalizację w ogóle 

rozpatrywać w procesie lokalizacji przedsięwzięcia. 

 W przypadku gminy Cekcyn drugi i trzeci aspekt są tak samo ważne, jak we wszystkich innych 

JST, ale pierwszy ma znaczenie fundamentalne, gdyż wiąże się z oddziaływaniem na walory będące 

główną przewagą gminy nad innymi obszarami – czyli bardzo wysokiej jakości środowisko 

przyrodnicze. Stan i walory środowiska nie tylko świadczą o wyjątkowości gminy, ale stwarzają 

również możliwości  rozwoju działalności turystycznych i tym samym dywersyfikację dochodów 

Mieszkańców Gminy.  

 Biorąc pod uwagę stały wzrost przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ostatnich latach 

można zauważyć stały rozwój sieci. Z drugiej strony rozrastająca się zabudowa mieszkaniowa stawia 

nowe wyzwania nad powstaniem kolejnych przyłączy i dalszej racjonalnej rozbudowie sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę dużą kosztochłonność inwestycji liniowych, 

uwzględniając przy tym przy niskie zaludnienie gminy i duży jej obszarze. 

 

IV.2 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cekcyn na lata 2017 – 2023 
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Dopełnieniem założeń Strategii Rozwoju jest przyjęty uchwałą XXIX/269/17 Rady Gminy Cekcyn z dnia 

28 grudnia 2017 r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cekcyn na lata 2017-2023. Jest to wieloletni 

program działań w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, który zmierza do 

wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej  

i funkcjonalnej przestrzeni gminy wskazała na występowanie obszarów wymagających podjęcia 

działań rewitalizacyjnych. Program rewitalizacji w gminie Cekcyn realizowany jest w jej siedzibie – 

miejscowości Cekcyn. Pomimo, że jest to miejscowość o najlepszym stanie  ogólnego rozwoju 

mierzonego wskaźnikami gospodarczymi, czy dostępem do infrastruktury społecznej, wykazuje też 

zdecydowanie największą koncentrację i skalę problemów społecznych, które wpływają na 

możliwości rozwojowe nie tylko samego Cekcyna, ale również całej gminy. W ramach programu 

rewitalizacji, obszar zdegradowany został zawężony do miejscowości Cekcyn. Obszar rewitalizacji jest 

zamieszkiwany przez 29,52% mieszkańców gminy ( czyli 1992 osoby) i zajmuje 1,53 % jej powierzchni, 

tj. 386,3 ha.  

Ustalenia dotyczące programowanych działań rewitalizacyjnych w gminie Cekcyn zostały 

przedstawione w czterostopniowym ujęciu hierarchicznym: cele programu rewitalizacji, kierunki 

programu rewitalizacji, przedsięwzięć programu rewitalizacji oraz projektów programu rewitalizacji. 

Tabela 15. Schemat ustaleń programu rewitalizacji dla gminy Cekcyn 

Cel programu 
rewitalizacji 

Rewitalizacja miejscowości Cekcyn 

Kierunki 
programu 
rewitalizacji 

1. Poprawa sytuacji 
materialnej 

ludności 

 

2. Rozwój usług i infrastruktury na rzecz 
włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu seniorów 

3. Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego w miejscowości 

Cekcyn 

Przedsięwzięcia 
programu 
rewitalizacji 

1.1. Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
miejscowości 
Cekcyn 

2.1. Uruchomienie w 
Cekcynie Centrum 
Usług Społecznych 

2.2. Program 
solidarności i 
integracji 
międzypokoleniowej 

3.1. Poprawa bezpieczeństwa 
poprzez działania społeczne i 
infrastrukturalne 

Projekty 
główne 
programu 
rewitalizacji  

1.1.1. Pakiet 
działań 
aktywizujących dla 
ludności dorosłej 

1.1.2. Utworzenie 
przedsiębiorstwa 
społecznego, w 

2.1.1. Program 
ograniczania i 
zapobiegania 
wykluczeniom 
społecznym ludności 
starszej 

2.1.2. Przebudowa  i 

2.2.1. Starsi i młodsi 
razem 

3.1.1. Bezpieczna młodzież – 
przeciwdziałanie 
przestępczości w Cekcynie 

3.1.2. Seniorzy w (Re)Akcji w 
Gminie Cekcyn – poprawa 
bezpieczeństwa seniorów 
poprzez zwiększenie 
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celu rozwoju 
gospodarczego 
Cekcyna 

rozbudowa  
budynków na cele 
związane z usługami 
dla ludności starszej 
– Centrum Usług 
Społecznych 

świadomości 
niebezpieczeństw oraz kurs 
samoobrony 

3.1.3. Rozwój  monitoringu w 
miejscowości Cekcyn 

Projekty 
uzupełniające 
programu 
rewitalizacji 

 2.1.3. Budowa 
siłowni plenerowych 
dla seniorów w 
Cekcynie 

2.1.4. Uruchomienie 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego 

2.1.5. Dostosowanie 
budynku Urzędu 
Gminy w Cekcynie 
do potrzeb osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 
– montaż windy 

2.1.6. 
Zagospodarowanie 
parku na ulicy 
Parkowej w Cekcynie 

2.1.7. Przebudowa 
ulic w Cekcynie ul. 
Okrężna, Główna 

2.2.2. Seniorzy dla 
najmłodszych- 
zaangażowanie 
ludności starszej w 
animację społeczną 

 

 

W 2019 roku funkcjonował podmiot ekonomii społecznej utworzony w ramach 

przedsięwzięcie 1.1.2. Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, w celu rozwoju gospodarczego 

Cekcyna LPR.  Spółdzielnia socjalna „Borowiackie smaki” z siedzibą w Cekcynie, której założycielami są 

Gmina Cekcyn i Powiat Tucholski.. Podstawowym rodzajem działalności spółdzielni jest 

przygotowywanie i dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej w Cekcynie oraz Przedszkola Leśny 

Zakątek w Cekcynie. Poza tym spółdzielnia oferuje usługi cateringowe dla klientów indywidualnych. 

Ponadto świadczyła usługi cateringowe  dla gospodarstwa opiekuńczego w Cekcynie, na rzecz 

Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W okresie wakacji spółdzielnia 

prowadziła sprzedaż jedzenia typu fast food, napojów, lodów i piwa w namiocie usytuowanym nad 

jeziorem cekcyńskim. Działalność odbywała się na podstawie zezwolenia ze Starostwa Powiatowego 

na postawienie namiotu, zezwolenia na sprzedaż alkoholu z urzędu Gminy Cekcyn oraz umowy na 

okresową dzierżawę terenu zawartą z Gminnym Ośrodkiem Kultury który zarządza plażą.  

W spółdzielni w 2019 roku zatrudnienie znalazło 6 osób ( w tym 5 osób z umową o pracę na czas 

nieokreślony  i 1 osoba na umowę zlecenia). 

 W zakresie  kierunku 2. Rozwój usług i infrastruktury na rzecz włączenia i przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu seniorów, Przedsięwzięcia  2.1.2. Przebudowa  i rozbudowa  budynków na 

cele związane z usługami dla ludności starszej – Centrum Usług Społecznych, w 2019 roku gmina 
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przygotowała projekt i kosztorysy do wniosku rewitalizacyjnego na przebudowę i rozbudowę 

budynków przy ul. Wczasowej 14 w Cekcynie wraz z wyposażeniem na cele związane z usługami dla 

ludności starszej. Wartość inwestycji wynosi 2.141.823,68 zł, przy możliwym dofinansowaniu ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 W zakresie projektów uzupełniających wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji,  

w 2019 r. gmina zrealizowała przedsięwzięcia: 2.1.3. Budowa siłowni plenerowych dla seniorów  

w Cekcynie oraz 2.1.6 Zagospodarowanie parku na ulicy Parkowej w Cekcynie. Całkowity koszt 

projektu wyniósł 168.019,87 zł, przy dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na l.2014-2020 w kwocie 102.086,00 zł. 

 Pozostałe projekty wskazane w Programie uzależnione są od powstania w pierwszej kolejności 

infrastruktury, w której będzie można realizować tzw. „działania miękkie” na rzecz integracji i 

przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych. 

IV. 4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 – przyjęta Uchwałą                   

nr XII/116/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 23 marca 2016 r. jest dokumentem strategicznym w zakresie 

polityki społecznej Gminy Cekcyn. 

Misją Strategii jest: zapewnienie mieszkańcom gminy Cekcyn warunków sprzyjających ich osobistemu 

rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie 

sprawnego systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych. 

W celu realizacji misji wyznaczono cele strategiczne: 

I.  Systematyczna analiza problemów społecznych w gminie Cekcyn. 

II. Integracja  zawodowa  i  społeczna  osób  bezrobotnych,  łagodzenie  skutków  ubóstwa  

oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

III. Zapobieganie patologiom w rodzinie i wszechstronne wsparcie rodzin z dziećmi, 

szczególnie rodzin niepełnych, wielodzietnych i żyjących w ubóstwie. 

IV. Rozwijanie  spójnego  systemu  pomocy  na  rzecz  osób  starszych   

i niepełnosprawnych, zapewniającego im właściwą opiekę. 

V. Budowa  zintegrowanego  systemu  profilaktyki  i  pomocy  w  rozwiązywaniu  

problemów, wynikających z uzależnień od środków psychoaktywnych. 
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W świetle art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.               

z 2019r., poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy 

społecznej należą „opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i  innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka”.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania 

polityki społecznej na poziomie lokalnym. Jej istotę stanowi wyznaczenie skoordynowanych działań 

lokalnych podmiotów ukierunkowanych na ograniczanie zasięgu takich negatywnych zjawisk 

społecznych, jak: bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, uzależnienia, przemoc                                       

w rodzinie, sieroctwo, zagrożenie bezpieczeństwa publicznego itp. Wspólną cechą tych wymienionych 

problemów społecznych jest zagrożenie wykluczeniem społecznym osób lub całych grup społecznych, 

których te problemy dotyczą. Wyznaczone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2016 – 2020 cele realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie, Urząd Gminy 

w Cekcynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Cekcynie, Posterunek Policji w Cekcynie, Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, Klub Integracji Społecznej, placówki  oświatowe, Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną 

w Tucholi.   

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 

społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Rodzaj, forma i zakres świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających 

udzielenie pomocy, jednakże potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać 

uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Celem 

pomocy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Świadczenia 

pomocy społecznej nie mogą stanowić źródła utrzymania. Są to działania wspierające inicjatywę, 

zaangażowanie i chęć podopiecznych do poprawiania własnej sytuacji. 
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Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wsparcia udziela się osobom                      

i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, bezdomności, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                                    

i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych lub niepełnych, 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.   

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:   

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł netto miesięcznie,  

b) osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto miesięcznie,  

c) rodzinie, której dochód nie przekracza  kwoty 528,00 zł x ilość członków rodziny,  przy 

jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej (zgodnie z art. 7). 

  

 Tabela 16 . Powody korzystania mieszkańców Gminy Cekcyn 

 ze świadczeń pomocy społecznej w 2019r. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba osób/ 

rodzin 

Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 64 157 

Bezdomność 4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa,                                                 

w tym: 
26 138 

                       - wielodzietność 21 115 

Bezrobocie 39 90 

Niepełnosprawność 88 237 

Długa lub ciężka choroba 95 234 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gosp. 

domowego 

w tym: 

36 142 
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                   - rodziny niepełne 
21 60 

                    - rodziny wielodzietne 15 82 

Przemoc w rodzinie 1 5 

Alkoholizm 14 31 

Narkomania 1 1 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
0 0 

Zdarzenie losowe 1 2 

 

Dominujące kwestie społeczne na terenie Gminy Cekcyn to niepełnosprawność, długotrwała lub 

ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, potrzeba 

ochrony macierzyństwa, rodziny niepełne i alkoholizm. Należy zauważyć, że w jednej rodzinie może 

występować więcej niż jedna dysfunkcja. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do dochodu rodziny ubiegającej się o wsparcie z pomocy 

społecznej nie wilcza się świadczenia 500+, co przyczynia się do zawyżenia wskaźnika ubóstwa                            

w gminie.  

Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa liczby rodzin korzystających ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej. W odróżnieniu od świadczeń finansowych na przestrzeni ostatnich 

lat nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających wyłącznie z pracy socjalnej, są to rodziny  

z problemem: przemocy, alkoholizmu, zaniedbaniami w opiece i wychowaniu dzieci, jak również 

osoby w podeszłym wieku. Rodziny te wymagają wsparcia w formie poradnictwa, współpracy  

z innymi instytucjami oraz członkami ich rodzin. Pomocy w formie pracy socjalnej udziela się bez 

względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Pracę socjalną należy 

rozumieć jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub 

odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 

sprzyjających temu celowi. Praca socjalna wykonywana jest przede wszystkim w ramach pomocy 

społecznej: środowiskowej (w miejscu zamieszkania) oraz instytucjonalnej. 
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Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. były 174 rodziny, w których przebywało 

514 osób. Z dokonanej analizy wynika, że stanowi to 7,53 % ogółu mieszkańców gminy. Rodzin 

długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej było 124, osób w rodzinach – 415.  

W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej przeprowadzono postępowania 

administracyjne i wydano 718 decyzji administracyjnych.   

Stopa bezrobocia w Powiecie Tucholskim na 31.12.2019 r. wynosiła 9,7%. W Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Tucholi zarejestrowanych było 268 osób bezrobotnych z terenu Gminy Cekcyn, w tym 180 

kobiet. 7 osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystające  

z pomocy społecznej objęto aktywizacją zawodową w formie prac społecznie użytecznych. Prace 

organizowane były  w jednostkach  organizacyjnych gminy. Bezrobotni pracowali po 10 godz.                      

w tygodniu. Za pracę otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 328 zł miesięcznie (refundowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi w 60%). Z tej formy pomocy korzystali w okresie od II do XII 2019 r.,                

wykonując następujące prace: porządkowo-gospodarcze, opieka nad osobami chorymi                                         

i niepełnosprawnym, pomoc wychowawcom przedszkola.  

Na przestrzeni ostatnich lat zmniejszeniu uległa przede wszystkim liczba wypłacanych zasiłków 

celowych. Zasiłki stałe i okresowe utrzymują się na podobnym poziomie (ze świadczeń tych korzystają 

głównie osoby niepełnosprawne, długotrwale chore lub w podeszłym wieku). Zmniejszenie liczby 

rodzin wymagających pomocy finansowej spowodowane jest w dużym stopniu dodatkowymi 

świadczeniami na rzecz dziecka i rodziny realizowanymi w ramach ustawy o pomocy państwa                               

w zakresie wychowywania dzieci (500+). Jest to przyczyną ograniczenia wypłat zasiłków celowych, jak 

również zmniejszenia liczby dzieci korzystających z posiłków.  

W roku 2019 realizowano Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z pomocy w formie dożywiania skorzystało 150 

uczniów z terenu gminy Cekcyn uczęszczających do szkół i przedszkoli zarówno na terenie gminy 

Cekcyn jak również w innych miejscowościach. Na zakup posiłków dla uczniów i osób dorosłych 

wydatkowano kwotę 71.947,60 zł.  

Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy 

pomocy skorzystało 79 rodzin na kwotę 55.575 zł. 
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Jednym z działań wpierających rodziny wielodzietne z terenu Gminy Cekcyn jest realizacja ustawy                       

z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system 

zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 

prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków 

rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp 

do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki 

przy zakupie żywności, kosmetyków, odzieży, obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także 

koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami 

 i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Od 1 stycznia 2019 roku poszerzono krąg 

osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny o rodziców, którzy mają lub w przeszłości mieli na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.    

W 2019 roku wydano 510 Kart dla 175 rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Cekcyn. 

Osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z 

powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony 

innych osób mogą zostać przyznane usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą 

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

W 2019 r. usługi opiekuńcze świadczone były w 19 środowiskach przez 2 pracowników GOPS, 

zatrudnionych na stanowisku opiekuna. 

W 2019 r. przyznano także w 13 rodzinach z dziećmi ze zdiagnozowanym autyzmem, 

upośledzeniem umysłowym lub opóźnieniem psychoruchowym pomoc w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe wsparcie polega na uczeniu i 

rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a zwłaszcza kształtowaniu umiejętności 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania.   

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez specjalistów zatrudnionych w Spółdzielni 

Socjalnej Progres z Tucholi – wykonawcę usług. 

Mieszkańcy Gminy Cekcyn mogą korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego  

w pielęgnacji chorych. Przedmioty te przekazywane są w nieodpłatne użytkowanie na podstawie 
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umowy użyczenia, a klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie mogą także korzystać  

z magazynu odzieży używanej. 

Gmina Cekcyn od 2000 r. jest członkiem  Stowarzyszenia Bank Żywności w Chojnicach, którego 

misją jest zapobieganie marnotrawieniu żywności, zmniejszanie obszarów niedożywienia, łagodzenie 

skutków ubóstwa poprzez pozyskiwanie żywności od producentów i nieodpłatne przekazywanie jej 

organizacjom zajmującym się pomocą osobom najuboższym. Za pośrednictwem banku do 

mieszkańców Gminy Cekcyn w 2019 r. trafiło ponad 11 ton żywności  o wartości 90.789,34 zł.   

Żywność przekazano osobom samotnych, starszych, niepełnosprawnym oraz dzieciom                             

w przedszkolach, szkołach i świetlicach wiejskich. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Cekcynie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020, który 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD). Do czerwca 2019 r. realizowany był Podprogram 2018, a od grudnia Podprogram 2019, który 

zakończy się  w czerwcu 2020 r. W programie uczestniczyło 550 osób, zakwalifikowanych  

i skierowanych przez GOPS.  

W okresie sprawozdawczym beneficjenci otrzymali łącznie ok. 27 ton żywności za kwotę 134.164 zł.    

Pomoc przekazywana była w formie paczek żywnościowych.   

Oprócz wsparcia żywnościowego uczestnicy programu brali udział w działaniach towarzyszących: 

- finansowanych ze środków programu, tj. w 2 warsztatach żywieniowo–dietetycznych oraz                               

2 warsztatach ekonomicznych (łącznie 95 uczestników),  

- niefinansowanych – różnorodnych działaniach statutowych TMZC (dzieci, młodzież i dorośli z rodzin, 

objętych programem). 

Wzorem lat ubiegłych pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie 

zorganizowali spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Uczestnikom 

spotkania przekazano paczki żywnościowe. Żywność pozyskano ze zbiórki przeprowadzonej w grudniu 

przez tutejszy Ośrodek w sklepach spożywczych na terenie gminy. 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na wsparcie finansowe w 

ramach systemu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych. Podstawową formą pomocy jest zasiłek 

rodzinny i dodatki do niego. Głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych jest 
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przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego 

poprzedzającego okres zasiłkowy. Kryterium to wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku 

gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko kryterium wynosi 764,00 zł.    

Na dzień 1 stycznia 2019r. - 279 rodzin otrzymywało zasiłek rodzinny, a na dzień 31.12.2019r. - 266. 

Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku 627, a na 

końcu 618.  

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku realizowano 

wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+”. Świadczenie to otrzymują rodzice lub 

opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Do czerwca 2019r. rodziny o niskich dochodach otrzymywały 

wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł lub 1200 zł netto na osobę 

w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Na każde drugie i kolejne 

dziecko rodzina otrzymywała świadczenie w wysokości 500,00 zł bez dodatkowych warunków. Od 

lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia.  

Na początku 2019r. 534 rodziny pobierały świadczenie wychowawcze, a na końcu 2019r. – 756 

rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze wynosiła na początku 

roku 899, a na końcu roku 1288 dzieci. 

Dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić 

swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich 

rodzin wskazanym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.  Konstytucyjna zasada pomocniczości 

nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie 

samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do 

kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów łączy się z działaniami zmierzającymi 

do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych.   

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba spełniająca kryterium dochodowe 725 

zł na osobę w rodzinie – uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie 

ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 
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zobowiązań alimentacyjnych.  Na dzień 1 stycznia 2019r. - 24 rodziny pobierały świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego, a na dzień 31.12.2019r. - 21. Liczba dzieci, na które rodzice pobierali 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła na początku roku  40, a na końcu 38.  

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane są świadczenia opiekuńcze, do 

których zaliczamy: 

1) zasiłek pielęgnacyjny (do października 2019r.  - 184,42 zł miesięcznie, od listopada 2019r. – 215,84 

zł), który przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i osoby, dlatego przyznawany jest nie na okres 

zasiłkowy, lecz na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. 

Przeznaczony jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz dla osób, 

które ukończyły 75 lat,  

2) świadczenie pielęgnacyjne (od stycznia 2019 r. w wysokości 1583,00 zł miesięcznie, od stycznia 

2020r. – 1830,00 zł) przyznawane jest osobom, które rezygnują bądź nie podejmują zatrudnienia lub 

innej pracy zawodowej, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny wymagającym 

szczególnej opieki, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,   

3) specjalny zasiłek opiekuńczy (od 2019 r. – 620 zł miesięcznie) przysługuje osobom, na których ciąży 

obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku                        

z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jednocześnie 

GOPS opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.   

Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się także jednorazową zapomogę wypłacaną w związku                      

z urodzeniem się dziecka w wysokości 1000 zł. Kryterium uprawniającym do otrzymania świadczenia 

jest przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego 

poprzedzającego okres zasiłkowy nie przekraczający kwoty 1922 zł. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko i nie otrzymują zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wypłata świadczenia rodzicielskiego nie jest 

uzależniona od kryterium dochodowego. Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie                                

i  wypłacana jest do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia.  
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Ogółem z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 

wydano w 2019 roku 893 decyzji administracyjnych. 

Raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia przysługuje 

świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo. Dzieci niepełnosprawne, uczące się                       

w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.  Świadczenie jest formą 

wyprawki szkolnej (przyznawane w okresie rozpoczęcia roku szkolnego), otrzymać może je rodzic 

dziecka, opiekun faktyczny, opiekun prawny, a także sama osoba ucząca się, jeśli jest to pełnoletni 

uczeń, który nie pozostaje na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do 

alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło 

z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013r. Zasiłek dla opiekuna 

przysługuje w wysokości  620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. 

Tabela 17. Nakłady finansowe na świadczenia realizowane  

przez Referat Świadczeń Rodzinnych w latach 2017-2019 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń w latach Wydatki w zł w latach 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Zasiłki rodzinne 8.377 7.993 7.430 889.687,57 879.883,01 812.463,64 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
4.215 4.201 4.039 423.265,57 409.325,78 380.469,49 

Zasiłki pielęgnacyjne 1.946 2.662 2.732 408.357 420.494,70 516.843,32 

Świadczenia 

pielęgnacyjne 
450 443 607 630.250,90 653.512,90 941.634,60 

Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia dziecka 

77 76 74 77.000 76.000 74.000 

Składki emerytalno- 511 436 412 157.137,95 136.135,88 147.174,62 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_szkolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opiekun
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alimenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ugoda
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rentowe 

Fundusz 

alimentacyjny 
541 504 464 207.190 198.059,35 184.282,26 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
136 117 61 69.828,30 62.180 37.820 

Zasiłek dla opiekuna 294 242 166 151.802,54 129.484 102.480 

„Za życiem” 0 1 2 0 4.000 8.000 

Świadczenie 

rodzicielskie 
409 369 388 384.408,50 338.653,17 355.372,80 

Świadczenie 

wychowawcze 
11.355 11.119 13.385 5.627.355 5.523.504,59 6.668.215,64 

Świadczenie                      

„Dobry Start” 
- 888 930 - 266.400 279.000 

RAZEM 28.311 29.051 30.690 9.026.283,33 9.097.633,38 10.507.756,37 

W ostatnich trzech latach utrzymuje się tendencja wzrostowa ogólnej liczby rodzin pobierających 

świadczenia rodzinne. Należy zaznaczyć, że zmniejszeniu uległa liczba rodzin otrzymujących zasiłki 

rodzinne, natomiast wzrosła liczba rodzin uprawnionych do świadczeń opiekuńczych (zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) uzależnionych od niepełnosprawności. 

IV.4 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

W Gminie Cekcyn realizowane są założenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021., przyjętego 22 lutego 2019 r. Uchwałą Nr III/30/2019 Rady Gmin Cekcyn. Głównym jego celem 

jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji a zwłaszcza z opieką, 

wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci jak również edukację środowiska lokalnego w zakresie 

promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. Rodziny niewydolne wychowawczo mogą liczyć 

na  wsparcie asystenta rodziny, który  towarzyszy  rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań 

trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny 

pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. W 2019 r. asystent 

rodziny pracował z 16 rodzinami z terenu Gminy Cekcyn.   
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Praca asystenta rodziny polega na wspieraniu przez pewien czas rodziny. Celem wsparcia jest to, aby               

w przyszłości rodzina samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące 

opieki i wychowania dzieci. Jest to osoba towarzyszącą rodzinie, współobecna, pomagająca, będącą                         

w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, 

zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu                       

i prawidłowemu rozwojowi dzieci.                                    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie od wielu lat efektywnie współpracuje z placówkami                 

i instytucjami w działaniu mającym na celu wspieranie rodziny. Dobrze funkcjonująca rodzina 

zaspokaja potrzeby swoich dzieci, których nie może zaspokoić żadna inna grupa społeczna. 

Środowisko rodzinne daje poczucie bezpieczeństwa poprzez spójność wewnętrzną i obecność osób, 

na które może liczyć. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca na rzecz rodzin borykających się  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, udzielanie wszechstronnego wsparcia w celu 

wzmocnienia funkcjonowania rodziny. 

IV.5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cekcyn na lata 2018-2020  - został przyjęty Uchwałą Nr 

XXX/278/18 z dnia 21 lutego 2018 r. Rady Gminy Cekcyn. Głównym celem programu jest zmniejszenie 

skali zjawiska przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawisk noszących znamiona przemocy wśród 

mieszkańców gminy Cekcyn, zwiększenie  skuteczności  ochrony  ofiar przemocy  w  rodzinie   

i  zwiększenie  dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych  

i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzin 

Przemoc w rodzinie jak i różnego rodzaju uzależnienia należą obecnie do najtrudniejszych                       

w przezwyciężaniu problemów społecznych. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na życie 

człowieka i rodziny, poczucie bezpieczeństwa społecznego, problemy te nabierają szczególnego 

znaczenia. Działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zdefiniowane są                            

w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Cekcyn na lata 2018-2020.   

Przemocą w rodzinach z terenu Gminy Cekcyn zajmuje się Gminny Zespół Interdyscyplinarny                         

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   

w Cekcynie, Placówek oświatowych z terenu Gminy Cekcyn, Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie, Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej w Tucholi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Specjalistycznego Ośrodka 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi oraz Prokuratury Rejonowej w Tucholi.  

W ubiegłym roku do Zespołu wpłynęło 15 zawiadomień o występowaniu przemocy domowej,                                 

11 z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, 1 z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi oraz                      

3 z tut. GOPS. W 2019r. odbyło się łącznie 65 posiedzeń Zespołu - 61 spotkań grup roboczych oraz 4 

spotkania całego Zespołu. 

Zjawisko przemocy dotykające społeczność lokalną jest ściśle powiązane z innymi obszarami 

problemów społecznych, dlatego ich rozwiązywanie powinno być wspólnym interesem 

uzupełniających się działań specjalistów, instytucji i organizacji, m.in. placówek opiekuńczo –

wychowawczych, służby zdrowia, pomocy społecznej, instytucji porządku publicznego, organizacji 

pozarządowych. Każde z nich ma do czynienia z innym aspektem zjawiska, jednak działając osobno 

nie prowadzi do zwiększenia jakości wsparcia społecznego w obszarze przemocy wewnątrzrodzinnej. 

Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek i organizacji do realizacji zadań daje szansę stworzenia 

jednolitej strategii wsparcia oraz zdecydowanego podniesienia skuteczności udzielanej pomocy. 

Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, pozwala podjąć szersze działania pomocowe. 

Bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie 

usprawniają pracę i znacznie szybciej pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu. 

Głównym celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie jest umożliwienie osobom 

oraz rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W wyniku dokonujących się zmian 

gospodarczych oraz zmian w przepisach prawnych, zmienia się również struktura klientów pomocy 

społecznej, ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc finansowa choć nadal ważna - nie 

może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być wielokierunkowe, zabezpieczające nie 

tylko sferę materialną, ale przede wszystkim mają działać aktywizująco i integrująco na lokalną 

społeczność. 

IV.6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii - realizowany jest w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z ustawą 

została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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W 2019r. odbyły się  3 posiedzenia Komisji w pełnym składzie oraz 14 posiedzeń dotyczących 

wydawania opinii Komisji w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych i w sprawie 

motywowania osób do podjęcia leczenia z alkoholizmu, a także w sprawie kontroli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

 Prowadzone są akta poszczególnych osób w stosunku do których prowadzone są postępowania, co 

do leczenia w przedmiocie uzależnień. W okresie 2011 -  2019 prowadzi się 135 akt spraw. Akta 

zawierają wnioski z różnych instytucji i od osób fizycznych dotyczące podjęcia działań w stosunku do 

osób nadużywających alkoholu, protokoły z posiedzeń Podkomisji ds. rozmów motywacyjno-

interwencyjnych, opinie instytucji, psychoterapeutyczne i Poradni Terapii Uzależnień, wnioski  

o skierowanie spraw do sądu. W 2019 r. do Sądu Rejonowego w Tucholi skierowano 8 wniosków   

o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia z alkoholizmu  

w warunkach stacjonarnych 

 

Tabela 18. Działania dla Celu 1 Programu – Profilaktyka i prewencja 

Działania/Programy  
Działania zrealizowane  

w 2019 r. 
Odbiorcy Partnerzy 

Wskaźniki 

realizacji celu 

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych, 

aktywizujących, 

ukierunkowanych na 

organizację alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego 

przez dzieci i młodzież, 

zmniejszających ryzyko 

kontaktu z alkoholem w ramach 

pozalekcyjnych zajęć. 

Program „Pędzlem 

malowane” 

dzieci  

i młodzież 

szkolna 

GKRPA, 

GOK 

liczba 

uczestników 

– 65 osób 

liczba godzin 

zajęć - 196 

Propagowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego 

poprzez udział uczniów VIII 

klas szkół podstawowych w 

przedstawieniu teatru 

muzycznego w Gdyni 

dzieci i 

młodzież 

szkolna 

GKRPA, 

SP Cekcyn 

SP Iwiec 

SP Zielonka 

liczba 

uczestników 

– 70 osób 
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Realizacja działań, programów 

profilaktycznych  

i warsztatów dla uczniów i 

nauczycieli w placówkach 

oświatowych na terenie gminy 

Tydzień profilaktyki  

w SP Zielonka: 

 - przygotowanie z pomocą 

rodziców zdrowego, 

kolorowego śniadania oraz 

przekąsek, 

- nauka udzielania pierwszej 

pomocy pod kierunkiem 

strażaków z OSP w Zielonce, 

- szkolny konkurs wiedzy z 

zakresu profilaktyki dla klas 

V-VIII pn. „Wędrówki po 

ścieżkach profilaktyki”, 

- konkursy plastyczne o 

zróżnicowanej tematyce: 

„Numery alarmowe”;  

„Bądź kumplem, nie dokuczaj 

– pomagamy, nie 

dokuczamy”; 

 „Na spacer bez smyczy – 

stop fonoholizmowi”; 

 „Bądź bezpieczny w sieci – 

stop przemocy w sieci”, 

- aktywność fizyczna na 

parkiecie – zabawa 

mikołajkowa i dyskoteka, 

- quiz dotyczący wiedzy o 

profilaktyce, 

- dyskusja z uczniami o 

zdrowym żywieniu oraz 

sprawności fizycznej,  

- prezentacja ćwiczeń 

fizycznych, rozwijających 

sprawność motoryczną.  

Społecz - 

ność 

szkolna SP 

Zielonka 

GKRPA,  

SP Zielonka, 

Dzielnico-

wy, 

Strażacy 

OSP 

Zielonka 

liczba 

uczestników 

– 109 osób 
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Tydzień profilaktyki  
w SP Iwiec: 
- pokaz i ćwiczenia z zakresu 
pierwszej pomocy  
- szkolne rozgrywki pod 
hasłem profilaktyki 
uzależnień 
- tworzenie wierszy, 
piosenek, plakatów oraz 
układanie krzyżówek o 
tematyce profilaktycznej,  
- test wiedzy nt. używek, 
- wspólne pieczenie 
pierników wg zdrowego 
przepisu, 
- pogadanki nt. ochrony 
danych osobowych, 
- dzień ze zdrową żywnością: 
przygotowywanie kiszonych 
warzyw i kapusty, zakwasu z 
buraków oraz octu z jabłek, 
-  konkursu pn. „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch”. 

Społecz - 

ność 

szkolna SP 

Iwiec 

GKRPA,  

SP Iwiec, 

Dzielnicowy 

Strażacy 

OSP Iwiec  

liczba 

uczestników 

– 157 osób 

Tydzień profilaktyki w SP 
Cekcyn: 
- apel organizacyjny, 
wprowadzenie do tematyki 
realizowanych zadań, 
- prezentacja plakatów 
profilaktycznych, 
- warsztaty dotyczące 
profilaktyki uzależnień od 
nikotyny pn. „Zapal się od 
niepalenia”, 
- profilaktyka uzależnień 
behawioralnych oraz 
radzenia sobie ze stresem, 
- warsztaty profilaktyczne 
dotyczące przeciwdziałania 
agresji słownej pt. „Zeszyt 
pięknych słów”, 
- zajęcia o tematyce 
akceptacji i tolerancji w 
klasie, 
- warsztaty z zakresu higieny 
zdrowia oraz zdrowego i 
prawidłowego odżywiania w 
wieku dorastania, 
- przygotowywanie zielonych 

Społecz - 

ność 

szkolna SP 

Cekcyn 

 

 GKRPA,  

SP Cekcyn 

Dzielnicowy 

Poradnia 

Psychologicz

no-

Pedagogiczn

a w Tucholi, 

Dietetyk, 

KGW Zalesie,  

PSP Tuchola, 

OSP Cekcyn, 

PCPR 

Tuchola 

liczba 

uczestników 

– ok. 412 

osób 
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i zdrowych kanapek, 
- zajęcia z dziedziny pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz 
reagowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia 
przeprowadzone przez 
funkcjonariuszy Państwowej 
Straży Pożarnej w Tucholi 
oraz OSP w Cekcynie, 
- warsztaty z zakresu 
cyberprzemocy nawiązujące 
do profilaktyki zachowań 
niepożądanych i 
niebezpiecznych w sieci,  
- zajęcia warsztatowe z 
zakresu odpowiedzialności 
prawnej nieletnich, 
bezpieczeństwa własnego i  
innych, 
- pokaz narko i alkogogli oraz 
symulatora dachowania, 
- zajęcia taneczne i sportowe 
- wydarzenie sportowe: 
Mikołajkowy Turniej Tenisa  
Stołowego. 
 

Tydzień Profilaktyki  

w Przedszkolu „Leśny 

zakątek” 

- realizacja zajęć 

profilaktycznych, ujętych w 

cztery bloki tematyczne: 

1. „Dbamy o nasze zdrowie” 

2. „Z bezpieczeństwem za     

pan brat” 

3. „Szanuje siebie i innych -

oswoić agresję” 

4. „Zdrowo się odżywiamy” 

- celem prowadzonych 

oddziaływań było nabycie 

umiejętności dbania o swoje 

zdrowie, realizacja zajęć 

profilaktycznych poprzez 

wyświetlanie filmów 

edukacyjnych, dzielenie się 

społeczno

ść 

przedszkol

-na  

 GKRPA, 

Przedszkole 

„Leśny 

zakątek”, 

Dzielnicowy 

liczba 

uczestników 

– ok. 105 

osób 
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doświadczeniami, spotkanie z 

policjantami, rozmowy, 

omawianie ilustracji, 

odgrywanie scenek, naukę 

piosenek, przygotowywanie 

zdrowych posiłków, 

zorganizowanie gazetki 

tematycznej, rozwiązywanie 

zagadek, wewnątrzgrupowe 

turnieje wiedzy o 

bezpieczeństwie. 

Realizacja przedstawień 

profilaktycznych połączona 

z prelekcją dotyczącą 

promocji zdrowego stylu 

życia zapobieganie 

przemocy i agresji, 

umiejętne kontrolowanie 

stresu, rozwiązywanie 

konfliktów zarządzanie 

emocjami: „Miś 

niegrzeczniś”, „Super 

żart”,„Internetowa 

pułapka”.  

dzieci i 

młodzież 

szkolna ze 

szkół z 

terenu 

gminy 

Cekcyn 

GKRPA,  

SP Cekcyn,  

SP Iwiec, 

 SP 

Zielonka, 

teatr 

Kurtyna 

liczba 

uczestników 

– 700 osób 

Organizacja szkoleń 

zwiększających kompetencje 

osób podejmujących działania w 

zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

- konferencja widzimy, 

reagujemy, 

przeciwdziałamy, 

- wydawanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

 - ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

 

członkowie 

GKRPA 

 

GKRPA, 

firma 

szkoląca, 

organizator 

konferencji 

 

- liczba 

uczestników - 

2 
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Rozpowszechnianie 

specjalistycznej literatury  

i materiałów edukacyjnych 

wśród  mieszkańców 

 

Akcja rozpowszechniania 

prowadzona za 

pośrednictwem GOPS, 

Punktu Konsultacyjnego, 

szkół 

mieszkańcy 

gminy 

Cekcyn 

GKRPA, 

GOPS, 

szkoły, 

Policja   

- ilość szt. 

specjalistyczne

j literatury i 

materiałów 

edukacyjnych 

– 1 zestaw 

Publikowanie  

w prasie lokalnej artykułów 

dotyczących problematyki 

uzależnień 

Publikacja w Biuletynie 

informacyjnym gminy Cekcyn 

mieszkańcy 

gminy 

Cekcyn 

GKRPA ilość publikacji 

– 1 

 

Tabela 19. Działania dla Celu 2 Programu – terapia, rehabilitacja i ograniczanie 
negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie 

Działania/Programy 

 Działania 

zrealizowane  

w 2019 r. 

Odbiorcy Partnerzy 
Wskaźniki 

realizacji celu 

Podejmowanie działań 

w celu utworzenia 

grupy samopomocowej 

do realizacji działań 

motywujących do 

podjęcia terapii  

i propagowania postaw 

trzeźwościowych 

Mimo prowadzonych rozmów nie udało się wyłonić lidera grupy samopomocowej 

w związku z tym grupa taka nie powstała. Osoby z problemem alkoholowym 

zamieszkujące na terenie naszej gminy uczestniczą w zajęciach grup 

samopomocowych w Lnianie i w Tucholi.  

Propagowanie 

instytucji i osób 

wyspecjalizowanych w 

niesieniu pomocy 

dzieciom, młodzieży i 

dorosłym w obszarze 

problemów uzależnień 

 

 

Upowszechnianie 

informacji o 

instytucjach 

niosących pomoc 

w obszarze 

uzależnień w 

formie plakatów 

informacyjnych 

ulotek i informacji 

na stronie 

internetowej 

GOPS 

osoby uzależnione i 

współuzależnione 

 

 

 

 

 

 

GKRPA , Tucholski 

Ośrodek 

Psychoterapii 

Uzależnienia od 

Alkoholu, 

Współuzależnienia i 

Profilaktyki, GOPS, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

pedagodzy szkolni, 

kuratorzy zawodowi i 

społeczni  

 

liczba instytucji 

-3 
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Kontynuowanie działań 

kontrolnych 

 i interwencyjnych w 

stosunku do 

sprzedawców napojów  

alkoholowych 

mających na celu 

ograniczenie 

dostępności napojów  

alkoholowych  

i przestrzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu 

osobom 

niepełnoletnim 

Kontrola sklepów 

prowadzących 

sprzedaż alkoholu 

oraz ogródków 

piwnych 

członkowie GKRPA, 

sprzedawcy 

napojów 

alkoholowych 

GKRPA, podmioty 

odpowiedzialne za 

sprzedaż napojów 

alkoholowych w 

gminie Cekcyn 

 -  liczba 

kontroli - 1, 

- liczba 

punktów 

skontrolowany

ch – 1. 

 

Tabela 20. Działania dla Celu 3 Programu – zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie 
leczenia i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych 

Działania/Programy 
Działania  

zrealizowane w 2019 r. 
Odbiorcy Partnerzy 

Wskaźniki 

realizacji celu 

Umożliwienie osobom z 
gminy Cekcyn 
systematycznego 
udziału w zajęciach 
terapeutycznych w  
Tucholskim Ośrodku 
Psychoterapii 
Uzależnienia  
od Alkoholu, 
Współuzależnienia  
i Profilaktyki 

Prowadzenie terapii dla 

osób uzależnionych  

i współuzależnionych 

osoby 

uzależnione  

i ich rodziny 

GKRPA, 

Tucholski 

Ośrodek 

Psychoterapii 

Uzależnienia  

od Alkoholu, 

Współuzależ-

nienia  

i Profilaktyki, 

- liczba osób 

korzystających  

z terapii- 41, 

 

Finansowanie Punktu 
Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych od 
alkoholu, narkotyków i 
innych oraz osób 
doświadczających 
przemocy domowej 

 

Prowadzenie działań 

informacyjno – 

edukacyjnych dla osób 

z rodzin uzależnionych i 

osób doświadczających 

przemocy 

osoby  

i rodziny  

z problemami 

uzależnień  

i innymi 

problemami 

społecznymi 

GKRPA, Punkt 

Konsultacyjny 

- liczba osób 

korzystających z 

porad 

psychologicznych – 

53, 

- liczba porad 

psychologicznych – 

106, 

- liczba osób 

korzystających  z 
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porad terapeuty 

uzależnień - 41, 

- liczba porad 

terapeuty      

uzależnień – 269 

Finansowanie 
ponadstandardowej 
terapii uzależnień dla 
osób i rodzin po 
odbyciu terapii 
podstawowej 

Dofinansowanie 
programu 
ponadpodstawowej 
terapii uzależnień 
„After care” 

osoby 
uzależnione od 

alkoholu 

GKRPA,   
Tucholski 
Ośrodek 

Psychoterapii 
Uzależnienia  
od Alkoholu, 

Współuzależnie
nia  

i Profilaktyki 

- liczba uczestników 
ponad-

standardowej 
terapii uzależnień 

5, 

- liczba sesji- 48 

Kierowanie do sądu wniosków  

o przymusowe leczenie w stosunku do osób, które 

odmówiły dobrowolnego leczenia bądź je 

przerwały 

osoby 

uzależnione  

GKRPA - liczba wniosków 

skierowanych do 

Sądu - 8 

Finansowanie 

Niebieskiej Linii dla 

Ofiar Przemocy 

Udzielenie informacji 

o możliwości 

skorzystania z 

pomocy 

Osoby 

doświadczają-

ce przemocy  

GKRPA 

Kujawsko-

Pomorska 

Niebieska Linia 

dla Ofiar 

Przemocy 

- nie prowadzi się 

statystyki w 

podziale na gminy  

 

 

Tabela 21. Działania dla Celu 4 Programu – udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom,  
w którym występują problemy alkoholowe 

Działania/Programy Działania 
zrealizowane  

w 2018r. 

Odbiorcy Partnerzy Wskaźniki 
realizacji celu 

Świadczenie pomocy dla ofiar przemocy,  

w szczególności w rodzinach  

z problemami alkoholowymi  

ofiary przemocy, 

sprawcy przemocy 

GKRPA, Zespół 

Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy, Punkt 

Konsultacyjny 

- liczba rodzin, 

którym udzielono 

wsparcia – 4, 

   -  liczba osób w 

rodzinach – 10,  

- liczba sprawców 

przemocy – 2 
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Organizacja i 
finansowanie 
wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży z 
realizacją programu 
profilaktycznego  

Kolonie letnie  

w Iwoniczu 

dzieci  

i młodzież – 

uczestnicy kolonii 

GKRPA, organizator 

kolonii 

 

- liczba uczestników 

kolonii – 16 

 

Realizacja 
świetlicowych 
biwaków w starej 
szkole w 
Trzebcinach pod 
hasłem 
„Uzależnienia – 
złodzieje młodości”  

dzieci  

i młodzież –  

GKRPA, świetlice 

wiejskie  

- liczba uczestników 

- 71 

Działalność Centrum 

Profilaktyki 

Środowiskowej 

Działania 

opiekuńczo – 

wychowawcze, 

grupa w Świetlicy 

w Iwcu. 

dzieci i młodzież 

wymagająca 

wsparcia 

GKRPA, 

Wychowawca 

- liczba 

uczestników – 8 

osób 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 14 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych W porównaniu z 31 grudnia 2018 roku - 17 podmiotów.  

Potocznie zwany fundusz korkowy (czyli środki uzyskane przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu)  wynosił w 2019 roku 99.786,14 zł. Wpływy do funduszu w 2019 roku  pozwoliły 

na sfinansowanie następujące wydatków, w kwocie 96.054,71 zł: 

 - Funkcjonowanie Centrum Profilaktyki Środowiskowej -    589,23 zł 

 - Wynagrodzenia osobowe członków Komisji i Podkomisji  - 9.782,90 zł 

 - Orzekanie  w przedmiocie uzależnień - 9.392,74 zł 

 - Zatrudnienie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym - 9.295,00 zł  

 - Zajęcia profilatyczno - edukacyjne w Punkcie Konsultacyjnym - zatrudnienie psychoterapeuty 

uzależnień dla rodzin z problemem alkoholowym, opiniowanie wniosków do GKRPA, wydawanie 

opinii terapeutycznych - 17.150,00 zł  

 - Dofinansowanie ponadpodstawowej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych z gminy 

Cekcyn -  3.100,00 zł 
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 - Działania z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do różnych grup społecznych - 25.817,04 zł 

 - Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień raz innych patologii społecznych członków Komisji, 

sprzedawców napojów alkoholowych i innych  - 560,00 zł 

 - Wypoczynek dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki -20.027,35 zł 

 - Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia - Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  -

340,45  zł 

IV. 7. Planowanie przestrzenne 

Na terenie Gminy Cekcyn w 2019 roku obowiązywało 15 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  dla łącznej powierzchni 150 ha co stanowi ok 0,6 % powierzchni gminy wliczając 

powierzchnię zalesioną. 

Planowanie przestrzenne w Gminie Cekcyn, na obszarach bez uchwalonych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego opiera się o wydawane decyzje o warunkach zabudowy, których 

liczba przez ostatnie lata utrzymuje się na stałym poziomie.  

W 2019 roku Gmina Cekcyn była w trakcie opracowania następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, których podstawą opracowania jest: 

 Uchwała Nr XXIV/221/17  Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
miejscowości Wielkie Budziska. 

 Uchwała Nr XXXVI/352/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Cekcyn. 

 Uchwała Nr IX/92/19  Rady Gminy Cekcyn z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn. 

 

Tabela 22. Zbiorcze zestawienie wydanych decyzji  

Rodzaj wydanej decyzji 2018 2019 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 26 29 

decyzje budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 0 1 

decyzja budowy drogi 0 0 
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decyzje  budowy sieci  elektroenergetycznych  15 21 

decyzje budowy sieci gazowej 7 2 

decyzje budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 0 1 

decyzje budowy kanalizacji deszczowej 3 0 

decyzja przebudowa szkoły podstawowej 1 0 

decyzja zmiany sposobu użytkowania części budynku na remizę 

strażacką 

0 0 

Decyzje budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 0 1 

Decyzje rozbudowy sieci wodociągowej 0 2 

Decyzje budowy oświetlenia drogowego 0 1 

Decyzje o warunkach zabudowy, w tym: 116 99 

decyzje dotyczyły budynków mieszkalnych jednorodzinnych (budowy, 

rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania na mieszkalne 

jednorodzinne) 

92 71 

decyzja budowy, rozbudowy siedlisk rolniczych 11 13 

decyzja dla budowy budynku gospodarczego 0 1 

decyzja budowy budynku usługowego 0 1 

decyzja budowy budynków rekreacji indywidualnej 7 7 

decyzja budowy pensjonatu 0 0 

decyzja rozbudowy leśniczówki 0 1 

decyzja budowy budynku sanitariatów 0 0 

decyzja budowy drogi 0 0 

decyzje dla budowy garażu 2 0 
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decyzje na zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych na 

usługowe 

2 3 

decyzja rozbudowa budynku turystycznego z remizą strażacką 1 0 

decyzja budowa stawu rybnego 1 0 

Decyzje budowy banku 0 1 

Decyzje zmiany sposobu użytkowania części przedszkola na bank 0 1 

Decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy 13 1 

 

IV. 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cekcyn na lata 2016-2020. Dokument został 

przyjęty Uchwałą Nr XX/184/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016 r. Program ochrony 

środowiska dla Gminy Cekcyn jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych  

i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze 

środków będących w dyspozycji Gminy. Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska jest 

dalszy, zrównoważony rozwój Gminy oraz stworzenie spójnej polityki środowiskowej.  

Tabela 23. Cele i kierunki interwencji wyznaczone  

w Programie ochrony środowiska dla Gminy Cekcyn 

Cel: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2019 roku 

 Poprawa jakości powietrza;  

 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł niskoenergetycznych 

 Termomodernizacja budynków 

 Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych  

 przebudowa ul. Wodnej w Cekcynie; 

 budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Zalesie; 

 rewitalizacja parku w miejscowości Cekcyn  
ul. Parkowa, 

 przebudowa drogi gminnej Wysoka –  
w kierunku Wierzchucina; 

 przebudowa drogi gminnej Nowy Sumin -
Cekcynek; 
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 przebudowa drogi gminnej Zdroje; 

 przebudowa drogi gminnej Małe Gacno – 
Szklana Huta; 

 przebudowa drogi gminnej w Małym Gacnie 
(Majdany); 

 przebudowa drogi gminnej Ostrowo, 

 przebudowa drogi gminnej w Zielonce -  
w stronę leśniczówki Jelenia Góra; 

 budowa oświetlenia drogowego w technologii 
LED w miejscowościach: Ludwichowo, 
Trzebciny, Zalesie. 

 budowa chodnika przy drodze powiatowej – 
Stary Sumin, 

 przeprowadzanie nasadzeń drzewek i krzewów 
na terenie gminy Cekcyn; 

 przeprowadzanie w 2019 roku zbiegów 
pielęgnacyjnych i konserwatorskich na 
pomnikach przyrody – 4 lipy w miejscowości 
Cekcyn oraz 2 dęby w miejscowości Świt; 

 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2019 roku 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

 Poprawa efektywności energetycznej 

 Realizacja przez Gminę Cekcyn projektu p.n. 
„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 
poprzez dywersyfikację źródeł energii na 
terenie Gminy Cekcyn” w ramach 
 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-
2020, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania      
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych  - grudzień 2019 r. zakończenie   
I etapu prac polegającego na dostawie               
i montażu 29 szt. instalacji fotowoltaicznych     
o łącznej mocy 162,11 kW 

 budowa oświetlenia drogowego w technologii 
LED w miejscowościach: Ludwichowo, 
Trzebciny, Zalesie. 
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Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2019 roku 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych 

 Rozbudowa infrastruktury oczyszczania 
ścieków, w tym realizacja programów sanitacji 
w zabudowie rozproszonej  

 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
społeczeństwa i gospodarki 

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie 
zasobami wodnymi  

 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej wraz z przepompownią ścieków 
ul. Wodna w m. Cekcyn. 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej ul. Młyńska w m. Cekcyn. 

 Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 
Wodna w Cekcynie. W ramach zadania została 
wybudowa sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o długości 235 mb wraz z 
przyłączami kanalizacyjnymi, sieć kanalizacji 
deszczowej o długości 240 mb. 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2019 roku 

 Ograniczenie ilości odpadów trafiających 
bezpośrednio na składowisko oraz 
zmniejszenie uciążliwości odpadów 

 Likwidacja azbestu 

 Likwidacja odpadów rolniczych 

 Wprowadzenie i monitoring systemu 
segregacji odpadów 

 Kontynuacja zadań związanych z demontażem, 
transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest, będących w posiadaniu 
osób fizycznych. Składanie wniosków o  
dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
W 2019 roku zostało zutylizowanych z terenu 
naszej gminy 78,610 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 

 Złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie     
o dofinansowanie zadania związanego               
z transportem i utylizacją odpadów rolniczych 
tj. folii po sianokiszonkach, opakowaniach      
po nawozach i typu big bag, siatek i sznurków 
do owijania balotów 

Cel: Dalsza ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2019 roku 

 Ochrona przyrody 

 Promocja walorów przyrodniczych i 
zrównoważony rozwój turystyki 

 Ochrona powierzchni i spójności lasów 

  Na mocy ustawy o ochronie przyrody, wójt 
gminy wydaje zezwolenia na usunięcie drzew. 
Realizując to zadanie, wydano 18 decyzji na 
usunięcie drzew w 2019 r.; ponadto wpłynęły 
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zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób 
fizycznych w ilości  130 szt. w 2019 roku; 

 Gmina Cekcyn złożyła do Starostwa 
Powiatowego wnioski o wydanie decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew w 2019 roku 
uzyskano 7 decyzji; 

 W roku 2019 dokonano nasadzeń krzewów       
i roślin ozdobnych na terenie parku w Cekcynie 
przy ulicy Parkowej w ilości:732 szt. oraz 
nasadzeń drzew na terenie gminy w ilości: 34 
szt. w tym wspólna akcja z Nadleśnictwem 
Trzebciny p.n. „Jedno dziecko-jedno drzewo.” 

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2019 roku 

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności 
za otaczające środowisko i wyeliminowanie 
negatywnych zachowań 

 Organizacja konkursu ekologiczny dla sołectw, 

które wspólnie ze świetlicami wiejskimi oraz 

pozostałymi organizacjami działającymi na 

terenie sołectwa (OSP, KGW), realizowały 

przedsięwzięcia proekologiczne w bieżącym 

roku. Przedmiotem oceny były zadania z 

zakresu edukacji ekologicznej, propagowania 

działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju, gospodarki 

odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym 

likwidacja dzikich wysypisk śmieci, ochroną 

przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 

terenów zieleni, utrzymania w należytym 

stanie estetycznym istniejących cmentarzy 

ewangelickich, terenów wokół świetlic 

wiejskich, przystanków, jezior, okolicznych 

lasów, itp., przygotowanie wieńca 

świętojańskiego oraz rozgrywki sołeckie 

podczas Dni Gminy Cekcyn – udział  

w konkursie wzięło 6 sołectw.  

 Działalność informacyjna na temat  systemu 
gospodarki odpadami 

 Działalność informacyjno – edukacyjna  
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej: 
spotkanie w sprawie OZE (instalacje 
fotowoltaiczne) 
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IV.9 Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Cekcyn - został przyjęty 4 kwietnia 2014 roku,  Uchwałą Nr XXX/296/14 Rady Gminy w 

Cekcynie.  Intencją programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z uwagi 

na występującą na terenie gminy rozproszoną zabudowę, było dofinansowanie budowy 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla tych nieruchomości, gdzie nie ma możliwości 

podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub budowa sieci jest niemożliwa lub ekonomicznie 

nieuzasadniona.  

W 2019 roku na realizację programu dofinansowania budowy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków zarezerwowana była w budżecie gminy kwota 21.000,00 zł wykorzystano 

7.000 zł. 

W 2019 roku został złożony 1 wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej 

oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wierzchlas. Złożony wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i zadanie zostało zrealizowane. Kwota dotacji przekazanej na realizację ww. 

zadania wyniosła 7.000 zł. Nabór wniosków odbywał się na bieżąco. 

IV.10 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cekcyn na 

lata 2012 – 2032  - został przyjęty 28 grudnia 2011 r. , Uchwałą  Nr XII/110/11 Rada Gminy w 

Cekcynie.  Opracowanie programu  było elementem realizacji Programu ochrony środowiska dla 

gminy Cekcyn na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2014 oraz Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Cekcyn na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.  

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z 

demontażem, transportem i utylizacją odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i 

elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych ma na celu przyspieszenie procesu  usuwania 

materiałów zawierających azbest i ich odpowiednie zagospodarowanie. Zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 

wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 

były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) 

wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych 
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instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Od 2011 r. Gmina Cekcyn na realizację zadań związanych z demontażem, transportem   

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, będących w posiadaniu osób fizycznych, 

otrzymuje dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

 W 2019 roku  w lipcu został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania. Po pozytywnej weryfikacji 

wniosku udzielono Gminie dofinansowania. Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania, gmina       

w drodze zapytania ofertowego wybrała firmę, która realizowała ww. prace. Była to firma ECO – POL 

Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu przy ul. Dworcowej 9, 86 – 120 Pruszcz. Powstałe w wyniku realizacji 

zadania odpady zawierające azbest zostały dostarczone na składowisko odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest w Małociechowie. Cena za 1 tonę zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu 

wyniosła 490,00 zł brutto, natomiast  za transport i utylizację 330,00 zł brutto. 

Łącznie przez osoby fizyczne zostały złożone następujące wnioski: 

 - demontaż, transport i utylizacja – 5 wniosków, 

 - transport i utylizacja – 39 wniosków.         

W 2019 r. zostało zutylizowanych z terenu naszej gminy 78,610 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu udzielona na ww. inwestycje wyniosła 27.261,30 zł co stanowiło 100% 

wartości zadania. 

IV.11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cekcyn –  został przyjęty  

21 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Cekcyn Nr II/21/18  i określa szczegółowe zasady utrzymania 

czystości i porządku, zasady i terminy segregacji i wywozu odpadów oraz zasady utrzymania zwierząt 

gospodarskich i domowych. 

Na podstawie zebranych w 2019 roku odpadów komunalnych przygotowano poniższe zestawienia 

Tabela 24 . Liczba gospodarstw domowych – według złożonych deklaracji 

Ilość osób w gospodarstwie Liczba gospodarstw 

1 341 

2 489 
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3 lub 4 674 

5 lub 6 327 

7 lub 8 60 

Powyżej 8 7 

Ogółem 1898 

 

Na podstawie miesięcznych sprawozdań otrzymywanych od firmy odbierającej odpady 

komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Cekcyn w roku 2019 odebrano 

następujące frakcje i ilości odpadów:  

Tabela 25. Informacja o odebranych odpadach komunalnych 

Kod 
odpadów

6)
 

Rodzaj odpadów
6)

 Masa odebranych odpadów 
komunalnych

7)
 [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 20,720 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  192,750 

15 01 07 Opakowania ze szkła 140,460 

20 01 01 Papier i tektura 0,100 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,120 

ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny - popiół 

148,320 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach  

4,650 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 90,960 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

613,740 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31* 0,157 

 16 01 03 Zużyte opony 12,980 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 2,691 
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 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

0,023 

 20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

3,535 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

3,173 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 292,180 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

12,340 

SUMA 1539,899 

 

Mieszkańcy w 2019 roku mieli możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy, którzy złożyli 

deklarację otrzymali pojemniki do odpadów mieszanych oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

Na terenie Gminy Cekcyn  obowiązuje następująca kolorystyka worków na odpady segregowane: 

• worek żółty -  do tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metalu 

• worek  zielony - do szkła  

• worek niebieski -  do papieru i tektury 

• worek brązowy – do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów) 

W przypadku większej ilości odpadów segregowanych dodatkowe worki można było uzyskać  

w Urzędzie Gminy w Cekcynie. Worki te właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają 

nieodpłatnie. Wywóz tych odpadów  następuje zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny dla 

wszystkich mieszkańców. Odbiór zapełnionych worków odbywa się  w ramach opłaty za odbiór  

i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

• tworzywa sztuczne i wielomateriałowe –  1 raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych 

• zielony-szkło – 1 raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych 

• papier, tektura –  1 raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych 

• puszki i opakowania metalowe –  1 raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych 
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• worek kolor brązowy – biodegradowalne (kuchenne i zielone): 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie   

z nieruchomości zamieszkałych, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu z nieruchomości 

zamieszkałych. 

Na terenie Gminy prowadzona była także dwa razy bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu AGD i RTV oraz zużytych opon samochodowych  i jednorazowo opon ciągnikowych. 

Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe można oddać w punktach zbiórki 

zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, np. w urzędzie gminy czy świetlicach wiejskich. 

Natomiast odbieranie przeterminowanych leków z punktu zbiórki zlokalizowanego w aptece 

następuje w miarę potrzeb. 

Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Misją kampanii jest 

upowszechnianie proekologicznych postaw, promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju i 

podwyższenie świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie w celu poprawy stanu środowiska 

i zadowolenia społecznego. W roku 2019 na stronie internetowej www.bip.cekcyn.pl w zakładce 

nowy system gospodarki odpadami zamieszczono roczną analizę stanu gospodarki odpadami 

zawierająca  m. in. koszty systemu, nieruchomości niezamieszkałe nieobjęte systemem, kampanię 

informacyjno – edukacyjną z zakresu gospodarowania odpadami, ilości odebranych odpadów z 

terenu Gminy Cekcyn, ilości i rodzaje gospodarstw domowych oraz wykaz firm wpisanych do rejestru 

działalności regulowanej. W Biuletynie Informacyjnym Gminy Cekcyn nr 4 (62) marzec 2019 –  

zamieszczono artykuł   o odbiorze odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz opon 

samochodowych. Ponadto Urząd Gminy w Cekcynie wystosował dwukrotnie do firmy odbierającej 

odpady komunalne pismo,  w którym prosił o sprawdzenie, a następnie przekazanie informacji 

dotyczących odbioru segregowanych odpadów komunalnych typu tworzywa sztuczne oraz 

opakowania wielomateriałowe. Poproszono o wskazanie nieruchomości, które w przeciągu dwóch 

miesięcy (luty/marzec oraz październik/listopad) nie oddały ww. rodzaju odpadów. Informacje te 

posłużyły do przeprowadzenia kontroli odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

IV.12 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn, 

przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 29 października. Regulamin określa 

prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odbiorców usług 

korzystających z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Tabela 26. Dostęp do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
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Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Wodociągi 

Długość sieci 
wodociągowej [km] 

0,89 0,76 0,38 

Liczba  nowych 
odbiorców (liczba 

przyłączy) 

32 23 42 

Kanalizacja 

Długość sieci 
kanalizacyjnej [km] 

0,00 4,71 1,34 

Liczba  nowych 
odbiorców (liczba 

przyłączy) [szt.] 

36 77 27 

 

Tabela 27. Zbiorcze zestawienie wodociągów i kanalizacji w 2019 r.  

Wyszczególnienie 

Jedno- 
stka 

miary 

Oddanych 
do 

eksploatacji 
w 2019 roku 

Ogółem 
stan na  

31.12.2019 r. 

0 1 2 3 

Stacje uzdatniania wody szt. 0 2 

Zmodernizowane stacje uzdatniania wody szt. 0 x 

Zbiorcza sieć wodociągowa km 0,38 214,69 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej km 1,34 95,98 

Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie ścieków szt. 0 x 

Zbiorcze 
oczyszczalnie 

ścieków 

Ilość obiektów 0 0 1 

Przepustowość m3/doba 0,00 5,00 

Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie ścieków szt. 0 x 

Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków szt.  3 54 

Zorganizowane wysypiska (składowiska) 

szt. 0 0 

ha 0,00 0,00 

Budynki mieszkalne szt. 54 2 056 

Budynki mieszkalne wodociągowej szt. 42 2 001 
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podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej szt. 27 1 415 

Sołectwa  szt. x 14 

Sołectwa posiadające 
zbiorczą sieć 

wodociągową szt. 0 14 

kanalizacyjną szt. 0 12 

Sołectwa  
częściowo* 

zwodociągowane szt. x 0 

skanalizowane szt. x 2 

Stawki opłat 
za wodę (brutto) 

min zł/m3 2,44  
  

max zł/m3 2,55  
  

Stawki opłat 
za ścieki (brutto) 

min zł/m3 4,80  
  

max zł/m3 6,21  
  

 

IV.13 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn  

w latach 2018-2020. 

Kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronnie 

praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina, na zasadach  

i w wypadkach przewidzianych w tej ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także 

zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach wykorzystując w tym 

celu mieszkaniowy zasób gminy. Przez mieszkaniowy zasób gminy należy rozumieć lokale stanowiące 

własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem 

gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu 

samoistnym tych podmiotów.  

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2018-2020 

został przyjęty 25 kwietnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Cekcyn Nr XXXII/303/18. Program ten, 

zgodnie z ustawą opracowany jest na pięć kolejnych lat i zawiera: 

1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

4. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 
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5. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

gminy w kolejnych latach, 

6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

7. wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 

gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 

8. opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: niezbędny zakres 

zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedaż lokali. 

Tabela 28 . Zasób mieszkaniowy Gminy Cekcyn w 2019 r. 

Położenie budynku Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

poszczególnych 

mieszkań w m2 

Łączna powierzchnia 

mieszkań w budynku 

w m2 

Przeciętna 

liczba izb 

Cekcyn,  

ul. Dworcowa 6 

7 52,10; 34,70; 33,10; 

77,20; 65,6; 45,7; 

49,00 

357,4 3,14 

Ostrowo 16 1 56,03 56,03 4 

Zalesie1 3 62,78; 57,62; 58,16 178,56 3,3 

Małe Gacno 35 2 65,18; 79,77 144,95 3,5 

Wielkie Budziska 13 1 37,60 37,60 2 

Nowy Sumin 33 2 49,45; 28,20 77,65 1,5 

Zdroje 42 5 43,10; 40,26; 27,27; 

49,00; 73,93 

233,56 2,2 

Brzozie 41 1 65,60 65,60 3 

Łącznie w zasobie gminy, na dzień 1 stycznia 2019 r. znajdowało się 22 mieszkań. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 52,33 m2.  

W 2019 r. oddano do użytkowania 4 mieszkania, znajdujące się w zasobie gminy. Zasady 

przyznawania mieszkań były zgodne z uchwałą nr XI/112/19 Rady Gminy Cekcyn z dnia 22 listopada 

2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
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Cekcyn. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie 

Marek Kobyliński, Emilia Bona, Gizela Jączyńska, Marcin Ziółkowski, Jolanta Lesikowska, Lucyna 

Wengerska. W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań. Przedmiotem remontu mieszkań z zasobu 

była wymiana wkładu kominowego w Nowym Suminie. 

W 2019 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 29.976,62 zł, których beneficjentami 

było 14 rodzin ( liczba osób w rodzinach – 56). Kwota najniższego dodatku wyniosła 20.99 zł, a kwota 

najwyższego dodatku wyniosła 642,81 zł. 

IV.14 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2021 - program ten został przyjęty 

przez Radę Gminy Cekcyn uchwałą Nr XXII/194/17 z dnia 8 lutego 2017r. i Ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 lutego 2017r.  pod poz. 794. Głównym 

celem programu jest zahamowanie degradacji zasobów dziedzictwa kulturowego oraz podejmowanie 

działań zmierzających do poprawy stanu zachowania zabytków na terenie gminy Cekcyn. 

Główne priorytety i kierunki działań wynikające z programu opieki nad zabytkami to: 

 Zahamowanie procesów degradacji zabytków  

 Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami, 

 Upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego gminy, 

 Wzmacnianie współpracy z właścicielami obiektów, środowiskami naukowymi, 

organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

 Skuteczne zarządzanie zasobem zabytków gminnych, a przez to wzmacnianie rozwoju 

gminy, 

 Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków jako podstawowego źródła informacji  

o stanie zachowania obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Cekcyn, 

 Podejmowanie starań o dofinansowanie prac związanych z renowacją zabytków ze 

środków zewnętrznych, 

 Współpraca ze szkołami w celu włączenia tematyki ochrony zabytków do zajęć   

w szkołach, 

 Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy materiałów dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, 

 Rozpowszechnianie i udostępnianie informacji dotyczących praw i obowiązków 

właścicieli obiektów wpisanych do rejestru i ujętych w ewidencji zabytków 
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Zadania ujęte w Programie są realizowane we współpracy samorządu gminy Cekcyn  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz właścicielami obiektów zabytkowych. W miarę 

potrzeb w działania angażują się również organizacje pozarządowe. Główny obowiązek dbania o stan 

obiektów zabytkowych, a tym samym ponoszenia kosztów związanych z pracami konserwatorskimi 

ponosi właściciel obiektu.  

Do rejestru zabytków z terenu gminy Cekcyn wpisany jest Kościół Parafialny  pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie wraz z plebanią, ogrodzeniem murowanym oraz terenem 

przykościelnym z drzewostanem.(Decyzja nr A/10 z dnia 12.10.1999 r.) W 2017 i 2018 roku na tym 

obiekcie przeprowadzono prace konserwatorskie w zakresie zabezpieczenia i remontu ogrodzenia 

murowanego przy kościele w Cekcynie.  

Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Cekcyn Nr 38/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. przyjęto 

Gminną Ewidencję Zabytków w postaci zbioru kart adresowych obiektów wpisanych do niniejszej 

ewidencji. W Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się aktualnie 141 obiektów, głównie budynki 

mieszkalne, obiekty sakralne i cmentarze. 

 

IV.15 Program współpracy Gminy Cekcyn  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cekcyn na 2019 rok – został przyjęty 21 

grudnia  2018 r. Uchwałą Rady Gminy Cekcyn Nr II/24/18. W ramach realizacji Programu Gmina 

Cekcyn współpracuje z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach, wspomagając zadania 

związane z rozwojem gminy i działaniami skierowanymi do różnych grup społecznych. 

W 2019 roku określono zadania priorytetowe, z zakresu: 

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

4. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

7. Turystyki i krajoznawstwa. 

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 84/2018, z dnia 27 grudnia 2018 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe. Termin składania ofert 
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upłynął 21 stycznia 2019 roku. W ramach konkursu złożono 31 ofert, które nie zawierały braków 

formalnych. Po ocenie wniosków przez Komisją Konkursową zawarto 29 umów o dofinansowanie 

zadań publicznych. Dwie oferty nie spełniły minimum punktowego i zgodnie z Regulaminem pracy 

komisji konkursowej nie zostały przyjęte do realizacji. 

Tabela 29. Zestawienie dotacji dla organizacji pozarządowych w 2019 roku 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota dotacji 

1 
Fundacja czAR(T) Krzywogońca 

Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły 
2019. 

3.000,- 

2 
Stowarzyszenie Gryf Cekcyn 

Rozwój, popularyzacja i szkolenie w 
piłce nożnej dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Cekcyn. 
26.000,- 

3 
GLKS CIS Cekcyn 

Szkolenie dzieci, młodzieży i 
dorosłych różnych dyscyplin 

sportowych. 
28.000,- 

4 
Uczniowski Klub Sportowy SPRINT Sport dla wszystkich z gminy Cekcyn.   6.000,- 

5 Fundacja Zrównoważonego Rozwoju 
Lokalnego „Cisowy Fyrtel” 

Międzynarodowy Dzień Przewodnika 
Turystycznego: Wielki Kanał Brdy – 
arcydzieło sztuki hydrotechnicznej. 

1.000,- 

6 
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywogońcu Gminny sportowy Dzień Strażaka. 1.000,- 

7 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Cekcyn 

Gminny konkurs Wielkanocny Kół 
Gospodyń Wiejskich. 

1.500,- 

8 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej Teatr świetlicowy gra dalej. 1.000,- 

9 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej Nocne Misteria Nadjeziorne. 4.000,- 

10 Fundacja Zrównoważonego Rozwoju 
Lokalnego „Cisowy Fyrtel” 

CykloCekcyn 2019 – VI Borowiacki 
Rajd Rowerowy. 

2.000,- 

11 
Fundacja czAR(T) Krzywogońca 

Świętojańskie Poezjowanie – wokół 
poezji i tradycji słowiańskiej. 

1.000,- 

12 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Cekcyn 

Poznajemy pierogi świata, edycja 9. 1.000,- 

13 Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 
Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” 

Stulecie odzyskania niepodległości. 
Doposażenie grupy rekonstrukcyjnej 
w wyposażenie żołnierzy Armii gen. 

Hallera – II etap. 

2.000,- 
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14 
Ochotnicza Straż Pożarna w Cekcynie 

Festiwal Muzyki Elektronicznej 
Cekcyn 2019. 

5.000,- 

15 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa 
Krzywogoniec 

Zaloty w Krzywogońcu. 4.000,- 

16 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Strażacki Festyn Rodzinny 2019. 1.000,- 

17 Polski Związek, Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Koło nr 2 w Cekcynie 

Aktywni seniorzy. 2.000,- 

18 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Cekcyn 

Powrót do babcinych smaków. 1.000,- 

19 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej Seniorzy w naszych świetlicach 3. 1.000,- 

20 Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 
Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” 

Wyjazd integracyjno – 
usprawniająco – rekreacyjny dla 

osób niepełnosprawnych. 
1.000,- 

21 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Suminie 

Integracja społeczności strażackiej 
oraz popularyzacja działalności OSP 

poprzez gminne obchody święta 
Dnia Strażaka. 

1.000,- 

22 Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej 
„Talent” 

Kocioł Festival. 4.000,- 

23 
PZW, Koło Nr 76 w Cekcynie 

Poprawa infrastruktury turystycznej 
nad jeziorem Zadworne. 

2.000,- 

24 Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej 
„Talent” 

Kocioł Festival na poważnie. 2.000,- 

25 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Cekcyn 

Prezentacja kuchni lokalnej na 
Dniach Gminy Cekcyn. 

1.500,- 

26 Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 
Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” 

100-lecie odzyskania Pomorza i 75-
lecie poligonu rakietowego 

„Heidekraut” – piknik historyczny. 
4.000,- 

27 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Cekcyn 

Kultura stołu czyli jak nakrywać i jak 
fantazyjnie dekorować potrawy. 

1.000,- 

28 Polski Związek, Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Koło nr 2 w Cekcynie 

Seniorzy blisko kultury. 1.000,- 

29 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 
Gminy Cekcyn 

Dekoracje świąteczne z 
wykorzystaniem naturalnych 

materiałów i kolorowych dodatków 
wykonanych ręcznie. 

1.000,- 

RAZEM 110.000,00 
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W trybie pozakonkursowym Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn otrzymał dofinansowanie 

8.000,- zł na zadanie „Organizacja zajęć seniorów w piłce nożnej i tenisie stołowym”. 

 

IV.16 Program rozwoju sportu w Gminie Cekcyn na lata 2017-2025 został przyjęty Uchwałą Nr 

XX/183/16 Rady Gminy Cekcyn z dnia 16 listopada 2016 roku. Celem opracowanego dokumentu jest 

propagowanie sportu, aktywnego trybu życia, wśród mieszkańców gminy Cekcyn poprzez 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowej. W Programie wskazano kierunki działań oraz 

wiodące dyscypliny sportowe, tj.: piłka nożna, piłka siatkowa,  lekka atletyka oraz tenis stołowy. 

Wskazane w Programie aktywności są konsekwencją  działalności drużyn sportowych, prowadzonych  

klas sportowych w szkołach podstawowych, a także działalności klubów czy towarzyszeń sportowych. 

W 2019 roku Gmina Cekcyn złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cekcynie, w ramach naboru Sportowa Polska – program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – grupa I – zadania przyszkolne 2019. Całkowity koszt 

zadania według kosztorysu wynosił 1.573.697,02 zł, przy poziomie dofinansowania 786.848,51 zł. 

Niestety, wniosek nie uzyskał dofinansowania. Ze względu na to, że budowa kompleksu sportowego 

jest zapisana w Programie, będziemy szukać możliwości źródeł dofinansowania tego zadania.  

 W ubiegłym roku zatrudniliśmy jednego lokalnego animatora sportu, który zatrudniony był na 

umowę zlecenia, od 1 marca do 30 listopada 2019 r. Na zatrudnienie animatora pozyskaliśmy 

dofinansowanie z Fundacji Orły Sportu w Pucku. Działalność sportowa prowadzona przez animatora 

dotyczyła organizacji zajęć na kompleksie boisk „Orlik” oraz zajęć gry w tenisa stołowego na hali 

sportowej. W ubiegłym roku animator zorganizował turnieje dla różnych grup wiekowych, w tym:  

z okazji Dnia Dziecka, „Dzień Sportu”, test Coopera dla szkoły podstawowej,  „IV Cekcyńską wakacyjną 

ligę Orlika w piłkę nożną”, turniej piłki siatkowej na plaży, organizację 10 turniejów piłki nożnej dla 

dzieci na orliku, otwarty turniej tenisa stołowego w kategorii open dla kobiet i mężczyzn. Działania 

prowadzone przez animatora uatrakcyjniały zajęcia sportowe, poszerzając tym samym grono ich 

odbiorców. Do zadań animatora należało również bieżące nadzorowanie kompleksu boisk Orlik  

w Cekcynie. 
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 Na terenie gminy działają cztery kluby sportowe, działające w formie stowarzyszeń. Swoją 

działalność realizują przede wszystkim dzięki dotacjom podmiotów zewnętrznych. W 2019 roku 

otrzymały one następujące dofinansowanie: Gminny Ludowy Klub Sportowy CIS Cekcyn: 28.000 zł, 

Stowarzyszenie GRYF Cekcyn: 26.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy SPRINT: 6.000 zł. W całym 

ubiegłym roku trzem osoby wypłacane były stypendia sportowe. Dwie osoby otrzymywały po 250 

zł/m-c ,  jedna osoba 500 zł/ m-c. 

W trakcie ubiegłego roku drużyna Seniorów Cisa Cekcyn awansowała do A klasy rozgrywek w piłkę 

nożną. 

W ubiegłym roku powstała również sekcja tenisa stołowego, która zrzeszona jest w Polskim Związku 

Tenisa Stołowego i  z powodzeniem występuję w VI Lidze Kujawsko – Pomorskiego Okręgu Związku 

Tenisa Stołowego. 

IV.17  Program rozwoju turystyki w Gminie Cekcyn – przyjęty został Uchwałą Nr XVI/149/12 

Rady Gminy Cekcyn z dnia 19 czerwca 2012 r. Wizją Programu jest ochrona i kontrolowany rozwój 

posiadanych zasobów naturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w ten sposób, aby 

obszar gminy stał się synonimem miejsca generującego produkty turystyczne wysokiej jakości, które 

będą konkurencyjne na rynkach krajowych i zagranicznych. 

W 2019 r. realizowane były działania określone w Celu operacyjnym 1: rozwój i poprawa jakości 

atrakcji turystycznych – zorganizowano imprezy przyciągające turystów, tj. Nocne Misteria 

Nadjeziorne, Cekcyn Electronic Music Festival, Dni Gminy Cekcyn, Inscenizację na poligonie 

Heidekraut, Kocioł Festival czy Święto Grzyba. Zorganizowano również ogólnopolską imprezę 

sportową V Turniej „Double Master” w minigolfa – 25.05.2019 r. 

W Celu operacyjnym 2: rozwój i poprawa jakości infrastruktury turystycznej – w 2019 r. na plaży  

w Cekcynie, w sezonie letnim  został uruchomiony punkt gastronomiczny, powstała również siłownia 

plenerowa na ul. Wczasowej. W 2019 r. również funkcjonowało kąpielisko strzeżone nad Jeziorem 

Wielkim Cekcyńskim. 

W Celu operacyjnym 3: poprawa jakości przestrzeni turystycznej – w 2019 r. został zagospodarowany 

parku przy ul. Wczasowej, przeprowadzono również akcję sprzątania świata, wybudowano nowe 

drogi, co również wpłynęło na poprawę funkcjonalności i estetyki naszej gminy. 

Na bieżąco prowadzono działania wskazane w Celu operacyjnym 4: wydłużenie sezonu turystycznego 

poprzez poprawę promocji gminy i jej produktów turystycznych. Promocję gminy i gospodarstw 

agroturystycznych prowadzono w serwisie turystycznym, przekazując materiały promocyjne turystom 
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i organizując punkt Informacji Turystycznej w sezonie letnim w „Antrejce” na plaży w Cekcynie, poza 

nim w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. 
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