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Szanowni Mieszkańcy Gminy Cekcyn,  

przedstawiany raport o stanie gminy jest podsumowaniem rocznej działalności Samorządu 

Gminy Cekcyn. Zawiera informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej oraz realizację strategii  

i programów na obszarze naszej gminy w 2021 roku.  W części obrazuje też kierunki rozwoju 

naszej społeczności.  

 Dane i informacje przedstawione w raporcie mają służyć Mieszkańcom do pogłębienia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, oraz być podstawą do dialogu o przyszłości Gminy 

Cekcyn. Zainteresowane osoby zapraszam do zapoznania się ze strategiami, programami i 

sprawozdaniami z działalności samorządu dostępnymi na stronach internetowych gminy. 

Znajdziecie tam Państwo rozszerzone i pogłębione dane i informacje o których, ze względu na 

zwięzłą charakterystykę raportu tylko wspominamy. Zachęcamy też wszystkich Państwa do 

brania aktywnego udziału w życiu naszej gminy oraz do dyskusji nad priorytetami, które będą 

poprawiały jakość naszego życia i będą mogły mieć wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy 

naszej gminy. 

 Tegoroczna dyskusja nad Raportem, po dwóch latach zdalnej pracy Rady Gminy Cekcyn,  

odbędzie się w trybie stacjonarnym. 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 19 maja br. 

 Rok 2021 w całości upłynął nam pod znakiem wirusa SARS-CoV-2. Sytuacja epidemiczna 

wpłynęła praktycznie na wszystkie dziedziny naszego życia, poczynając od funkcjonowania 

przedszkola, szkół, instytucji kultury, świetlic wiejskich, urzędu, podmiotów gospodarczych, 

naszego życia zawodowego i rodzinnego. Bardzo szybko musieliśmy nauczyć się żyć w nowej 

rzeczywistości, dostosowywać się do ciągle zmieniających się ograniczeń czy nakazów. 

Ogromnym wyzwaniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli jest nauka zdalna. Praktycznie 

wszyscy przeszliśmy przyspieszony kurs wykorzystywania nowych technologii. Nowością 

zapewne były też teleporady medyczne. Od stycznia 2021 roku rozpoczął się proces szczepień 

przeciwko COVID 19. 

 Statystycznie rok 2021 jest pierwszym od wielu lat rokiem, w którym nieco zmniejszyła się 

liczba naszych mieszkańców. Wynika to głównie ze zwiększonej ilości zgonów. W kilku ostatnich 

latach obserwujemy zwiększenie inwestycji mieszkaniowych, co w konsekwencji może przynieść 

systematyczny przyrost ogólnej liczby mieszkańców. 

 W dziedzinie gospodarczej pozytywnie należy ocenić spadek zadłużenia budżetu naszej 

gminy oraz wpływ bezpośredni skutków pandemii na naszą gospodarkę.  

http://www.cekcyn.pl/
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Niepokojąco przedstawia się wzrost kosztów stałych funkcjonowania poszczególnych jednostek 

oraz zatrzymanie się wzrostu dochodów gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

W obydwu przypadkach są to skutki wprowadzanych przez Parlament zmian ustawowych,  

za którymi nie idą pełne rekompensaty dla samorządów. Najbardziej dobitnie widać to na 

wysokości subwencji oświatowej, która z roku na rok pokrywa coraz mniejszą część ogółu 

wydatków oświatowych. Martwi również częściowe wykluczenie komunikacyjne naszej gminy  

w zakresie komunikacji kolejowej. Nieprzemyślane decyzje samorządu wojewódzkiego  

o zawieszeniu ruchu pasażerskiego na linii Wierzchucin – Czersk oraz znaczne ograniczenia na 

linii Bydgoszcz – Wierzchucin – Tuchola, zwiększają problem peryferyjnego położenia naszej 

gminy w stosunku do aglomeracji miejskich. Jednym z głównych problemów naszej gminy jest 

również stan większości dróg powiatowych i brak konkretnych działań samorządu powiatowego 

dla poprawy tej sytuacji.  

 Jako samorząd gminy, ogromną nadzieję pokładamy w możliwościach ubiegania  

się o dofinansowanie z nowych programów pomocowych Unii Europejskiej i programów 

rządowych. Wymienię tu głównie nowy budżet UE na lata 2021 – 27, Krajowy Plan Odbudowy, 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Inwestycji 

Strategicznych Polskiego Ładu, Program „Czyste Powietrze” i inne fundusze zewnętrzne. 

Kończąc wprowadzenie do raportu dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy  

w Cekcynie i Pracownikom jednostek za wkład w jego przygotowanie. Dziękuję też wszystkim 

Państwu Radnym, Sołtysom, Przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom 

za wkład w rozwój naszej gminy. 

 Zachęcam do lektury, debaty nad tym dokumentem oraz zgłaszania swoich pomysłów na 

rozwój naszej gminy i poprawę życia naszych mieszkańców. 

 

        Z pozdrowieniami 

             Jacek Brygman 

        Wójt Gminy Cekcyn   
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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. z 2018 poz. 130, poz. 1349) 

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559). 

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 2021 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 6805 mieszkańców. Pod względem liczby mieszkańców (6805 osób w roku 202 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 oraz 

znaczna liczba użytków ekologicznych i pomników przyrody. Wyjątkową osobliwość przyrodniczą  

i krajoznawczą stanowi rezerwat „Cisy Staropolskie”. 

 Gmina charakteryzuje się warunkami fizyczno-geograficznymi, które znacznie utrudniają 

realizację zadań własnych. Duża powierzchnia, znacznie rozdrobnienie osadnictwa oraz mała gęstość 
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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 2021 roku liczba mieszkańców Gminy Cekcyn w stosunku do roku 2020 

zmieniła się i na dzień 31 grudnia 2021 wynosiła 6805 osób, z czego kobiet było 3453 tj. 50,74%,                    

a mężczyzn 3352 tj.49,26%. W odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych: 

 liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosiła 1516 osób, w tym kobiet 

było 750,  a mężczyzn 766; 

 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 4122 osób, w tym kobiet było 1920 a 

mężczyzn 2202; 

 liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1167 osób w tym kobiet było 783, a 

mężczyzn 384. 

W 2021 roku urodziło się w gminie 74 dzieci, w tym 41 dziewczynek i 33 chłopców. Zmarło 87 osób, w 

tym 46 kobiet i 41 mężczyzn. Przyrost naturalny w 2021 roku, w gminie Cekcyn po raz pierwszy od wielu 

lat  był ujemny  i wyniósł  -13 osób, a współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie  

-1,91 ‰.   

 

I.4 Sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

Ogłoszony stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma znaczący wpływ na funkcjonowanie 

zarówno administracji samorządowej, mieszkańców naszej gminy oraz lokalnych przedsiębiorców Od 

pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce (04.03.2020r.) prowadziliśmy 

działania informacyjne dla mieszkańców. 

 Ponadto, zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyznaczyliśmy miejsca do 

odbywania kwarantanny zbiorowej. Na terenie Gminy Cekcyn były w tym celu przygotowane do 

przyjęcia osób na kwarantannę zbiorową następujące obiekty: 
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    1) Ośrodek turystyczny „Jarzębina” w Cekcynie, 

    2) Ośrodek turystyczny w Zdrojach oraz 

    3) Stara Szkoła w Trzebcinach.  

Miejsca te nie były jednak wykorzystywane i aktualnie nie pełnią już takiej funkcji.  

W trakcie trwania stanu epidemii Urząd Gminy w Cekcynie pracował w różnych systemach (czasowo 

praca zdalna, praca zmianowa) ale zawsze była możliwość załatwienia spraw, które wymagają 

osobistego stawiennictwa (w szczególności: sprawy obywatelskie, gospodarka odpadami, opieka 

społeczna, planowanie przestrzenne). 

 

I.5. 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 oraz Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 3 

lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy  

w Cekcynie  w skład Urzędu wchodzą: 



Raport o stanie Gminy Cekcyn za 2021rok 

9 

 

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 
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II. Finanse gminy w 2021 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 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Cekcyn nr XX/201/20 z dnia 21 

grudnia 2020 r.    

Poniżej została dokonana analiza budżetu gminy  w 2021 r.: 

Dochody budżetowe  

Budżet na 2021 r. zakładał dochody w kwocie 45.942.384,00 zł,  z czego wykonano 46.316.211,65 zł,  

a  ich plan  przedstawiał się następująco: 

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Cekcyn w 2021 r.  

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1. Podatek rolny 238.110,00 236.289,65 99 

2. Podatek od nieruchomości 2.708.000,00 2.725.733,64 101 

3. Podatek leśny 611.000,00 616.529,18 101 

4. Podatek od środków 
transportowych 

127.000,00 138.732,00 109 

5. Podatek dochodowy od osób 
fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w 
formie karty podatkowej 4.500,00 

  
9.719,03 216 

6. Podatek od spadków i 
darowizn 

15.000,00 82.607,00 551 

7. Opłata skarbowa 50.000,00 49.667,00 99 

8. Opłata targowa 0,00 0,00 0 

9.  Podatek od czynności cywilno 
- prawnych 

110.200,00 471.461,23 428 

10. Udział w podatkach 
stanowiących dochód 

budżetu państwa, w tym: 

   

10.1. podatku dochodowym od 
osób prawnych 

15.000,00 50.275,23 335 

10.2 podatku dochodowym od 
osób fizycznych 

4.488.961,00 4.858.997,00 108 

11. Czynsze za lokale mieszkalne i 
użytkowe 

216.400,00 216.061,08 100 

12. Wpływy z usług (wynajem 
pomieszczeń, zwroty za 

592.511,00 449.372,00 76 
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usługi) 

13. Wpłaty za przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne 

3.160,00 2.660,00 84 

14. Opłaty za koncesje 
alkoholowe 

105.000,00 116.971,23 111 

15. Opłata za śmieci 1.280.000,00 1.232.389,41 96 

16. Zwrot podatku VAT za rok 158.067,00 158.067,00 100 

17. Zwrot kosztów przez 
eksploatatora sieci wod – 

kan. 

750.000,00 746.767,74 100 

18. Sprzedaż nieruchomości 43.000,00 42.138,56 98 

19.  Dofinansowanie zadań ze 
środków UE 3.320.788,00 

 
3.292 615,29 

 
99 

20. Pozostałe dochody 3.141.598,00 2.947.118,91  94 

Razem dochody własne 17.978.295,00 18.444.172,18 103 

21. Dotacje celowe 

14.537.027,00 

 
14.444.977,47 

 
99 

 Z  tego:    

21.1 Na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

13.260.068,00 13.205.914,31 99 

21.2 Na zadania własne 740.940,00 709.816,01 96 

21.3 Otrzymane z funduszy 
celowych na zadania bieżące 

 
71.002,00 

 
64.448,62 91 

21.4 Na zadania realizowane na 
podstawie porumień 

 
5.960,00 

 
5.740,80 96 

21.5 otrzymane z funduszy 
celowych na dofinansowanie 

inwestycji 

 
0,00 

 
0,00 

 
0 

21.6 otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje 

459.057,00 459.057,73 100 

21.7 otrzymane z powiatu i gmin 
na inwestycje 

0,00 0,00 0 

21.8 Dotacje celowe ( wkład 
krajowy §2009 i 6209) 

0,00 0,00 0 

22 Subwencja ogólna, w tym: 13.427.062,00 13.427.062,00 100 

22.1 część wyrównawcza 4.915.555,00 4.915.555,00 100 

22.2 środki na uzupełnienie 
subwencji ogólnej 749.709,00 749.709,00 

 

22.3 część oświatowa 7.761.798,00 7.761.798,00 100 

Razem dochody 45.942.384,00 46.316.211,65 101 

  

Analizując wykonanie dochodów własnych należałoby zwrócić uwagę, że realizacja dochodów 

dotyczących podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę nie budzi kontrowersji. 

Wykonanie dochodu z podatku od środków transportowych (109%) wynika ze zgłoszenia większej niż 
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planowano ilości pojazdów do opodatkowania. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanego w formie karty 

podatkowej (216%), w podatku od spadków i darowizn (551%), w podatku od czynności cywilno-

prawnych (428%), w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (335%) 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). 

 Wydatki budżetowe 

Natomiast wydatki w budżecie gminy  na 2021 rok zaplanowano na 46.625.283,00 zł, z czego wykonano 

44.630.640,00 zł.   

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetowych w 2021 r. według ważniejszych grup  

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1. Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) 10.332.831,00 9.844.498,66 95 

2. Wydatki bieżące, w tym: 36.292.452,00 34.786.141,40 

 

96 

 - wynagrodzenia pracowników  

/Urzędu Gminy brygady remontowo – 

budowlanej, GOPSu, GOKu, GBP oraz 

szkół/  

10.798.427,00 

 

10.455.728,26 

 

97 

 - pochodne od wynagrodzeń  

/pracowników Urzędu Gminy, brygady 

remontowo – budowlanej, GOPSu, GOKu, 

GBP oraz szkół/ 

2.349.152,00 2.235.322,16 95 

 - dotacje 923.400,00 910.700,00 99 

 - na obsługę długu 207.758,00 199.020,73 96 

 - pozostałe wydatki 22.013.715,00 20.985.370,25 95 

Ogółem 46.625.283,00 44.630.640,06 96 
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Planowany deficyt w uchwalonym budżecie gminy wynosił 1.632.000 zł, został on zmniejszony w trakcie 

roku do kwoty 682.899 zł, z czego 514.998 zł postanowiono sfinansować przychodami z nadwyżki 

budżetu z lat ubiegłych oraz 167.901 zł przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym. Wykonano nadwyżkę w kwocie 1.685.571,59 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 6806 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na  

1 mieszkańca wynosiły 6558 zł . 

II.1 Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 

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

375.418,74 zł. 

Tabela 3. Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 

Lp. Sołectwo Nazwa przedsięwzięcia Kwota w zł 

1 Brzozie 1. Budowa drogi asfaltowej  
 

12.000,00 

2. Doposażenie placu zabaw 
 

4.700,00 

3. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 
 

2.000,00 

4. Utrzymanie terenów zielonych 
 

386,60 

Razem 19.086,60 

2 Cekcyn  1. Wykonanie dokumentacji kanalizacyjnej Kruszka do ul. 
Wiśniowej, Czereśniowej, Śliwkowej 
 

19.940,00 

2. Wykonanie projektu drogi (alei spacerowej) ul. Okrężna od ul. 
Głównej do ul. Młyńskiej 
 

10.000,00 

3. Wykonanie projektu drogi Madera za żłobkiem 10.000,00 

4. Założenie lamp na Hucie 5.000,00 

5. Doposażenie OSP – zakup butli kompozytowych do aparatów 
tlenowych 
 

4.000,00 

Razem 48.940,00 

3 Iwiec  1. Budowa drogi gminnej Iwiec – Kochelno  8.211,54 

2. Poprawa stanu dróg gminnych 5.000,00 
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3. Projekt drogi gminnej z oświetleniem i chodnikiem od szkoły w 
kierunku Starego Wierzchucina 
 

12.000,00 

4. Wykonanie malowania elewacji budynku wielofunkcyjnego 
 

5.000,00 

5. Doposażenie OSP 
 

2.000,00 

6. Zakup zestawu nagłaśniającego  
 

3.000,00 

7. Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja apelu poległych 
 

500,00 

8. Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie 
 

3.000,00 

Razem 38.711,54 

4 Krzywogoniec  1. Wykonanie projektu na budowę drogi do P. Rogowskich z 
oświetleniem  
 

11.000,00 

2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
 

2.000,00 

3. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej  
 

1.000,00 

4. Utrzymanie terenów zielonych  
 

500,00 

5. Wykonanie projektu budynku sanitariatu z szatnią w 
amfiteatrze  
 

7.000,00 

6. Promocja sołectwa 
 

1.257,10 

Razem 22.757,10 

5 Ludwichowo 1. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej  1.000,00 

2. Remont i doposażenie jednostki OSP Zdroje 
 

1.500,00 

3. Dowieszenie lampy przy przystanku 
 

1.500,00 

4. Utrzymanie porządku w sołectwie 343,66 

5. Przygotowanie projektu do budowy drogi 9.800,00 

Razem 14.143,66 

6 Małe Gacno 1. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 2.300,00 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne 
Majdany oraz dowieszenie 4 lamp 
 

5.000,00 

3. Budowa oświetlenie ulicznego na Szklanej Hucie 
 

6.000,00 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Mikołajskich 
 

10.000,00 

5. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Małe Gacno 1.500,00 
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6. Utrzymanie zieleni w sołectwie (ewentualna naprawa sprzętu) 
 

550,92 

Razem 25.350,92 

7 Nowy Sumin 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie 
 

1.000,00 

2. Zakup paliwa do kosiarki i potrzebnych akcesoriów 
 

249,16 

3. Poprawa stanu dróg gminnych 
 

14.400,00 

4. Budowa wiaty borowiackiej i ogrodzenia, uporządkowanie 
terenu wokół budynku wielofunkcyjnego 
 

14.400,00 

Razem 30.049,16   

8 Ostrowo  1. Projekt drogi w kierunku państwa Szulc 
 

2.000,00 

2. Montaż lamp w kierunku Iwca 1.500,00 

3. Remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy 2.500,00 

4. Poprawa stanu dróg odnowienie drogi w kierunku Lubińska 
 

3.000,00 

5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 
 

3.000,00 

6. Promocja sołectwa 500,00 

7. Organizacja imprez integrujących mieszkańców 1.000,00 

8. Doposażenie placu zabaw 
 

2.500,00 

9. Utrzymanie terenów zielonych, drobne naprawy 
 

631,48 

10. Doposażenie OSP Iwiec 
 

5.000,00 

Razem 21.631,48 

9 Trzebciny  1. Doposażenie OSP Zdroje 1.000,00 

2. Przygotowanie projektu dokumentacji drogowej 10.000,00 

3. Remont budynku „Starej szkoły” w Trzebcinach 5.000,00 

4. Utrzymanie terenów zielonych 600,00 

5. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 773,70 

Razem 17.373,70 

10 Wielkie 

Budziska 

1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 
 

3.000,00 

2. Doposażenie i remont placu zabaw 
 

8.000,00 
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3. Użytki zielone 
 

400,00 

4. Na potrzeby świetlicy wiejskiej 
 

2.005,50 

5. Doposażenie KGW 
 

1.200,00 

6. Doposażenie OSP 
 

1.300,00 

Razem 15.905,50 

11 Wysoka  1. Projekt drogi do Lisin (kontynuacja) 21.000,00 

2. Doposażenie OSP Iwiec 2.000,00 

3. Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Wysokiej i 
założenie lampy na budynku świetlicy oraz założenie lamp na 
placu zabaw 

5.000,00 

4. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 7.000,00 

5. Wymiana schodów strychowych w świetlicy 800,00 

6. Organizacja imprez okolicznościowych i plenerowych w 
sołectwie  

2.500,00 

7. Utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie 
 

1.047,76 

Razem 39.347,76 

12 Zalesie 1. Wkład własny na sfinansowanie oświetlenia w sołectwie 
(Kowalskie Błota, Stary Sumin, świetlica wiejska) 
 

10.000,00 

2. Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie 
 

5.000,00 

3. Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Zalesiu 
 

5.000,00 

4. Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej, utrzymanie 
zielonych terenów, zakup kosiarki do trawy  

9.412,94 

Razem 29.412,94 

13 Zdroje  1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego 
 

8.000,00 

2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego 
 

3.000,00 

3. Dokończenie budowy lamp na Gajdówce 4.500,00 

4. Wykonanie napisu podświetlonego „Dom Strażaka” 5.500,00 

5. Rozbudowa i doposażenie jednostki OSP 3.000,00 

6. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej 1.000,00 

7. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie 
 

1.000,00 

8. Utrzymanie terenów zielonych 85,02 
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Razem 26.085,02 

14 Zielonka  1. Wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego 10.000,00 

2. Wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej  
 

10.000,00 

3. Działalność świetlicy wiejskiej wraz z organizacją imprez 
plenerowych w sołectwie 
 

6.623,36 
 

Razem 26.623,36 

Ogółem 375.418,74 

 

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  w 2021 roku 

Nazwa zadania Szacunkowa 

wartość 

zamówienia 
/netto/ w 

złotych 

Termi

n 

ogłosz

enia 
postęp

owani

a 

Termi

n 
składa

nia 
ofert 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Data 
rozstrzyg

nięcia 
postępo

wania 

Data 

podpisani

a umowy 

Nazwa 
wybranego 
wykonawcy 

Wartość 

zadania 
/brutto/ 
w złotych 

Data 

realizacji 

zadania 

Przebudowa 
i rozbudowa 

budynków na cele 

związane 
z usługami dla 

ludności starszej w 

Cekcynie. 

1.707.111,89  26.11. 
2020 

11.12. 
2020 

3 04.01. 
2021 

15.01. 
2021 

Zakład Remontowo 

– Budowlany 
i Handel Róża 

Wiśniewska, 
ul. Kościelna 38 
86 – 013 

Mąkowarsko 

2.177.100,

00 
30.09. 
2021 

Budowa boisk 

sportowych, bieżni 

lekkoatletycznej, 

zaplecza socjalnego 

przy Szkole 

Podstawowej  
w Cekcynie. 

1.571.364,97  18.12. 
2020 

15.01. 
2021 

5 29.01. 
2021 

04.02. 
2021 

ELSIK 
SP. Z O.O. 
ul. Kościerska 8F 
83 – 330 Żukowo 

1.845.000,

00 
31.05. 
2022 

Ubezpieczenie 

mienia i 

odpowiedzialności 

Gminy Cekcyn. 

256.000,00  
w tym 
- część I – 

163.200,00  
 

 

29.12. 
2020 

04.02. 
2021 

Część I 

zamówieni

a – 

Ubezpiecz

enie 

mienia i 

22.02. 
2021 

02.03. 
2021 

Balcia Insurance SE 

ul. K. Valdemara 63, 

Ryga, LV-1142 

Łotwa, w której 

imieniu i na rzecz 

działa Pełnomocnik: 

115.462,00 01.04. 
2021 

 – 

31.03. 
2024 
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odpowied

zialności 

Zamawiają

cego 
 - 3 oferty 

   

RESO Europa Service 

Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 1 
16-400 Suwałki 
 

256.000,00  
w tym  

 część II – 

62.000,00  

29.12. 
2020 

04.02. 
2021 

Część II 

zamówieni

a – 

Ubezpiecz

enie 

pojazdów 

Zamawiają

cego 
 - 3 oferty 

22.02. 
2021 

02.03. 
2021 

CONCORDIA POLSKA 

TU S.A. 
ul. S. 

Małachowskiego 10 
61-129 Poznań 

45.030,00 01.04. 
2021 

 – 

31.03. 
2024 

256.000,00  
w tym  

- część III – 

12.400,00  

29.12. 
2020 

04.02. 
2021 

Część III 

zamówieni

a – 

Ubezpiecz

enie 

następstw 

nieszczęśli

wych 

wypadków 

członków 

ochotnicze

j straży 

pożarnej 
 - 3 oferty 

22.02. 
2021 

02.03. 
2021 

Balcia Insurance SE 

ul. K. Valdemara 63, 

Ryga, LV-1142 

Łotwa, w której 

imieniu i na rzecz 

działa Pełnomocnik: 

RESO Europa Service 

Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 1 
16-400 Suwałki 
 

 

12.000,00 01.04. 
2021 

 – 

31.03. 
2024 

256.000,00 zł 
w tym 

- część IV – 

15.000,00  

29.12. 
2020 

04.02. 
2021 

Część IV 

zamówieni

a – 

Ubezpiecz

enie 

jednostek 

pływającyc

h – brak 

ofert 

unieważ

niony 
- - - - 

Dostawa ciągnika 

wraz z osprzętem do 

obsługi PSZOK – u w 

ramach realizacji 

projektu pn. 

„Budowa 

kompleksowego 

Punktu 

Selektywnego 

Zbierania  Odpadów 

Komunalnych wraz                     

z infrastrukturą i 

wyposażeniem w 

miejscowości 

Cekcyn”. 

372.000,00  28.12. 
2020 

07.05. 
2021 

3 21.05. 
2021 

27.05. 
2021 

Raitech Sp. z o. o. 
ul. Bydgoska 41 
86 – 061 Brzoza 

338.250,00 30.09. 
2021 
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Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowych dla 

inwestycji 

drogowych 

planowanych przez 

Gminę Cekcyn  
w sołectwie Cekcyn, 

Iwiec, Krzywogoniec, 

Trzebciny i Nowy 

Sumin. 

130.081,29 
w tym część I 

–  
32.520,33 

05.05. 
2021 

21.05. 
2021 

Część I 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

gminnej 

010360C 

Cekcyn – 

ul. 

Madera” -

5 ofert 

unieważ

niony 
--- --- --- --- 

130.081,29 
w tym część II 

–  
24.390,24 

05.05. 
2021 

21.05. 
2021 

Część II 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

gminnej 

010314C 

Iwiec – 

Suchom w 

miejscowo

ści Iwiec” -

5 ofert 

unieważ

niony 
--- --- --- --- 

130.081,29 
w tym część 

III –  
24.390,24 

05.05. 
2021 

21.05. 
2021 

Część III 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

wewnętrz

nej w 

miejscowo

ści 

Krzywogo

niec” -5 

ofert 

unieważ

niony 
--- --- --- --- 

130.081,29 
w tym część 

IV –  
24.390,24 

05.05. 
2021 

21.05. 
2021 

Część IV 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

wewnętrz

nej w 

miejscowo

ści 

Trzebciny” 

-5 ofert 

unieważ

niony 
--- --- --- --- 

130.081,29 
w tym część V 

–  
24.390,24 

05.05. 
2021 

21.05. 
2021 

Część V 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

wewnętrz

nej w 

07.06. 
2021 

18.06. 
2021 

Biuro Inżynierii 

Drogowej BID s.c. 
Agnieszka 

Szczuraszek – 

Kostencka,  
Paweł Szczuraszek 
ul. Strusia 17 

28.290,00 18.05. 
2022 
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miejscowo

ści 

Zamarte” -

5 ofert 

85 – 447 Bydgoszcz 

Budowa drogi 

gminnej 

wewnętrznej w 

miejscowości Brzozie 
od km 0+000 do km 

0+957 gmina 

Cekcyn. 

627.585,48 05.05. 
2021 

26.05. 
2021 

2 07.06. 
2021 

15.06. 
2021 

Zakład Sprzętowo – 

Transportowy 
Czesław Pawłowski 
ul. Towarowa 1 
89 – 500 Tuchola 

506.699,19 15.10. 
2021 

Budowa drogi 

gminnej Nr 010319C 

Iwiec – Kochelno od 

km 0+000 do km 

0+729. 

907.758,84 12.05. 
2021 

02.06. 
2021 

3 01.09. 
2021 

07.09. 
2021 

Zakład Usług 

Komunalnych 
Juliusz, Roman 

Pilarski s. c. 
Nakło nad Notecią 
ul. Młyńska 22 
89 – 100 Nakło nad 

Notecią 

835.445,10 07.01. 
2022 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowych dla 

inwestycji 

drogowych 

planowanych przez 

Gminę Cekcyn w 

sołectwie Cekcyn, 

Iwiec, Krzywogoniec  
i Trzebciny. 

105.448,05 
w tym część I 

– 32.520,33 

14.06. 
2021 

23.06. 
2021 

Część I 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

gminnej 

010360C 

Cekcyn – 

ul. 

Madera” -

3 oferty 

12.07. 
2021 

20.07. 
2021 

Zakład 

Projektowania 

Nadzoru i Usług 

Consultingowych 

INŻDRÓG s.c. 
Krystyna i Wiesław 

Łuszyńscy 
ul. Chełmińska 

106A/38 
86 – 300 Grudziądz 

28.782,00 20.06. 
2022 

105.448,05 
w tym część II 

– 24.390,24 

14.06. 
2021 

23.06. 
2021 

Część II 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

gminnej 

010314C 

Iwiec – 

Suchom w 

miejscowo

ści Iwiec” -

4 oferty 

12.07. 
2021 

20.07. 
2021 

Zakład 

Projektowania 

Nadzoru i Usług 

Consultingowych 

INŻDRÓG s.c. 
Krystyna i Wiesław 

Łuszyńscy 
ul. Chełmińska 

106A/38 
86 – 300 Grudziądz 

29.397,00 20.06. 
2022 

105.448,05 
w tym część 

III – 

24.390,24 

14.06. 
2021 

23.06. 
2021 

Część III 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

wewnętrz

nej w 

miejscowo

ści 

12.07. 
2021 

20.07. 
2021 

Biuro Inżynierii 

Drogowej BID s.c. 
Agnieszka 

Szczuraszek – 

Kostencka,  
Paweł Szczuraszek 
ul. Strusia 17 
85 – 447 Bydgoszcz 

29.766,00 20.06. 
2022 
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Krzywogo

niec” - 3 

oferty 

105.448,05 
w tym część 

IV – 

24.390,24 

14.06. 
2021 

23.06. 
2021 

Część IV 

zamówieni

a – 

„Przebudo

wa drogi 

wewnętrz

nej w 

miejscowo

ści 

Trzebciny” 

- 4 oferty 

12.07. 
2021 

20.07. 
2021 

Zakład 

Projektowania 

Nadzoru i Usług 

Consultingowych 

INŻDRÓG s.c. 
Krystyna i Wiesław 

Łuszyńscy 
ul. Chełmińska 

106A/38 
86 – 300 Grudziądz 

26.814,00 20.06. 
2022 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowych dla 

inwestycji 

drogowych 

planowanych przez 

Gminę Cekcyn  
w sołectwie  
Ludwichowo i 

Wysoka. 

130.081,31 w 

tym część IV 

– 32.520,33 

15.06. 
2021 

25.06. 
2021 

Część I 

zamówieni

a – 

„Budowa 

drogi 

wewnętrz

nej w 

miejscowo

ści 

Ludwicho

wo, gmina 

Cekcyn” - 

4 oferty 

unieważ

niony 
--- --- --- --- 

130.081,31 w 

tym część IV 

– 97.560,98 

15.06. 
2021 

25.06. 
2021 

Część II 

zamówieni

a – 

„Budowa 

drogi 

gminnej 

przez 

miejscowo

ści Lisiny i 

Suchom, 

gmina 

Cekcyn” - 

4 oferty 

unieważ

niony 
--- --- --- --- 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowych dla 

inwestycji 

drogowych 

planowanych przez 

Gminę Cekcyn  
w sołectwie  
Ludwichowo i 

Wysoka. 

130.081,31 w 

tym część IV 

– 32.520,33 

02.07. 
2021 

13.07. 
2021 

Część I 

zamówieni

a – 

„Budowa 

drogi 

wewnętrz

nej w 

miejscowo

ści 

Ludwicho

wo, gmina 

Cekcyn” - 

4 oferty 

28.07. 
2021 

03.08. 
2021 

Zakład 

Projektowania 

Nadzoru i Usług 

Consultingowych 

INŻDRÓG s.c. 
Krystyna i Wiesław 

Łuszyńscy 
ul. Chełmińska 

106A/38 
86 – 300 Grudziądz 

49.800,00 03.06. 
2023 
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130.081,31 w 

tym część IV 

– 97.560,98 

02.07. 
2021 

13.07. 
2021 

Część II 

zamówieni

a – 

„Budowa 

drogi 

gminnej 

przez 

miejscowo

ści Lisiny i 

Suchom, 

gmina 

Cekcyn” - 

4 oferty 

28.07. 
2021 

03.08. 
2021 

Biuro Inżynierii 

Drogowej BID s.c. 
Agnieszka 

Szczuraszek – 

Kostencka,  
Paweł Szczuraszek 
ul. Strusia 17 
85 – 447 Bydgoszcz 

149.691,00 03.06. 
2023 

Rozbudowa sieci 

wodociągowych i 

sieci kanalizacji 

sanitarnej  
w miejscowości 

Cekcyn. 

790.661,59 05.07. 
2021 

21.07. 
2021 

2 10.08. 
2021 

20.08. 
2021 

Przedsiębiorstwo  
Komunalne w 
Tucholi Spółka z o. o.  
ul. Świecka 68 
89 – 500 Tuchola  

948.016,93 20.12. 
2021 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowo – 

kosztorysowych 

budowy sieci 

kanalizacji 

sanitarnych i sieci 

wodociągowych w 

m. Kruszka i Cekcyn. 

220.000,00 w 

tym część I – 

130.000,00 

13.07. 
2021 

21.07. 
2021 

Część I 

zamówieni

a – 

„Budowa 

sieci 

wodociągo

wej i 

kanalizacji 

sanitarnej 

w 

miejscowo

ści Kruszka 

i Cekcyn” -

3 oferty 

17.08. 
2021 

26.08. 
2021 

KOMBUD Rafał 

Marciniak 
ul. Brużyca 38 
95 – 070 

Aleksandrów Łódzki 

109.470,00 26.07. 
2022 

220.000,00 w 

tym część II – 

90.000,00 

13.07. 
2021 

21.07. 
2021 

Część II 

zamówieni

a – 

„Budowa 

sieci 

wodociągo

wej i 

kanalizacji 

sanitarnej 

ul. 

Zbożowa                                

w 

Cekcynie” 

- 4 oferty 

17.08. 
2021 

31.08. 
2021 

Projektowanie 
i Nadzór 
SANITECH 

Przemysław Hatała 
ul. Malczewskiego 

12 
14 – 200 Iława 

45.510,00 31.07. 
2022 

Dostawa energii 

elektrycznej wraz z 

usługą dystrybucji 

energii elektrycznej 

na potrzeby Gminy 

Cekcyn. 

686.012,72 07.09.

2021 

 

17.09.

2021 
1 28.09. 

2021 
11.10. 
2021 

ENEA S. A. 
ul. Górecka 1 
60 – 201 Poznań   

978.108,53 01.01. 
2022 - 
31.12. 
2022 
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Dostawa i montaż 

urządzeń na place 

rekreacyjne w 

ramach realizacji 

zadania pn. 

„Budowa obiektów 

małej architektury  
w miejscowościach: 

Ostrowo, 

Krzywogoniec i 

Zdroje”. 

186.447,34 21.09. 
2021 

08.10. 
2021 

4 21.10. 
2021 

27.10. 
2021 

Happy s. c. 
R. Kołacki, Ł. Cyran, 
A. Czyran 
ul. Ogrodowa 31, 
Dyn 
21 – 003 Ciecierzyn 

263.458,62 30.11. 
2021 

Usługi odbierania                                      

i zagospodarowania 

odpadów 

komunalnych                

z terenu Gminy 

Cekcyn w okresie 

01.01.2022 – 

31.12.2022. 

1.217.239,07 07.10. 
2021 

15.11. 
2021 

1 23.11. 
2021 

06.12. 
2021 

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

1.357.302,

88 
01.01.-

31.12. 
2022 

Zakup wyposażenia  
w ramach realizacji 

projektu pn. 

„Przebudowa i 

rozbudowa 

budynków na cele 

związane z usługami 

dla ludności starszej 

w Cekcynie”. 

83.899,34 w 

tym część I – 

15.369,91 

16.11. 
2021 

25.11. 
2021 

11 09.12. 
2021 

20.12. 
2021 

TAS Tomasz 

Orlikowski 
ul. Grunwaldzka 

12/83 
99-300 Kutno 

16.643,10 27.12. 
2021 – 

14.01. 
2022 

83.899,34 w 

tym część II – 

55.742,87 

16.11. 
2021 

25.11. 
2021 

9 09.12. 
2021 

20.12. 
2021 

TAS Tomasz 

Orlikowski 
ul. Grunwaldzka 

12/83 
99-300 Kutno 

82.791,30 27.12. 
2021 – 

14.01. 
2022 

83.899,34 w 

tym część III – 

12.786,56 

16.11. 
2021 

 11 09.12. 
2021 

16.12. 
2021 

ASTAGLOBAL S. C. 
PAWEŁ KRÓL, 

ŁUKASZ BRZOZA 
UL. KRAŃCOWA 1 
82-500 KWIDZYN 

16.711,90 27.12. 
2021 – 

14.01. 
2022 

 

  

III. Realizacja uchwał Rady Gminy Cekcyn  

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

organem wykonawczym, do którego zadań należy m.in. wykonanie uchwał Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy 

Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy Cekcyn w 2021 roku w sposób 

określony uchwałami. 

Rada Gminy Cekcyn obradowała na 9 sesjach zwyczajnych i 2 sesjach nadzwyczajnych zwołanych  

na wniosek Wójta Gminy, podjęła 101 uchwał. 
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Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym przekazywał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są  

w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

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

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego również w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Tabela 5. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Cekcyn w 2021 roku 

Lp. Nr uchwały 

i data podjęcia 

w sprawie sposób wykonania 

1 XXI/216/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Cekcyn na 2021 rok 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

2 XXI/217/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

3 XXI/218/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla Gminy Cekcyn na lata 2021-2025" 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

4 XXI/219/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

5 XXI/220/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Cekcyn uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 25 lutego 

2021 r. poz. 916 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

6 XXI/221/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 

zmiany Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w latach 2018-2022 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 25 lutego 

2021 r. poz. 917 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

7 XXI/222/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
przyjęcia zmian w Regulaminie dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cekcyn 
uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 25 lutego 

2021 r. poz. 918 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

8 XXI/223/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Cekcyn 
uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 25 lutego 
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2021 r. poz. 919 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

9 XXI/224/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
wskazania wstępnych lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Cekcyn dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

10 XXI/225/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Wysokiej 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

11 XXI/226/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Stary Sumin 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

12 XXI/227/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 

wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

gminnej 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

13 XXI/228/21 z dnia 

19 lutego 2021 r. 
wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

gminnej 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

14 XXI/229/21 z dnia  

19 lutego 2021 r. 

załatwienia petycji uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, odmówiono uwzględnienia 

petycji 

15 XXII/230/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 

zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

16 XXII/231/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 
powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Cekcyn 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

17 XXII/232/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 

powołania członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Gminy Cekcyn 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

18 XXII/233/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Cekcyn na lata 2021-2026 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

19 XXII/234/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cekcyn  

w 2021 roku 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 marca 

2021 r. poz. 1577 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

20 XXII/235/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 

Cekcyn 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

21 XXII/236/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

jest Gmina Cekcyn, udostępnionych dla operatorów  

i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 marca 

2021 r. poz. 1578 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

22 XXII/237/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 

załatwienia petycji uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, odmówiono uwzględnienia 
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petycji 

23 XXII/238/21 z dnia 

26 marca 2021 r. 
załatwienia petycji uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, odmówiono uwzględnienia 

petycji 

24 XXIII/239/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 
wotum zaufania dla Wójta Gminy Cekcyn uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

25 XXIII/240/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 

rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cekcyn za 

2020 rok 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, sprawozdanie zostało 

zatwierdzone 

26 XXIII/241/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 

absolutorium dla Wójta Gminy Cekcyn uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Cekcyn, 

Rada udzieliła Wójtowi absolutorium 

27 XXIII/242/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 
zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

28 XXIII/243/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Cekcyn 

29 XXIII/244/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Cekcyn na 2021 rok 

uchwała weszła w życie z dniem 

podpisania 

30 XXIII/245/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 marca 

2021 r. poz. 1578 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

31 XXIII/246/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 

zmiany Regulaminu Gminnego Funduszu Stypendialnego im. 

Janiny Ragin-Szczęsnej 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 74/2021 

z 17.06.2021 r. Wojewody Kuj.-Pom. 

w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały 

32 XXIII/247/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Stary Sumin 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 
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33 XXIII/248/21 z dnia 

14 maja 2021 r. 

określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Cekcyn w 2021 roku 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 20 maja 

2021 r. poz. 2628 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

34 XXIV/249/21 z dnia 

18 czerwca 2021 r. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia, sprawozdanie zostało 

zatwierdzone 

35 XXIV/250/21 z dnia 

18 czerwca 2021 r. 
zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy Cekcyn 

36 XXIV/251/21 z dnia 

18 czerwca 2021 r. 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Cekcyn 

37 XXIV/252/21  z dnia 

18 czerwca 2021 r. 

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej 

położonej w Zalesiu 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

38 XXIV/253/21 z dnia 

18 czerwca 2021 r. 
przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Cekcyn 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

39 XXIV/254/21 z dnia 

18 czerwca 2021 r. 
wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w 

Iwcu 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

40 XXIV/255/21 z dnia 

18 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Cekcyn na 

bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 22 czerwca 

2021 r. poz. 3133 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

41 XXV/256/21 z dnia 

28 lipca 2021 r. 
zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

42 XXV/257/21 z dnia 

28 lipca 2021 r. 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Cekcyn 

43 XXVI/258/21 z dnia 

17 września 2021 r. 
zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

44 XXVI/259/21 z dnia 

17 września 2021 r. 
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 
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Gminie Cekcyn na rok 2021 

45 XXVI/260/21 z dnia 

17 września 2021 r. 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 

2021/2022 
uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 23 września 

2021 r. poz. 4671 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

46 XXVI/261/21 z dnia 

17 września 2021 r. 
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Cekcyn 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

47 XXVI/262/21 z dnia 

17 września 2021 r. 
wykupu nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

gminnej 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

48 XXVI/263/21 z dnia 

17 września 2021 r. 

 

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Cekcynek 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

49 XXVI/264/21 z dnia 

17 września 2021 r. 

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Cekcyn do Rady 

Tucholskiego Parku Krajobrazowego 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

50 XXVI/265/21 z dnia 

17 września 2021 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 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cekcyn na 2022 

rok 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia o podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie Gminy Cekcyn 

51 XXVII/266/21 z dnia 

20 października 

2021 r. 

zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

52 XXVII/267/21 z dnia 

20 października 

2021 r. 

zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Krzywogoniec, Gmina Cekcyn, na lata 2021-2035 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w i poszczególnych sołectwach  

na terenie gminy 

53 XXVII/268/21 z dnia 

20 października 

2021 r. 

zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Małe Gacno, Gmina Cekcyn, na lata 2021-2035  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w i poszczególnych sołectwach  

na terenie gminy 

54 XXVII/269/21 z dnia 

20 października 

2021 r. 

zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Wielkie Budziska, Gmina Cekcyn, na lata 2021-

2035 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w i poszczególnych sołectwach  
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wiejskich na terenie gminy 

55 XXVII/270/21 z dnia 

20 października 

2021 r. 

zatwierdzenia do realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy 

Miejscowości Zielonka, Gmina Cekcyn, na lata 2021-2035 w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, 8.2.7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia i podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w i poszczególnych sołectwach  

na terenie gminy 

56 XXVIII/271/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

57 XXVIII/272/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cekcyn uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 

1 sierpnia 2021 r. i podlegała 

ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie Gminy Cekcyn 

58 XXVIII/273/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości uchwała weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. i została 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-

Pom. z dnia 2 grudnia 2021 r. ,poz. 

6061 

59 XXVIII/274/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego uchwała weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. i została 

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-

Pom. z dnia 2 grudnia 2021 r. ,poz. 

6062 

60 XXVIII/275/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków 

transportowych 
uchwała weszła w życie z dniem 1 

stycznia 2022 r. i została opublikowana 

w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 

grudnia 2021 r. ,poz. 6063 

61 XXVIII/276/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym członków 

ochotniczych straży pożarnych 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6064 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

62 XXVIII/277/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Cekcyn 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6065 i weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2022 r. 

63 XXVIII/278/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6066 i weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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64 XXVIII/279/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Cekcyn 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6067 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

65 XXVIII/280/21  

z dnia  26 listopada 

2021 r. 

uzgodnienia zakresu prac związanych z realizacją inwestycji celu 

publicznego na terenie użytków ekologicznych 
uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 13 grudnia 

2021 r. poz. 6591 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

66 XXVIII/281/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zniesienia formy ochrony przyrody uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6068 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

67 XXVIII/282/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Cekcyn 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

68 XXVIII/283/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Wielkie Budziska 
uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 6 grudnia 

2021 r. poz. 6269 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

69 XXVIII/284/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Cekcynek 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

70 XXVIII/285/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Nowy Sumin 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

71 XXVIII/286/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości 

Stary Sumin 

uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

72 XXVIII/287/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Brzozie uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6069 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

73 XXVIII/288/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Cekcyn uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6030 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

74 XXVIII/289/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Iwiec uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6070 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

75 XXVIII/290/21  

z dnia 26 listopada 

zmiany Statutu Sołectwa Krzywogoniec uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 
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2021 r. 2021 r. poz. 6071 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

76 XXVIII/291/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Ludwichowo uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6072 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

77 XXVIII/292/21 z 

dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Małe Gacno uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6073 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

78 XXVIII/293/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Nowy Sumin uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6074 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

79 XXVIII/294/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Ostrowo uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6075 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

80 XXVIII/295/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Trzebciny uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6076 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

81 XXVIII/296/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Wielkie Budziska uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6077 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

82 XXVIII/297/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Wysoka uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6078 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

83 XXVIII/298/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Zalesie uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6079 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

84 XXVIII/299/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

Zmiany Statutu Sołectwa Zdroje uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6080 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

85 XXVIII/300/21  

z dnia  26 listopada 

2021 r. 

zmiany Statutu Sołectwa Zielonka uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2 grudnia 

2021 r. poz. 6081 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
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86 XXVIII/301/21  

z dnia 26 listopada 

2021 r. 

ogłoszenia tekstu jednolitego Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn w 

latach 2018-2022 

obwieszczenie zostało opublikowane w 

Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia  

2 grudnia 2021 r. poz. 6082, uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia 

87 XXVIII/302/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

zmian budżetu gminy na 2021 rok uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu na 

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Cekcyn 

88 XXIX/303/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia oraz podlegała ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Cekcyn 

89 XXIX/304/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

uchwalenia budżetu Gminy Cekcyn na rok 2022 uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28  grudnia 

2021 r. poz. 6959 i weszła w życie  

z dniem 1 stycznia 2022 r. 

90 XXIX/305/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Cekcyn uchwała weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. 

91 XXIX/306/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Cekcyn na 2022 rok 

uchwała weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. 

92 XXIX/307/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 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 dofinansowanie w szkołach  

i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Cekcyn 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28 grudnia 

2021 r. poz. 6960 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

93 XXIX/308/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Cekcyn 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28  grudnia 

2021 r. poz. 6961 i weszła w życie  

z dniem 1 lutego 2022 r. 

94 XXIX/309/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy 

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28  grudnia 

2021 r. poz. 6962 i weszła w życie  

z dniem 1 lutego 2022 r. 

95 XXIX/310/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

96 XXIX/311/21  

z dnia 21 grudnia 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28 grudnia 

2021 r. poz. 6963 i weszła w życie po 
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2021 r. i transportu nieczystości ciekłych upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

97 XXIX/312/21  

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

dalszego udziału w Programie Gmina Przyjazna Seniorom - 

Ogólnopolska Karta Seniora 
uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia 

98 XXIX/313/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

zmian statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie uchwała została opublikowana w Dz. 

Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28 grudnia 

2021 r. poz. 6964 i weszła w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

99 XXIX/314/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych gminy, określenia jednostki 

obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej 

uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu  

w sposób zwyczajowo przyjęty  

na terenie gminy 

100 XXIX/315/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Cekcyn na 2022 rok uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

101 XXIX/316/21 

z dnia 21 grudnia 

2021 r. 

zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Cekcyn na rok 2022 
uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

 

IV. Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii 

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 2020 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 
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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 
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 
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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 

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 
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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: 

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 2021 r. w Cekcynie, 

kolejny rok funkcjonował Uniwersytet Trzeciego Wieku, jednakże ze względu na pandemię 

koronawirusa w przewadze jego działalność została zawieszona. 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. Wykłady stacjonarnych o różnorodnej tematyce, które od 

października do grudnia 2021 r. odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie, średnio co 

tydzień w roku akademickim, słuchacze brali udział w wyjazdach okolicznościowych do sąsiednich gmin. 

W ramach Uniwersytetu słuchacze rozwijali swoje zainteresowania poprzez udział w sekcji teatralnej, 

ponieważ pozostałe dwie: turystyczna i szachowa ograniczyły czasowo swoją aktywność ze względu na 

pandemię.  
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Tabela 6. 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 - 

2020/2021 115 - 

2021/2022 111 - 

   

 

Satysfakcjonującym jest fakt, iż mimo pandemii nadal wykazuje się zainteresowanie ze strony słuchaczy 

uczestnictwem w Uniwersytecie. 

Gmina Cekcyn przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora 

w 2018 roku. Do końca 2020 r. mieszkańcom gminy, którzy ukończyli 60 lat, zostało wydanych 690 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 siedem 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. Rada działa w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr IX/100/19 z dnia 

20.09.2019 r. Statut. W 2021 roku Rada odbyła dwa posiedzenia podczas, których podjęła trzy uchwały. 

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. 
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Edukacja 

W 2021 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 – 11.554,83 zł, 

• Szkoła Podstawowa z Zielonce – 22.569,82 zł,  

• Szkoła Podstawowa w Iwcu – 15.983,30 zł.  

W 2021 roku na prowadzenie przedszkola i oddziałów przedszkolnych gmina wydała 2.045.819,47 zł. 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 10.021.274,35 zł, z czego 7.761.798 zł (77,45 %) pokryte zostało  

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wyniosła 599. W porównaniu z ubiegłym 

rokiem szkolnym liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała o 14 osób.  

Do jednej klasy uczęszczało w 2021 r. średnio 15 osób. Najwięcej w Szkole Podstawowej w Cekcynie – 

średnio 22 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej z Zielonce – średnio 9 uczniów w klasie. 

Do 13 oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i przy szkołach podstawowych uczęszczało ogółem 277 

dzieci: 76 w klasie „0” oraz 201 w klasie poniżej „0”. Od września 2021 roku utworzono dodatkowy 

oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich w Cekcynie. 

W szkołach i przedszkolu zatrudniono 80 nauczycieli pełnozatrudnionych wg umów o pracę na 

podstawie Karty Nauczyciela oraz 21 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Według stopni awansu 
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zawodowego wśród nauczycieli pełnozatrudnionych jest: 39 nauczycieli dyplomowanych, 21 nauczycieli 

mianowanych, 17 kontraktowych i 3 stażystów; a wśród nauczycieli niepełnozatrudnionych jest: 11 

dyplomowanych, 7 mianowanych, 3 kontraktowych. 

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. 

 W 2021 roku z powodu pandemii COVID-19, przez część roku szkolnego, nauczanie w szkołach na 

terenie naszej gminy odbywało się w formie zdalnej. 

 

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 2021 roku na prowadzenie działalności 

kulturalnej dotację w wysokości 164.000,00 zł. oraz celową dotację z Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej, na zakup nowości wydawniczych, w kwocie 

3.760,00 zł. Środki wypracowane przez instytucję to 327,60 zł. 

 Gminna Biblioteka Publiczna inicjowała różne formy działalności kulturalnej, w tym zajęcia 

edukacyjne dla dzieci, spotkania z książką dla dzieci i dorosłych, autorskie promocje książek  

oraz konkursy. Jednak ograniczenia w związku z pandemią Covid-19 spowodowały zmniejszenie liczby  

i różnorodności prowadzonych form działań bibliotecznych, szczególnie w pierwszej połowie 2021 r.  

Największym przedsięwzięciem organizowanym przez Bibliotekę jest Ogólnopolski Konkurs Poetycki  

o „Cisową gałązkę”, im. Leona Wyczółkowskiego, ogłaszany na początku każdego roku. W minionym 

roku, 3 lipca, odbył się XV finał jego edycji. Laureatem konkursu został Adam Chrupczak z Krakowa. Na 

zakończenie wieczoru wystąpił zespół wykonujący poezję śpiewaną -  Wszystkiego Najlepszego. 
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Laureaci konkursu o „Cisową gałązkę” fot. GBP w Cekcynie 

4 września biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, podczas której 

czytelnicy czytali z podziałem na role „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

  

Uczestnicy „Narodowego Czytania” w cekcyńskiej bibliotece – fot. GBP w Cekcynie 

Również we wrześniu odbyła się promocja kolejnej książki dra Adama Węsierskiego „Sensacje 

 i sekrety powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego”. Po promocji książkę można zakupić  

w bibliotece. 

 

Spotkanie autorskie z dr Adamem Węsierskim – fot. GBP w Cekcynie 
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W związku z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania, który obchodzony jest 29 września,  

zorganizowane zostały spotkania z książką w przedszkolu oraz w szkole podstawowej.  

W listopadzie rozpoczął swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, którego ideą są 

spotkania w bibliotece i rozmowy o przeczytanej książce. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają 

charakter otwarty.  

W minionym roku biblioteka realizowała projekt „Mała książka – wielki człowiek”, w ramach 

którego otrzymała książki i gadżety, zachęcające czytelników w wieku 3-6 lat do uczęszczania do 

biblioteki. Informacja o projekcie przekazana została do wszystkich dzieci z cekcyńskiego przedszkola. W 

2021 roku w projekcie wzięło udział 26 dzieci.  

We wrześniu biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Kinder Mleczna Kanapka – Przerwa na 

Wspólne Czytanie. Dzięki tej akcji do księgozbioru trafił zestaw 27 książek dla dzieci o wartości  

1000,26 zł oraz papierowy teatrzyk obrazkowy Kamishibai. 

Oprócz tradycyjnego czytania, biblioteka wspiera również czytanie on-line, udostępniając 

czytelnikom 12 kodów do czytelni ebooków na portalu Legimi oraz umożliwia darmowy dostęp do 

Academiki - cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej. 

Tabela 7. Liczba książek wprowadzonych do księgozbioru (zakup i dary) w 2020 i 2021 roku. 

 
Rok 2020 Rok 2021 

Zakup Dary Zakup Dary 

Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota Ilość Kwota 

GBP w 
Cekcynie 

360 9.788,00 176 4233,07 315 8.100,54 114 3.989,11 

Filia w Iwcu 52 1.394,00 40 895,36 33 937,00 30 962,20 

Filia w M. 
Gacnie 

53 1.380,00 20 826,09 38 890,00 32 1.100,60 

Łącznie 465 12.562,00 236 5954,52 386 9927,54 176 6051,91 

W tym ze 
środków 
MKiDN 

163 5.043,00 - - 100 2.760,00 - - 

 

Tabela 8. Liczba czytelników i wypożyczeń w 2020 i 2021 roku. 

 

 Czytelnicy Wypożyczenia 

Rok 2020  2021  2020  2021  
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GBP w Cekcynie 418 467 4831 5977 

Filia w Iwcu 38 42 287 327 

Filia w Małym Gacnie 60 37 685 753 

Łącznie 516 546 5803 7057 

 

Tabela 9. Liczba odwiedzin użytkowników w 2020 i 2021 roku (wypożyczenia książek, 

korzystanie z czytelni, wypożyczanie czasopism i inne odwiedziny). 

 
Odwiedziny w bibliotece 

2020 rok 2021 rok 

GBP w Cekcynie 4.715 5.121 

Filia w Iwcu 297 242 

Filia w Małym Gacnie 341 265 

Łącznie 5.353 5.628 

 

W bibliotece dostępne są 4 tytuły czasopism, które również wypożyczamy czytelnikom na 

zewnątrz. Jest również możliwość skorzystania z komputerów z dostępem do Internetu, wykonania 

kserokopii, wydruku, skanu dokumentów lub ich zalaminowania.  

 W pomieszczeniu z literaturą dziecięcą znajdują się gry, kolorowanki, zabawki, kukiełki oraz 

worki edukacyjne z przeznaczeniem do zabawy dla najmłodszych czytelników.  

Gminna Biblioteka Publiczna dziękuje wszystkim, którzy wspierają nasze działania w formie 

rzeczowej i finansowej. Osobne podziękowania kierujemy do warszawskiego Wydawnictwa Muza,  

za cenne książki, które wprowadzane są do księgozbioru.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie –  w 2021 roku dysponował dotacją w kwocie 550.000 zł. Oprócz 

podstawowej działalności kulturalnej GOK prowadził Ośrodki Turystyczne w Cekcynie i Zdrojach 

 oraz w sezonie letnim kąpielisko strzeżone, wypożyczalnię sprzętu wodnego i amfiteatr. 

Od stycznia do połowy maja 2021 r. ze względu na obostrzenia i zdalne szkolne zajęcia, planowane 

zajęcia w GOK były zawieszone. Od połowy maja do końca roku szkolnego tj. 23 czerwca zostały 

wznowione zajęcia taneczne i manualne.  Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022: kreatywno-manualne, 

plastyczne, cyrkowe, teatralne, taneczne, działalność Zespołu Wokalnego „Cisowianie”. 

Najważniejsze  wydarzenia kulturalne w 2021 roku, które były możliwe do realizacji: 
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1. XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 31.01.2021 r. 

2. Gminny Konkurs Religijny – forma plastyczna - 8.06.2021 r.  

3. „Najazd woja Zbysława na borowiackie szkoły” – żywa lekcja historii na plaży JWC - 3.06.2021 r. 

4. Kabaret „Paranienormalni” na hali widowiskowo-sportowej – 11.07.2021 r.  

5. Piknik Seniora nad JWC – 15.07.2021 r.  

6. „Kocioł na poważnie” – sala GOK - 18.07.2021 r. 

7. „Cekcyniada” XXII Dni Gminy Cekcyn - 8.08.2021 r. 

8. Turniej Minigolfa Świetlic Wiejskich Gminy Cekcyn – 17.08.2021 r. 

9. Dzień Seniora – 28.10.2021 r. 

10. IV Bal Wszystkich Świętych – 31.10.2021r.  

 

Dodatkowo odbywały się letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży. Realizacja projektu pt. „Jeden na 

jeden to za mało” dofinansowanego z GKRPAiPN: „Las w szkle” (8.07.2021 r.) „Makramowe anioły” 

(22.07.2021 r.), „Akademia małego pszczelarza” (28 - 30.07.2021 r.) „Elementy kultury Chin” (8.08.2021 

r.) GOK współpracował również z Towarzystwem Miłośników Ziemi Cekcyńskiej przy realizacji projektu 

pn. „Koraliki i druciki” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W ramach projektu odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży: tworzenie biżuterii metodą wire 

wrapping (6-7.07.2021 r.), tworzenie bransoletek shamballa (12 - 14.07.2021 r.) tworzenie breloków (20 

- 21.07.2021 r.).  

W lutym i marcu 2021 r. odbywały się warsztaty doskonalące umiejętności plastyczne, manualne  

oraz cyrkowe dla instruktorek świetlic wiejskich, które prowadziły instruktorki Gminnego Ośrodka 

Kultury w Cekcynie.  

Od maja 2021 r. do lipca 2021 r. realizowaliśmy szkolenia on-line „Projektowanie graficzne  

z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” dla 7 uczniów w wieku 10 - 14 lat. Projekt  pt. „Sieć na kulturę”, 

którego koordynatorem była Fundacja Zrównoważonego Rozwoju „Cisowy Fyrtel”.  

 

Świetlice wiejskie - w Gminie Cekcyn  w 2021 r. funkcjonowało 12 świetlic wiejskich, które znajdują się 

w każdym sołectwie (w Cekcynie – funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, w Trzebcinach – świetlica 

działa wspólnie z Ludwichowem). W 2021 r. w świetlicach wiejskich było zatrudnionych 11 Pań na 

stanowisku opiekuna dzieci i młodzieży, w tym jedna Pani prowadzi dwie świetlice łącznie tzn. świetlicę 

w Brzoziu ze świetlicą w Ludwichowie. W ubiegłym roku zmieniła pracę Pani ze świetlicy w Zielonce.  

W wyniku ogłoszonego naboru do pracy w świetlicy wiejskiej  w Zielonce została wybrana Pani Wioleta 
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Urbańska, z którą po 3-miesięcznym okresie próbnym i pozytywnej opinii Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zielonka została zawarta umowa na czas nieokreślony. 

 Ubiegły rok był kolejnym trudnym rokiem, również w działalności i funkcjonowaniu świetlic 

wiejskich w naszej gminie z powodu epidemii COVID-19 i związanej z nią licznymi ograniczeniami. W 

2021r. z powodu stanu epidemicznego działalność świetlic wiejskich została zawieszona przez krótki 

okres czasu tj. niespełna 2 miesiące. W tym czasie Panie opiekunki dzieci i młodzieży pracowały przy 

pracach porządkowych w samych świetlicach jak też wokół obiektów.  

Należy zaznaczyć, że w tym trudnym czasie „pandemicznym” Panie opiekunki dzieci i młodzieży bardzo 

wspierają i pomagają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie. Realizowane warsztaty, 

szkolenia, zajęcia w GOK wpływają na podniesienie kwalifikacji, wiedzy, czy kompetencji Pań 

pracujących w świetlicach. 

Świetlice wzięły udział w konkursie fotograficznym oraz przedstawieniu plenerowym „Ekobajkociuchcia” 

w ramach projektu pn. „Sołecki Eko-tryptyk na trudny czas”, realizowanym przez Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.  

Funkcjonowanie świetlic wiejskich opiera się też o działalność Kół Gospodyń Wiejskich, oczywiście  

w świetlicach w których działają koła gospodyń. Wspólnie realizują projekty w które zaangażowane są 

dzieci, młodzież, czy mieszkańcy Sołectwa. 

W ubiegłym roku została przygotowana dokumentacja na wymianę starych kotłów węglowych 

na kotły zasilane na pellet. Dotyczy to świetlic w Krzywogońcu, Małym Gacnie, Wielkich Budziskach i 

Zielonce. W ramach projektu świetlice te zostaną również doposażone w sprzęt komputerowy. Na ww. 

zakres został złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Doposażenie świetlic wiejskich wraz z wymianą 

systemu ogrzewania w miejscowościach: Krzywogoniec, Małe Gacno, Wielkie Budziska i Zielonka”. 

Wniosek złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach operacji: „Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt całego 

zadania to kwota 248.279,51 zł przed przeprowadzeniem procedury przetargowej. Przewidziany termin 

realizacji projektu to październik br. 

W listopadzie ub. roku członkowie Komisji Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych wspólnie 

z pracownikiem UG przeprowadzili objazd 10-ciu z 12-stu świetlic wiejskich. Podczas kontroli, osoby 

biorące w niej udział, zobaczyły jak działają świetlice, ich aktualne gazetki ścienne, porządek i 

utrzymanie czystości w świetlicy jak i wokół budynku, systematyczność      w prowadzonym dzienniku 

zajęć, a także frekwencję podczas zajęć w świetlicy. Panie opiekunki dzieci i młodzieży podzieliły się 
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swoimi spostrzeżeniami z pracy w świetlicy. Wnioski z przeprowadzonego objazdu zostały spisane w 

protokole Komisji i przekazane do realizacji pracownikom Urzędu Gminy.  

Bez zmian pozostaje zabezpieczona kwota środków finansowych w budżecie gminy na 

prowadzenie zajęć oraz innych potrzeb świetlicy, jest to 400 zł rocznie/świetlicę. Dodatkowo część 

sołectw zabezpiecza środki finansowe na funkcjonowanie świetlic w funduszu sołeckim,   z środków tych 

wykonujemy również prace remontowo – modernizacyjne w obiektach świetlicowych.  

W ramach środków z funduszu sołeckiego aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa 

dwóch świetlic wiejskich, dotycząca rozbudowy i przebudowy tych budynków. Pierwszy z nich dotyczy 

rozbudowy świetlicy wiejskiej w Wysokiej, a drugi projekt dotyczy przebudowy budynku 

wielofunkcyjnego w Nowym Suminie. 

Nie zmienia się również sporządzanie przez opiekunki sprawozdania z działalności świetlicy i 

planu pracy świetlicy, gdzie oba dokumenty są akceptowane przez Sołtysa, Radę Sołecką oraz 

organizacje pozarządowe działające w danym sołectwie.  

Sprawozdania opiekunów z ubiegłego roku, są załącznikiem do niniejszej informacji. Oba dokumenty po 

sporządzeniu i akceptacji są przedkładane Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, który 

sprawuje wsparcie merytoryczne nad działalnością świetlic. Każda świetlica posiada dziennik zajęć, który 

prowadzony jest przez opiekuna.  W dzienniku zapisywane są wszystkie działania realizowane podczas 

zajęć świetlicowych przez opiekuna dzieci i młodzieży. Nadzór finansowy prowadzonej działalności  

w świetlicach, a także nadzór nad budynkami i zadaniami inwestycyjnymi, czy bieżącymi naprawami 

sprawuje pracownik Urzędu Gminy. 

 Wszystkie świetlice wyposażone są w zestawy komputerowe, gdzie konserwacją sprzętu zajmuje 

się informatyk Urzędu Gminy. 

Mamy podpisaną umowę na konserwację sprzętu p.poż, którą również zostały objęte obiekty świetlic 

wiejskich, a także umowę o usługi serwisowe na pompy ciepła w świetlicach wiejskich, które są 

zainstalowane w 6 obiektach.  

  Rola świetlic wiejskich na terenie każdego sołectwa jest kwestią niepodważalną, świetlica jest 

miejscem, które skupia lokalną społeczność w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.  

 Świetlica to nie tylko sam obiekt, ale infrastruktura z nią powiązana; plac zabaw, plac 

rekreacyjny, boisko sportowe do piłki siatkowej, koszykowej czy badmintona.  

 Koszty utrzymania wszystkich dwunastu świetlic łącznie z kosztami zatrudnienia instruktorów to 

kwota ok. 400 tys. zł. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce w której aktywnie prowadzone są 
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świetlice wiejskie w takiej liczbie i z zatrudnieniem opiekunów prowadzących zajęcia w tychże 

obiektach. 

 

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

Na terenie gminy w 2021 roku funkcjonował jeden podmiot leczniczy prowadzony w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Liczba pacjentów i pacjentek w 2021 r. 

korzystających z tego podmiotu wynosiła 6.056, a liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 32.930. 

 
 

Na terenie gminy w ubiegłym roku zrealizowano następujące programy zdrowotne: 
 

I. W ramach zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

 

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

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

budżetu 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” – 

kwota przeznaczona z budżetu gminy 4.206,61 zł, z programu skorzystało 30 osób powyżej 60 roku 

życia, 
 
 

Od 2017 r. mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie pobierać pakiet "Koperta życia" – do 31.12.2021 r.     
  wydano 75 sztuk. 

 
Mieszkańcy gminy, skorzystali z bezpłatnych badań w kierunku osteoporozy (75 osób). Badania 

sfinansowane  zostały z budżetu gminy – 2.500 zł. 
 

 

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 
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Tabela 10. Liczba osób objętych profilaktyką chorób układu krążenia. 

 Rok 2020 Rok 2021 

Liczba osób objętych badaniami 300 251 

   

Liczba osób, które zgłosiły się na badania 25 48 

 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej badania w tym zakresie uległy zwiększeniu. Do badań zgłosiło się 
19,12% 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 11. Liczba osób objętych profilaktyką chorób gruźlicy 

 Rok 2020 Rok 2021 

Liczba zgłoszonych osób 2 0 

 

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 12. Liczba wykonanych badań – profilaktyka raka szyjki macicy 

 Rok 2020 Rok 2021 

Liczba pobranych próbek 2 15 
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4. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – wydanych zostało 19 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). 

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 13. Liczba osób objętych profilaktyką fluorkową 
 

 Rok 2020 Rok 202 

Liczba dzieci objętych opieką 433 410 

 

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 2021 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. 
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Rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych i liczbę wykonań w 2021 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 14. Rodzaj i liczba zabiegów wykonanych w  gabinecie rehabilitacji w 2021 roku 

LP. 

Nazwa produktu jednostkowego 

Liczba 

wykonań  

w 2021 

1. 

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I 

CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM 
1976 

2. 

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I 

CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM W 

WARUNKACH DOMOWYCH 

10 

3. 

ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z 

OPOREM 
1564 

4. 

ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z 

OPOREM W WARUNKACH DOMOWYCH 
9 

5. ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE 463 

6. 

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
20 

7. ĆWICZENIA WSPOMAGANE 142 

8. 

ĆWICZENIA WSPOMAGANE W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
58 

9. ELEKTROSTYMULACJA 303 

10. 

IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ 

CZĘSTOTLIWOŚCI 
6560 

11. 

IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ 

CZĘSTOTLIWOŚCI W WARUNKACH 

DOMOWYCH 

30 

12. 

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE CZYNNO-BIERNE ĆWICZENIA 

WEDŁUG METOD. NEUROFIZJOLOGICZNYCH  METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ 

ĆWICZENIA SPECJALNE MOBILIZACJE I MANIPULACJE) 

- NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN. 

1071 

13. 

INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE CZYNNO-BIERNE ĆWICZENIA 

WEDŁUG METOD. NEUROFIZJOLOGICZNYCH  METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ 

ĆWICZENIA SPECJALNE MOBILIZACJE I MANIPULACJE) 

- NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN. W WARUNKACH DOMOWYCH 

77 

14. INNE FORMY USPRAWNIANIA W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
10 
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(KINEZYTERAPIA) 

15. 

INNE FORMY USPRAWNIANIA 

(KINEZYTERAPIA) 
129 

16. JONOFOREZA 504 

17. KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN 2039 

18. LASEROTERAPIA - SKANER 5910 

19. 

LASEROTERAPIA - SKANER W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
2 

20. LASEROTERAPIA PUNKTOWA 10 

21. 

LASEROTERAPIA PUNKTOWA W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
13 

22. 

MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY - 

LECZNICZY 
46 

23. 

MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY - 

LECZNICZY 
10 

24. 

MASAŻ MECHANICZNY (NIE OBEJMUJE 

URZĄDZEŃ TYPU FOTELE MASUJĄCE  

MATY MASUJĄCE  ITP.) 

253 

25. 

MASAŻ SUCHY - CZĘŚCIOWY - MINIMUM 20 

MINUT NA 1 PACJENTA  W TYM MIN. 15 

MINUT CZYNNEGO MASAŻU 

167 

26. 

MASAŻ SUCHY - CZĘŚCIOWY - MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA  W TYM MIN. 15 MINUT 

CZYNNEGO MASAŻU W WARUNKACH DOMOWYCH 
10 

27. 

NAŚWIETLANIE PROMIENIEM WIDZIALNYM  

PODCZERWONYM LUB 

ULTRAFIOLETOWYM - MIEJSCOWE 

3754 

28. PRĄDY DIADYNAMICZNE 66 

29. PRĄDY INTERFERENCYJNE 2506 

30. PRĄDY KOTZA 9 

31. PRĄDY TENS 3291 

32. PRĄDY TENS W WARUNKACH DOMOWYCH 1 

33. PRĄDY TREBERTA 9 

34. ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE 3404 
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35. 

ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
1 

36. ULTRAFONOREZA 387 

37. ULTRAFONOREZA 33 

38. WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA 1943 

39. 

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA W 

WARUNKACH DOMOWYCH 
19 

40. WYCIĄGI 9 

41. ZABIEGI FIZYKALNE 1 

42. 

ZABIEGI REALIZOWANE Z BEZPOŚREDNIM 

ZAANGAŻOWANIEM FIZJOTERAPEUTY 1:1 
1 

43. 

ZABIEGI REALIZOWANE Z 

WYKORZYSTANIEM WODY 
1 

 

Z zabiegów rehabilitacyjnych w domu skorzystało 8 pacjentów. 

Z zabiegów we wszystkich gabinetach rehabilitacji skorzystało 991 pacjentów. 

Średni czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne na dzień 31.12.2021 r.: przypadki pilne – 32 dni, 

przypadki stabilne – 69 dni. 

 

Tabela 15. Ogólna przeciętna liczba osób zdeklarowanych  
i objętych opieką przez SPZOZ w Cekcynie 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Lekarze 5876 5918 5964 6032 6056 

Pielęgniarki rodzinne 5906 5922 5940 6005 6031 

Położne rodzinne 2924 2923 2913 2941 2936 

Pielęgniarki szkolne 706 673 622 638 663 
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Tabela 16. Podstawowe świadczenia medyczne wykonywane w ramach ubezpieczenia 

 
Rodzaj świadczenia Liczba w roku 

2019 2020 2021 

podstawowa opieka zdrowotna porady 
lekarskie ogółem 

26923 36179 32930 

w tym wizyty domowe 226 388 405 

w tym porady dziecięce 4855 4635 5737 

wizyty profilaktyczne pielęgniarek  
i położnych dla dzieci do lat 3 

418 156 208 

badania EKG z opisem 475 94 315 

szczepienia dzieci 1845 1707 1736 

liczba pacjentów  
na zabiegi fizykoterapeutyczne 

1288 791 991 

 

W roku 2021 realizowano dodatkowe umowy z NFZ dotyczące stanu nadzwyczajnego 

związanego z pandemią SARS-CoV-2, w tym między innymi związane z obsługą szczepień przeciw 

COVID-19 oraz pozostałą obsługą pacjentów związaną z COVID-19. Łączny przychów z tych umów 

wyniósł 369.526,76 zł. Personel Przychodni zaszczepił przeciwko COVID-19 łącznie 3624 osoby, z czego 

3551 osób zaszczepiło się w SPZOZ Cekcyn, a  73 osoby zostały zaszczepione w miejscu zamieszkania ze 

względu na stan zdrowia lub problemy z dojazdem. 

 

II. W ramach decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

1. Od 12 stycznia 2021 r. Wójt Gminy realizował zadanie pn. transport osób mających trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób 

niepełnosprawnych. W celu realizacji ww. zadania Wójt Gminy powołał koordynatora do spraw 

szczepień na terenie Gminy Cekcyn w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień 

oraz koordynatora ds. realizacji zadania związanego z transportem do punktów szczepień. 

Zorganizowany został telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  

o szczepieniach. W 2021 r. do punktu szczepień na terenie gminy na podstawie dokonanego 

zgłoszenia przez mieszkańca gminy zrealizowano 49 transportów. 

Kwota poniesiona z budżetu gminy 27.048,65 zł w tym kwota dotacji 26.670,73 zł. 
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2. Od 11 czerwca Wójt Gminy podjął działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub 

organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w 

wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. 

Na terenie gminy informacje o szczepieniach przekazywano m.in.:  

- w sprawach organizacyjnych przed wykładem, ale i podczas wykładów na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki z filią w Cekcynie,  

- w trakcie spotkań Klubu Seniora „Cisowianie”, wizyt bezpośrednich w Urzędzie Gminy osobom 

odbierającym Ogólnopolską Kartę Seniora czy Kopertę Życia, 

- podczas dyżurów w świetlicach wiejskich, przy Urzędzie Gminy oraz w terenie, rachmistrzów 

spisowych w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 

- w trakcie festynów,  pikników i organizowanych spotkań czy szkoleń, na stronach internetowych, 

portalach społecznościowych, tablicach ogłoszeniowych, banerach, w Biuletynie Informacyjnym 

Gminy, podczas ogłoszeń parafialnych, w trakcie obrad sesji Rady Gminy Cekcyn, za pośrednictwem 

informatora SMS. 

 2 sierpnia, przy Urzędzie Gminy w Cekcynie, stacjonował Szczepionkobus Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego – zaszczepiono 193 osoby. 

 Od 4 października na podstawie zawartej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Cekcyn a 

podmiotem leczniczym z Bydgoszczy w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie organizowane były 

mobilne punkty szczepień – 8 akcji, łącznie zaszczepiono 668 osób (w przewadze byli to mieszkańcy 

gminy). 

 Do akcji promocyjnej szczepień włączyły się również aktywnie jednostki ochotniczej straży 

pożarnej z terenu gminy poprzez m.in. rozpropagowanie ulotek do mieszkańców, dowóz do punktu 

szczepień (1 akcja), zabezpieczenie terenu podczas mobilnych punktów szczepień. 

 W ramach działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców Gminy 

Cekcyn poddających się szczepieniu dystrybuowano nieodpłatne materiały promocyjne w postaci 

zakupionych artykułów medycznych. 

Kwota poniesiona z budżetu gminy 10.009,14 zł w tym kwota dotacji 10.000,00 zł. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 Na terenie gminy Cekcyn działa 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 9 typu „S”  

i 2 typu „M”. Ogółem zrzeszonych jest 382 członków OSP (w tym 45 kobiet) - 318 zwyczajnych,  42 

honorowych,  22 członków wspierających.  W Cekcynie i w Krzywogońcu działają Młodzieżowe Drużyny 

Pożarnicze zrzeszające 33 członków. 



Raport o stanie Gminy Cekcyn za 2021rok 

55 

 

 Wszystkie jednostki typu „S” wyposażone są 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 OSP Cekcyn  zakupiła kompletny sprzęt do ratownictwa 

wysokościowego oraz wkrętarkę MAKITA. OSP Cekcyn zakupiła również 2 butle kompozytowe do 

aparatów powietrznych AUER za środki z funduszu sołeckiego w kwocie 4.000zł, oraz 2 butle stalowe do 

aparatów powietrznych FENZY. Do OSP Cekcyn zostały zakupione jeszcze: opony letnie wraz z felgami 

do Opla Movano, latarki do hełmów wraz z uchwytami,  3 akumulatory do agregatów prądotwórczych. 

Została przeprowadzona legalizacja automatów nurkowych oraz przeprowadzono bieżące legalizacje 

innego sprzętu. Zakupy te sfinansowane był z z budżetu Gminy Cekcyn w kwocie 14560zł. Do OSP 

Cekcyn zostały również przekazane 2 aparaty powietrzne typu FENZY z PSP Tuchola.  

 W 2021 roku niemal wszystkie jednostki uzyskały dotacje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

w kwocie 5000 zł, za którą zakupiły m.in. ubrani ochronne typu NOMEX, ubrania koszarowe, hełmy, 

rękawice ochronne.  

 W 2021 roku jednostka OSP w Ostrowie pozyskała lekki samochód ratowniczy marki Mercedes 

Sprinter. Transakcja ta była dofinansowany z budżetu Gminy Cekcyn w kwocie 10000 zł, w tym  

ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostrowo pochodziło 5000 tys. zł. Do  OSP Małe Gacno i OSP 

Iwiec zostały przekazane z PSP Tuchola po 2 komplety aparatów powietrznych typu FENZY. Ponadto 

jednostki z terenu naszej Gminy zakupiły najpotrzebniejszy sprzęt i wyposażenie za pieniądze 

pochodzące z budżetu gminy, w tym duże znaczenie miały środki w ramach funduszy sołeckich. 

 Jednostki OSP Cekcyn i Zdroje uzyskały dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników w ramach zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” w wysokości po 5500 zł. OSP Cekcyn  

za tą kwotę zakupiła zestaw elektronarzędzi, a OSP Zdroje aparat  ochrony dróg oddechowych wraz  

z czujnikiem bezruchu. 

               Ponadto przeprowadzono bieżące naprawy samochodów pożarniczych w OSP  wynikające z ich 

eksploatacji oraz dokonano bieżących legalizacji sprzętu.  

 W 2021 r. jednostki OSP brały udział w 222 zdarzeniach (na podstawie danych z kart 
wypełnianych za udział w akcjach), w tym: 
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OSP Cekcyn – 137  

OSP Krzywogoniec – 4 

OSP Nowy Sumin –9 

OSP Iwiec – 25 

OSP Zielonka – 24 

OSP Zdroje – 19 

OSP Wielkie Budziska – 4 

Należy wskazać, że zdecydowana większość wyjazdów, to wyjazdy do miejscowych zagrożeń jak np. 

powalone drzewa czy wypadki. Druhowie z OSP Cekcyn uczestniczyli również  w działaniach związanych 

z koronawirusem: w tym np. zajmowali się wywozem śmieci od osób będących w  izolacji domowej. 

Wszystkie jednostki uczestniczyły w propagowaniu akcji szczepień przeciw COVID -19 poprzez 

roznoszenie ulotek w obrębie swojego działania. 

 W minionym roku, z powodu pandemii wywołanej wirusem Sars-CoV-2 nie odbył się 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. W listopadzie przeprowadzono 

eliminacje gminne w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”.  

 Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną nie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, 

jak również nie zostały przeprowadzone ćwiczenia gminne jednostek samochodowych OSP z naszej 

gminy.  

 W minionym roku strażacy brali udział w kursach i szkoleniach z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, w kursie podstawowym oraz szkoleniu dowódców. 

 7 sierpnia 2021 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

 w Cekcynie, podczas którego nastąpił wybór nowego Zarządu oraz komisji rewizyjnej. Obecny skład 

Zarządu przedstawia się następująco: 

Prezes – Mirosław Gruchała 

Wiceprezes – Adrian Pultyn                                                                                                                                

Wiceprezes – Marcin Szwemi                                                                                                                                                              

Komendant Gminny – Piotr Stusik 

Sekretarz – Anna Kosz 

Skarbnik – Maciej Górecki 

Członek Prezydium – Mateusz Lipiński 

Członek Prezydium – Marek Jaśkiewicz  
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Członkowie Zarządu: Krzysztof Bona, Łukasz Cybulski, Piotr Głowacki, Bogusław Gromowski, Waldemar 

Grzywacz, Mateusz Gumiński, Michał Kamecki, Adam Koch, Krzysztof Mueller, Damian Papierowski, 

Adam Przybylski, Tomasz Rydzkowski, Witold Smieszek, Łukasz Suchomski, Robert Żak. 

Członkami Komisji Rewizyjnej są: Janusz Kołodziejski, Cezary Borta i Artur Glazik. 

 Dobrze układała się współpraca z Komendą Powiatową PSP w Tucholi. Jednostki utrzymują 

również kontakt z nadleśnictwami oraz lokalnymi przedsiębiorcami, a także radami sołeckimi, skąd 

otrzymują środki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup sprzętu  czy remonty. 

 Wymagania formalne stawiane członkom ochotniczych straży pożarnych, aby mogli służyć 

lokalnej społeczności cały czas wzrastają, w związku z czym w 2022r. konieczne będzie przeprowadzenie 

kolejnych szkoleń druhów oraz wykonanie wymaganych badań lekarskich i szkolenia BHP, bez których 

strażacy nie mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Pragnę nadmienić i zwrócić uwagę 

na wzrost zainteresowania lokalnej społeczności wstępowaniem w szeregi Ochotniczych Straży 

Pożarnych w naszej gminie.  

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 2021 roku  zrealizowanie następujących inwestycji drogowych: 

 

1. Droga wewnętrzna w miejscowości Brzozie  - koszt:  506.699,19 zł, w tym: 172,260,00 zł – ze środków 

budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Termin realizacji: sierpień - październik 2021 r. Długość 

drogi: 957 m. 

 

2. Droga 010319C Iwiec - Kochelno - koszt: 835.445,10 zł, w tym: 417.721,95 zł – ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji:  wrzesień – grudzień 2021 r. Długość drogi: 729 m. 

 
Infrastruktura drogowa w gminie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 108,02 km. Drogi utwardzone na 

początku roku stanowiły  42,90 % (asfaltowe – 30,93 %, z kostki brukowej – 6,21 %, utwardzone 

tłuczniem - 5,76 %), natomiast na koniec 2021 roku 43,10 % (asfaltowe – 32,30 %, z kostki brukowej – 

6,12 %, utwardzone tłuczniem – 4,68 %). 

 
 
Infrastruktura techniczna 
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W 2021 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 sieci wodociągowej w m. Trzebciny - wartość zadania wyniosła  

2 330 000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 wyniosło 1 202 733 zł.  

W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4,98 km oraz sieć wodociągową o 

długości 310 mb. oraz 61 szt. przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości i 1 przyłącze wodociągowe.  

Rozbudowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cekcyn.  W ramach inwestycji 

wybudowano : 

- sieć wodociągową w m. Kruszka o długości 428 mb 

- sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej w m. Cekcyn (ul. Cicha), z czego sieć wodociągowa 

długości 320 mb, sieć kanalizacji sanitarnej długości 475 mb 

- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Cekcyn (Madera) długości 180 mb 

- sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej w m. Cekcyn (przy ul. Dworcowej), z czego sieć 

wodociągową długości 131 mb, sieć kanalizacji sanitarnej długości 125 mb. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 967 149,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych dla obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w 

wysokości 500 000,00 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. 
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 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. 

W najbliższych latach dużym wyzwaniem dla gminy będzie budowa nowej nitki przesyłowej kanalizacji 

sanitarnej z Cekcyna do oczyszczalni w Tucholi. Na ten cel otrzymaliśmy wstępną promesę w kwocie 

10.450.000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych. 

 

IV.2 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cekcyn na lata 2017 – 2023 

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.  
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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 17. 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 
celu rozwoju 
gospodarczego 
Cekcyna 

2.1.1. Program 
ograniczania i 
zapobiegania 
wykluczeniom 
społecznym ludności 
starszej 

2.1.2. Przebudowa  i 
rozbudowa  
budynków na cele 
związane z usługami 
dla ludności starszej 
– Centrum Usług 
Społecznych 

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 
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 
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W 2021 roku, kolejny rok funkcjonował podmiot ekonomii społecznej utworzony w ramach 

przedsięwzięcia 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. Dodatkowo w zeszłym roku świadczyła usługi gastronomiczne dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i prywatnego żłobka w Tucholi.  Poza tym spółdzielnia oferuje 

usługi cateringowe dla klientów indywidualnych.   W ubiegłym roku, ze względu na wprowadzane 

obostrzenia związane z zamykaniem, szkół i przedszkoli i gastronomii, możliwości uzyskiwania 

dochodów przez podmiot były mocno ograniczone. 

W spółdzielni w 2021 roku zatrudnienie znalazło 6 osób (w tym 5 osób z umową o pracę na czas 

nieokreślony  i 1 osoba na umowę zlecenia). Podmiot skorzystał z rządowej pomocy tarczy 

antykryzysowej, rozszerzył też swoją działalność o świadczenie usług z zakresu dezynfekcji  

i ozonowania pomieszczeń. Pracownicy spółdzielni wykorzystali czas „przestoju” na podnoszenie 

kwalifikacji z wykorzystaniem środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Pomimo  trudności związanej z obostrzeniami pandemicznymi, udało się zrealizować inwestycję  

w postaci budowy mroźni, co pozytywnie wpłynęło na rozwój Spółdzielni. 

 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 styczniu 2021 roku  

przekazaliśmy plac budowy przy ul. Wczasowej 14 firmie Zakład Remontowo – Budowlany i Handel Róża 

Wiśniewska z Mąkowarska, która w przetargu złożyła najniższą ofertę na kwotę 2.177.100,00 zł.  

Pierwotny termin zakończenia realizacji zadania został wyznaczony na 30 września 2021 r., jednak z 

uwagi  na sytuację pandemiczną, termin realizacji robót budowlanych został przesunięty do  3 stycznia 

2022 roku. 

Odrębnym przetargiem wyłoniliśmy wykonawców na dostawę wyposażenia. Przetarg został podzielony 

na 3 części, a ostatnie dostawy zaplanowano na koniec lutego 2022 r. Całkowity koszt wyposażenia, po 

przetargu wyniósł: 119.146,30 zł. 

Całkowity koszt projektu zamknął się kwotą 2.296.246,30 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych 

wyniosło 83,36% – tj. 1.914.182,36 zł. Ze środków Unii Europejskiej kwota dofinansowania wyniosła 

1.700.000 zł, a wsparcie z  budżetu państwa  - 214.182,36 zł. 

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 

7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014-2020, realizowany  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 



Raport o stanie Gminy Cekcyn za 2021rok 

62 

 

2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” , wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory 

Tucholskie”. 

 

Widok na Centrum Usług Społecznych przy ul. Wczasowej 14 w Cekcynie – fot. K. Dadok 

 Część pozostałych projektów wskazanych w Programie, będzie realizowana w 2022 r., są to tak 

zwane „działania miękkie”, na które gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego., a które mają przeciwdziałać wykluczeniu osób starszych i wspierać integrację 

międzypokoleniową na terenie gminy.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

IV. 3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2026 –– przyjęta Uchwałą 

nr XXII/233/21 Rady Gminy Cekcyn z dnia 30 marca 2021 r. jest dokumentem definiującym 

najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie 

gminy. 

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. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania 

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

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. 

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).   
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 Tabela 18 . Powody korzystania mieszkańców Gminy Cekcyn 

 ze świadczeń pomocy społecznej w 2020 i 2021 r. 

 ROK 2020 ROK 2021 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba osób/ 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba osób/ 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 56 138 43 86 

Bezdomność 2 2 4 4 

Potrzeba ochrony macierzyństwa,                                                 

w tym: 
17 90 15 78 

                       - wielodzietność 16 85 16 85 

Bezrobocie 49 141 43 119 

Niepełnosprawność 76 208 69 174 

Długa lub ciężka choroba 90 216 84 203 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gosp. 

domowego 

w tym: 

33 137 24 105 

                   - rodziny niepełne 
19 57 12 37 

                    - rodziny wielodzietne 16 88 14 77 

Przemoc w rodzinie 1 4 2 5 

Alkoholizm 11 30 9 20 

Narkomania 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
2 2 0 0 

Zdarzenie losowe 1 4 0 0 

 

 Dominujące kwestie społeczne na terenie Gminy Cekcyn to długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
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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 wlicza się świadczenia wychowawczego (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. 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021 r. było 140 rodzin, w których przebywały 393  

osoby. Z dokonanej analizy wynika, że ok. 7% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych świadczeniami 

z pomocy społecznej.  

W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej przeprowadzono postępowania 

administracyjne i wydano 516 decyzji administracyjnych.   

  Stopa bezrobocia w Powiecie Tucholskim na dzień 31.12.2021r. wynosiła 9,6%.                                          

(dla porównania na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 11,0%).  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi 

zarejestrowanych było 230 osób bezrobotnych z terenu Gminy Cekcyn, w tym 136 kobiet. 8 osób 

długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej 

objęto aktywizacją zawodową w formie prac społecznie użytecznych. Prace organizowane były                        

w jednostkach  organizacyjnych gminy.  Z tej formy pomocy korzystali w okresie od II do XII 2021 r., 

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

i niepełnosprawnymi, pomoc wychowawcom przedszkola. 
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 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 2021 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 88 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 30.330,00 zł.  

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

skorzystało 62 rodzin na kwotę 45.950,00 zł. 

 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 2021 roku wydano 108 kart tradycyjnych i 60 kart elektronicznych dla 25 rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Cekcyn. Od początku wejścia w życie ustawy, karty przyznano 373 

rodzinom, łącznie 1373 kart. 

 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 
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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 2021 r. usługi opiekuńcze 

świadczone były w 17 przez 2 pracowników GOPS, zatrudnionych na stanowisku opiekuna. 

 Pracownicy GOPS zapewniali także wsparcie seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii 

zdecydowali się na pozostanie w domu i nie mogli liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Usługa wsparcia 

polega w szczególności na dokonaniu zakupu i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby 

(spożywczych, środków higieny osobistej czy leków) do miejsca ich zamieszkania.  

 W 2021 r. przyznano także 16 rodzinom z dziećmi ze zdiagnozowanym autyzmem, 

upośledzeniem umysłowym lub opóźnieniem psychoruchowym pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 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 

umowy użyczenia. 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 2021 r. trafiło ponad 8,5 tony żywności  o wartości 72.229,86 zł. Żywność przekazano 

osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom w przedszkolach, szkołach i świetlicach 

wiejskich.  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Cekcynie oraz Bankiem Żywności w Chojnicach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

2014–2020 (Podprogram 2019). Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom 
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pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących, w okresie 

XII 2020 – V 2021.  

W programie uczestniczyło 550 osób, zakwalifikowanych i skierowanych przez GOPS. 

W okresie sprawozdawczym beneficjenci otrzymali łącznie ok. 26 ton żywności za kwotę 108.566,11 zł. 

Pomoc przekazywana była w formie paczek żywnościowych (łącznie przekazano  3850 paczek).  

Oprócz wsparcia żywnościowego w ramach działań towarzyszących finansowanych ze środków 

programu, przeprowadzono  warsztat żywieniowo-dietetyczny online dla 6 osób oraz działania w formie 

zdalnej wydawniczej „Poradnik o niemarnotrawieniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu” dla 50 osób. 

Natomiast działania niefinansowane, tj. różnorodne działaniach statutowe TMZC (dla dzieci, młodzieży 

oraz osób dorosłych z rodzin, objętych programem) ze względu na stan pandemii były ograniczone (VI – 

IX 2021r. – przygotowanie i przedstawienie widowiska „Eko-bajko-ciuchcia” – 31 uczestników w tym z 

rodzin objętych programem (13 osób), oraz Nocne Misteria Nadjeziorne w których udział wzięło 48 

uczestników w tym 17 objętych POPŻ). 

 Wzorem lat ubiegłych na przełomie listopada i grudnia 2021r. w sklepach spożywczych na 

terenie gminy tut. Ośrodek przeprowadził zbiórkę produktów żywnościowych, z których przygotowano 

47 paczek dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.        

              Gmina Cekcyn w 2021 r. przystąpiła do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Teleopieka jest jedną z usług z zakresu telemedycyny, świadczoną na odległość  z wykorzystaniem 

narzędzi teleinformatycznych. Teleopieka to swego rodzaju monitoring osób pozostających samotnie w 

domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru.  

W projekcie biorą udział osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu 

na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.    

 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 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 
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niepełnosprawne dziecko kryterium wynosi 764,00 zł.  Na dzień 31.12. 2021r. - 146 rodzin otrzymywało 

zasiłek rodzinny na 332 dzieci.  

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 roku realizowano wypłatę 

świadczenia wychowawczego tzw. „500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu dziecku do 

ukończenia 18 roku życia. Na dzień 31.12.2021r. uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 

1325 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 900 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 zobowiązań alimentacyjnych. Na dzień 31.12.2021r. uprawnione do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego były 24 osoby. 

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane są następujące świadczenia opiekuńcze:  

1) zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł), który przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej i 

przyznawany jest na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. Adresowany jest dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób 

dorosłych bądź osób, które ukończyły 75 rok życia,   

2) świadczenie pielęgnacyjne (od stycznia 2022r. – 2.119,00 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 (620 zł miesięcznie) przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek 
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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.  

Ogółem z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 

wydano w 2020 roku 883 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. 

 

 

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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Tabela 19. Nakłady finansowe na świadczenia realizowane  

przez Referat Świadczeń Rodzinnych w latach 2019-2021 

Rodzaj świadczenia 

Liczba świadczeń w latach Wydatki w zł w latach 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Zasiłki rodzinne 7.430 6.414 5.623 812.463,64 714.673,36 578.816,58 

Dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
4.039 3.727 3.576 380.469,49 361.422,21 319.014,50 

Zasiłki pielęgnacyjne 2.732 2.721 2.946 516.843,32 587.300,64 595.718,40 

Świadczenia 

pielęgnacyjne 
607 862 940 941.634,60 1.556.387,50 1.829.353,38 

Jednorazowa 

zapomoga z tyt. 

urodzenia dziecka 

74 65 73 74.000 65.000 73.000 

Składki emerytalno-

rentowe 
412 429 549 147.174,62 226.265,12 309.720,02 

Fundusz 

alimentacyjny 
464 595 523 184.282,26 224.829,97 220.122,20 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 
61 2 5 37.820 1.240 3.100 

Zasiłek dla opiekuna 166 74 66 102.480 45.559,40 40.527,40 

„Za życiem” 2 1 1 8.000 8.000 4.000 

Świadczenie 

rodzicielskie 
388 328 278 355.372,80 294.668,30 248.113,20 

Świadczenie 

wychowawcze 
13.385 16.214 16.342 6.668.215,64 8.055.484,90 8.119.048,28 

Świadczenie                      

„Dobry Start” 
930 931 - 279.000 279.300 - 

                                                                             RAZEM 10.507.756,37 12.420.131,40 12.340.533,96 
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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 2020 r. 

asystent rodziny pracował z 16 rodzinami z terenu Gminy Cekcyn.   

Praca asystenta rodziny polega na wspieraniu przez pewien czas rodziny, aby w przyszłości 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 2021-2025 - został przyjęty Uchwałą Nr XXI/218/21 Rady 

Gminy Cekcyn z dnia 21 lutego 2021 r. Głównym celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie, ograniczenie zjawisk noszących znamiona przemocy wśród mieszkańców Gminy 
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Cekcyn, zwiększenie  skuteczności  ochrony  ofiar przemocy  w  rodzinie i  zwiększenie  dostępności 

pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinach. 

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.   

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, 

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 Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 zawiadomień o występowaniu 

przemocy domowej - 6 z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, 1 ze Szpitala Tucholskiego, 1 ze Szkoły 

Podstawowej w Iwcu oraz  5 z tutejszego GOPS.       

W 2021r. odbyło się łącznie 54 posiedzeń Zespołu - 50 spotkania grup roboczych oraz 4 spotkania całego 

Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 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.   
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IV.6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cekcyn - uchwalany jest corocznie 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.  

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Cekcynie w 2021r. 

odbyło się łącznie 14 posiedzeń Komisji, w tym 5 posiedzeń Komisji w pełnym składzie dotyczących 

wydawania opinii w sprawie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, weryfikacji stopnia 

realizacji zadań Programu oraz wykonania jego budżetu, oraz 9 posiedzeń zespołu ds. prowadzenia 

postępowania w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Członkowie Komisji 

przeprowadzali rozmowy motywacyjne z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin, udzielali 

informacji o możliwości podjęcia leczenia oraz miejscach, w których mogą uzyskać wsparcie (na 

wyznaczone terminy posiedzeń zespołów wystosowano 35 zaproszeń dla wyżej wymienionych osób).   

W okresie od 2011 – 2021 roku Komisja prowadziła 148 akt spraw poszczególnych osób w stosunku do 

których prowadzone były postępowania w przedmiocie leczenia uzależnienia od alkoholu. Akta 

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

osób nadużywających alkoholu, protokoły z posiedzeń zespołu ds. prowadzenia postępowania                          

w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, opinie instytucji,  opinie psychoterapeutyczne, 

opinie psychiatryczno-psychologiczne oraz wnioski o skierowanie spraw do sądu.   

W 2021r. do Komisji wpłynęło 17 wniosków o podjęcie działań wobec osób z problemem alkoholowym, 

z czego 6 z Posterunku Policji w Cekcynie, 7 od członków rodzin oraz 4 z Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cekcynie. 

W roku ubiegłym zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

Komisja skierowała 9 osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

Do Sądu Rejonowego w Tucholi w 2021r. Komisja wystosowała 9 wniosków o zastosowanie wobec osób 

uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia z alkoholizmu w warunkach stacjonarnych. 
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Tabela 20. Działania dla Celu 1 Programu – Ulepszenie systemu wspierającego osoby 
uzależnione od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych      

Zadania Wskaźniki realizacji celu Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Funkcjonowanie Punktu 

Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych                                                  

i współuzależnionych od 

alkoholu, narkotyków, profilaktyki 

uzależnień oraz przemocy 

domowej  

Zatrudnienie specjalistów w Punkcie 

Konsultacyjnym: 

- terapeuty uzależnień w wymiarze 5 godzin w 

tygodniu, 

- psychologa w wymiarze minimum 3 godzin w 

tygodniu. 

Terapeuta uzależnień udzielił łącznie 282 porad 47 

osobom. 

Psycholog udzielił łącznie 133 porad  - 40 osobom. 

GKRPA 

Punkt 

Konsultacyjny 

Motywowanie osób 

uzależnionych                     

i współuzależnionych do podjęcia 

terapii w placówkach leczenia 

odwykowego typu stacjonarnego                  

i ambulatoryjnego 

Członkowie GKRPA podjęli rozmowy motywujące  z 

22 osobami. 

Psycholog udzielił poradnictwa  5 osobom 

uzależnionym od alkoholu oraz 6 osobom 

współuzależnionym. 

Terapeuta uzależnień konsultował 28 osób  

z problemem alkoholowym. 

Członkowie ZI motywowali 10 sprawców przemocy.                

GKRPA 

Punkt 

Konsultacyjny 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Posterunek Policji 

GOPS 

Świadczenie pomocy dla rodzin 

doświadczających przemocy,                      

w szczególności z problemem 

alkoholowym 

Psycholog udzielił poradnictwa 9 dorosłym ofiarom 

przemocy, dziecku doświadczającemu przemocy 

oraz 4 dzieciom, które były świadkami przemocy. 

Terapeuta uzależnień udzielił porad 10 rodzinom 

doświadczającym przemocy. 

Członkowie ZI pracowali z członkami 10 rodzin,  

w których sprawca przemocy ma problem 

alkoholowy 

GOPS 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Punkt 

Konsultacyjny 

Kierowanie do sądu wniosków                   

o zobowiązanie osób 

uzależnionych do podjęcia 

leczenia odwykowego 

Komisja skierowała do Sądu 9 wniosków o 

zastosowanie przymusowego leczenia 

odwykowego  z alkoholizmu   w warunkach 

stacjonarnych 

GKRPA 

Sąd Rejonowy 

Udzielanie pomocy materialnej 

rodzinom z problemem 

uzależnienia 

GOPS udzielił pomocy finansowej 9 rodzinom               

w których występuje problem alkoholowy 

GOPS 

Organizowanie szkoleń dla 

członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i innych grup 

Zorganizowano dla członków ZI i GKRPA, szkolenie 

pn. „Mnogość służb, wspólny cel”  uczestniczyło 12 

osób 

GKRPA,  

instytucje 

realizujące zadania 

z zakresu 
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zawodowych z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień 

 profilaktyki                                   

i rozwiązywania 

problemów 

uzależnień 

Monitorowanie i diagnozowanie 

problemów uzależnień na terenie 

Gminy 

1) ZI wystąpił z 2 wnioskami do Sądu o wgląd  

w sytuację rodziny,  

2) ZI złożył do Prokuratury 2 zawiadomienia  

o możliwości popełnienia przestępstwa, 

3) Psycholog skonsultował 89 osób (pośrednio 

korzystających z pomocy) 

4) Terapeuta uzależnień udzielił 98 konsultacji, 

m.in. pracownikom socjalnym, asystentowi 

rodziny, kuratorom społecznym. 

Członkowie GKRPA skontrolowani  3 punkty 

sprzedaży napojów alkoholowych.  

 Kontrole miały  na celu sprawdzenie:  

- przestrzegania zakazu sprzedaży                   

 i podawania napojów alkoholowych osobom 

nieletnim i nietrzeźwym, 

- przestrzegania zakazu spożywania alkoholu  

w miejscy sprzedaży,  

- przestrzegania zasad reklamy                              

i promocji napojów alkoholowych.  

GKRPA 

instytucje 

realizujące zadania 

z zakresu 

profilaktyki i 

rozwiązywania 

problemów 

uzależnień 

 

Tabela 21. Działania dla Celu 2 Programu – Prowadzenie działań profilaktycznych, 
wychowawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych z obszaru uzależnień. 

Zadania Wskaźniki realizacji celu Realizatorzy/ 

Partnerzy 

Realizacja w szkołach programów, 

warsztatów i innych form 

profilaktycznych, 

uwzględniających zagadnienia 

dotyczące uzależnień 

Przedszkole Leśny Zakątek w Cekcynie 

- realizacja w 2 grupach przedszkolnych „0” 

programu rekomendowanego „Przyjaciele 

Zippiego”. Program ma na celu wyposażenia 

małych dzieci  w podstawowe kompetencje 

społeczno – emocjonalne, które pomagają radzić 

sobie  w sytuacjach trudnych, a w przyszłości 

pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach  

z innymi i unikać zachowań ryzykownych. 

Szkoła Podstawowa w Cekcynie 

Działania profilaktyczne, skierowane   dla uczniów 

klas I-III miały na celu promowanie zdrowego stylu 

GKRPA 

placówki 

oświatowe 
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życia, właściwego zachowania się na drodze, 

bezpieczeństwa w sieci, dobrej komunikacji, 

wrażliwości na krzywdę oraz potrzeby drugiego 

człowieka.  

W kwietniu odbyły się profilaktyczne prelekcje 

psychologa on-line dla klas V-VIII. Tematem 

przewodnim prelekcji była „Higiena zdrowia 

psychicznego”. 

W październiku w szkołach Gminy Cekcyn 

zrealizowano działania pn. „Tydzień Profilaktyki”. 

Szkoła Podstawowa w Iwcu 

- realizacja programu profilaktycznego 

„Unplugged” w klasie VI.  

Uczniowie w trakcie 12 spotkań poszerzali swoją 

wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, 

konsekwencji sięgania po używki oraz weryfikowali 

swoje fałszywe przekonania dotyczące uzależnień. 

W czerwcu zrealizowano projekt „Bezpieczny i 

aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. 

Na terenie szkoły przeprowadzono konkurs 

plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych: dla 

klas I-III pn. „Nie dla nałogów. Tak dla pasji” oraz 

klas IV-VIII pod nazwą „Fonoholizm i siecioholizm – 

choroby XXI wieku”. 

W październiku w szkole zrealizowano działania pn. 

„Tydzień Profilaktyki” 

Szkoła Podstawowa w Zielonce 

- realizacja programu profilaktycznego 

„Unplugged” w klasie VI. 

Treści programu ukierunkowane były na 

odroczenie pierwszych prób sięgania po substancje 

psychoaktywne. 

W październiku w szkole zrealizowano działania pn. 

„Tydzień Profilaktyki”. 

Organizowanie wypoczynku z 

programem profilaktycznym dla 

dzieci z rodzin dotkniętych 

problemami uzależnień 

Realizacja projektu „Jeden na jeden to za mało”. 

 

GKRPA 

GOK 

świetlice wiejskie 
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Realizacja szkoleń dla właścicieli 

punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych i dla sprzedawców 

dotyczącego konsekwencji 

prawnych, moralnych i 

społecznych wynikających z 

nieodpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu, przy szczególnym 

uwzględnieniu treści Ustawy z 

dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

Zorganizowano szkolenie dla właścicieli punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

sprzedawców napojów alkoholowych z terenu 

gminy Cekcyn -  w szkoleniu uczestniczyło 19 osób 

GKRPA 

 

Realizacja programu opiekuńczo-

wychowawczego w ramach 

funkcjonowania Centrum 

Profilaktyki Środowiskowej 

nie udało się zrealizować założonych działań GKRPA 

Centrum 

Profilaktyki 

Środowiskowej 

 

Tabela 22. Działania dla Celu 3 Programu – Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej 
szkodliwych skutków uzależnień od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. 

Zadania Wskaźniki realizacji celu Realizator/ 

Partnerzy 

Podnoszenie poziomu wiedzy               

i umiejętności społecznych 

mieszkańców Gminy w zakresie 

czynników chroniących                         

w przeciwdziałaniu uzależnieniom 

poprzez: szkolenia, wykłady, czy 

też kampanie profilaktyczne. 

Zorganizowanie spotkania dla rodziców dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy 

Cekcyn mające na celu promocję zdrowia 

fizycznego i psychicznego. 

GKRPA 

Placówki 

oświatowe 

SPZOZ 

GOK 

świetlice wiejskie 

 

Finansowanie warsztatów 

i szkoleń dla realizatorów zadań 

wynikających z Programu w celu 

podniesienia kwalifikacji 

i profesjonalizmu świadczonych 

usług.  

1) 2 pracowników Przedszkola Leśny Zakątek w 

Cekcynie uczestniczyło w programie edukacyjnym 

„Przyjaciele Zippiego”, 

2) 2 członków ZI uczestniczyło w  konferencji 

„Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy, 

3) członek GKRPA uczestniczył w  następujących 

szkoleniach: 

-„Kontrola oświadczeń  o wysokości obrotu 

napojami alkoholowymi” 

- „Wydatkowanie środków pochodzących                 

z opłat od napojów alkoholowych w ilości 

GKRPA 

Placówki 

oświatowe  

GOPS  

PP Cekcyn  
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minimalnej napoju nie przekraczającej 300 ml” 

Zakup i dystrybucja materiałów 

edukacyjnych, informacyjnych                                       

i profilaktycznych dotyczących 

tematyki uzależnień i zachowań 

ryzykownych 

Zakupiono plakaty i ulotki o następującej tematyce: 

- ENERGY DRINK nie doda Ci skrzydeł, 

- profilaktyka uzależnienia od komputera  

i Internetu, 

- profilaktyka FAS dla rodziców                                     

i mieszkańców, 

- kiedy kobieta w ciąży pije, dziecko pije razem  

z nią, 

- depresja, 

- alkohol wybierz życie, 

- profilaktyka prowadzenia pojazdów w stanie 

zwiększającym ryzyko wypadków drogowych,  z 

naciskiem na nietrzeźwość kierowcy. 

Ulotki i plakaty przekazano do szkół, SPZOZ oraz PP 

Cekcyn 

GKRPA 

Placówki 

oświatowe 

SPZOZ 

PP Cekcyn 

Realizowanie działań 

profilaktycznych wśród 

mieszkańców Gminy mających na 

celu uświadomienie negatywnych 

konsekwencji spożywania 

alkoholu, a przede wszystkim: 

wczesnej inicjacji alkoholowej 

przez dzieci  i młodzież, 

spożywania alkoholu przez 

kobiety w ciąży oraz prowadzenia 

pojazdów pod wypływem 

alkoholu. 

Przekazanie zakupionych materiałów edukacyjnych 

do instytucji publicznych celem rozpropagowania 

wśród  mieszkańców, w szczególności wśród 

uczniów, kobiet w ciąży oraz kierowców pojazdów. 

 GKRPA,  

Instytucje 

realizujące zadania 

z zakresu 

profilaktyki                               

i rozwiązywania 

problemów 

uzależnień 

Finansowanie Kujawsko-

Pomorskiej Niebieskiej Linii dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Nie prowadzi się statystyki dla poszczególnych 

gmin 

GKRPA 

 

Tabela 23. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Cekcyn w 2021 roku   

L.p. Nazwa zadania Plan środków Wykonanie 

1. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum 
Profilaktyki Środowiskowej 

25.000,00 24.040,91 

2. Wynagrodzenia osobowe Przewodniczącego 
i Członków Komisji, Podkomisji oraz inne koszty 

15.000,00 11.653,60 
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związane z funkcjonowaniem Komisji 

3. Orzekanie o przedmiocie uzależnień 10.000,00 9.972,50 

4. Zatrudnienie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 11.000,00 12.186,00 

5. 

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w Punkcie 
Konsultacyjnym 
– zatrudnienie psychoterapeuty uzależnień dla 
rodzin z problemem alkoholowym, opiniowanie 
wniosków do GKRPA, wydawanie opinii 
terapeutycznych 

20.000,00 22.200,00 

6. 
Działania z zakresu profilaktyki uzależnień 
adresowane do różnych grup społecznych 

31.349,00 20.003,90 

7. 
Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 
innych patologii społecznych członków Komisji, 
sprzedawców napojów alkoholowych i innych 

5.600,00 2.580,00 

8. 
Wypoczynek dzieci i młodzieży z elementami 
profilaktyki 

27.043,00 18.480,00 

9. 
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

400,00 340,20 

 145.392,00 121.457,11 

 

Rok 2021 okazał się kolejnym rokiem zdominowanym przez stan pandemii COVID-19. Zmianie 

uległo funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, co skutkowało brakiem realizacji niektórych 

zaplanowanych w Programie zadań. 

IV. 7. Planowanie przestrzenne 

Na terenie Gminy Cekcyn w 2021 roku obowiązywało 17 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego  dla łącznej powierzchni 201 ha co stanowi ok 0,79 % 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 2021 roku Gmina Cekcyn była w trakcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego, którego podstawą opracowania jest 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. 

W 2021 roku zostały uchwalone następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

 uchwała Nr  XXI/223/21 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cekcyn /Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. poz. 919/ 

 uchwała Nr XXVIII/283/21 Rady Gminy Cekcyn z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielkie Budziska 

/Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. poz. 

6269/ 

 

Tabela 24. Zbiorcze zestawienie wydanych decyzji w latach 2018-2021 

Rodzaj wydanej decyzji 2018 2019 2020 2021 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, w tym: 

26 29 59 40 

decyzje budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej 

0 1 2 0 

decyzja budowy drogi 0 0 3 0 

decyzje  budowy sieci  
elektroenergetycznych  

15 21 31 32 

decyzje budowy sieci gazowej 7 2 10 1 

decyzje budowy sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacyjnej 

0 1 4 2 

decyzje budowy kanalizacji deszczowej 3 0 0 0 

decyzja przebudowa szkoły 
podstawowej 

1 0 0 0 

decyzja zmiany sposobu użytkowania 
części budynku na remizę strażacką 

0 0 0 0 

Decyzje budowy punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych 

0 1 0 0 

Decyzje rozbudowy sieci wodociągowej 0 2 5 0 

Decyzje budowy oświetlenia 
drogowego 

0 1 3 3 

Decyzja budowa podstacji trakcyjnej 0 0 1 0 

Przebudowa plebani (rejestr zabytków) 0 0 0 1 

Budowa windy przy urzędzie gminy 0 0 0 1 
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Decyzje o warunkach zabudowy, w 
tym: 

116 99 103 124 

decyzje dotyczyły budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 

(budowy, rozbudowy, przebudowy, 
zmiany sposobu użytkowania na 

mieszkalne jednorodzinne) 

92 71 82 100 

decyzja budowy, rozbudowy siedlisk 
rolniczych 

11 13 8 5 

decyzja dla budowy budynku 
gospodarczego 

0 1 1 3 

decyzja budowy budynku usługowego 0 1 1 1 

decyzja budowy budynków rekreacji 
indywidualnej 

7 7 2 2 

decyzja budowy pensjonatu 0 0 0 0 

decyzja rozbudowy leśniczówki 0 1 0 0 

decyzja budowy budynku sanitariatów 0 0 0 0 

decyzja budowy drogi 0 0 1 2 

decyzje dla budowy garażu 2 0 0 0 

decyzje na zmianę sposobu 
użytkowania budynków gospodarczych 

na usługowe 

2 3 1 2 

decyzja rozbudowa budynku 
turystycznego z remizą strażacką 

1 0 0 0 

decyzja budowa stawu  1 0 1 0 

Decyzje budowy banku 0 1 0 0 

Decyzje zmiany sposobu użytkowania 
części przedszkola na bank 

0 1 0 0 

Decyzja budowa wiat, hal, silosy 0 0 3 1 

Budowa farmy fotowoltaicznej 0 0 0 1 

Budowa magazynów energii 0 0 0 1 

Decyzje zmiany sposobu użytkowania 
części przedszkola na bibliotekę 

0 0 0 1 

Budowa schodów 0 0 0 1 

Decyzje o odmowie ustalenia 
warunków zabudowy 

13 1 3 4 
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IV. 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cekcyn na lata 2021-2024. Dokument został 

przyjęty Uchwałą Nr XX/204/20 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 grudnia 2020 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 25. Cele i kierunki interwencji wyznaczone  

w Programie ochrony środowiska dla Gminy Cekcyn 

Cel: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2021 roku 

 Poprawa jakości powietrza;  

 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł niskoenergetycznych 

 Termomodernizacja budynków 

 Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych  

 budowa drogi gminnej  wewnętrznej w m. 
Brzozie; 

 budowa drogi gminnej Iwiec - Kochelno; 

 wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę dróg gminnych  
w miejscowościach Cekcyn ul. Madera, 
Krzywogoniec (w kierunku Szczuczanka), Iwiec 
(w kierunku Brzozia), Suchom-Lisiny, Trzebciny 
(w kierunku Łążka), Zamarte, Ludwichowo (na 
wybudowania); 

 Utworzenie punktu konsultacyjnego Programu 
„Czyste powietrze” - pomoc pracownika 
urzędu gminy w aplikacji o dofinansowanie; 

 Termomodernizacja budynku „Starej Szkoły”  
w Trzebcinach; 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2021 roku 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

 Poprawa efektywności energetycznej 
 

 

 Realizacja przez Gminę Cekcyn projektu p.n. 
„Dywersyfikacja źródeł energii na terenie 
Gminy Cekcyn poprzez montaż instalacji 
fotowoltaicznych ” w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  - 
lipiec 2021 r. zakończenie zadania 
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polegającego na dostawie i montażu 59 szt. 
instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 
472,64 kW (w tym 6 instalacji na obiektach 
użyteczności publicznej) 

 budowa oświetlenia drogowego w technologii 
LED w miejscowościach Kowalskie Błota, Huta  
i Szklana Huta 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2021 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 wodociągowej i  kanalizacyjnej  
w m. Trzebciny 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.  
Cekcyn. 

 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Cekcyn  
i  Kruszka. 

 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2021 roku 

 

 Ograniczenie ilości odpadów trafiających 
bezpośrednio na składowisko oraz 
zmniejszenie uciążliwości odpadów 

 Likwidacja azbestu 

 Likwidacja odpadów rolniczych 
 

  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 2021 roku zostało zutylizowanych z terenu 
naszej gminy 107,080 Mg wyrobów 
zawierających azbest; 

 Przeprowadzenie naboru wniosków dla 
realizacja 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–dofinansowanie z NFOŚiGW  
w Warszawie (do realizacji w 2022 r.);    

Cel: Dalsza ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  
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Kierunki interwencji Działania podjęte w 2021 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 22 decyzje na 
usunięcie drzew w 2021 r.; ponadto wpłynęły 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób 
fizycznych w ilości  132 szt. w 2021 roku; 

 Gmina Cekcyn złożyła do Starostwa 
Powiatowego wnioski o wydanie decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew w 2021 roku 
uzyskano 12 decyzji; 

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu  

Kierunki interwencji Działania podjęte w 2021 roku 

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności 
za otaczające środowisko i wyeliminowanie 
negatywnych zachowań 

 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Cekcynie na ulicy Kanałowej 
wraz z infrastrukturą i wyposażeniem 

 Działalność informacyjna na temat  systemu 
gospodarki odpadami 

 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego  
Programu „Czyste Powietrze” 

 

IV.9 Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Cekcyn - został przyjęty 20 listopada 2020 r., Uchwałę Nr XIX/191/20 Rady Gminy Cekcyn w sprawie 

przyjęcia „Programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Cekcyn”.  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 2021 roku na realizację programu dofinansowania budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków zabezpieczona była w budżecie gminy kwota 15.000,00 zł wykorzystano 14.000,00 zł. 

W 2021 roku zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej biologicznej 

oczyszczalni ścieków w miejscowościach Suchom i Knieja. Złożone wnioski zostały rozpatrzony 

pozytywnie. Budowa oczyszczalni ścieków w ww. miejscowościach została zrealizowana. Kwota dotacji 
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przekazanej na realizację ww. zadania wyniosła 14.000,00 zł. Nabór wniosków odbywał się w trybie 

ciągłym. 

 

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.  

Opracowany program jest elementem realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Cekcyn na lata 

2021-2024 z perspektywą do roku 2028. 

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 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 maju 2021 roku został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania. Po pozytywnej weryfikacji 

wniosku udzielono Gminie dofinansowania na realizację zadania w latach 2021-2023. Zgodnie  

z zasadami udzielania dofinansowania, gmina w drodze zapytania ofertowego wybrała firmę, która 

realizowała ww. prace w 2021 roku. 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 630,00 zł brutto, natomiast  za  

transport i utylizację 420,00 zł brutto. 

 

Łącznie w 2021 roku złożono następujące wnioski: 
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 - demontaż, transport i utylizacja – 11 wniosków, 

 - transport i utylizacja – 54 wnioski.         

W 2021 r. zostało zutylizowanych z terenu naszej gminy 107,080 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 48.001,80 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, udzielona na ww. przedsięwzięcie, stanowiła 100% 

wartości zadania.  

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

18 września 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Cekcyn Nr XVIII/178/20 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  2021 roku odpadów komunalnych przygotowano poniższe zestawienia 

Tabela 26 .  Liczba gospodarstw domowych – według złożonych deklaracji 

Liczba gospodarstw  Liczba osób w gospodarstwach 

1890  6137 

 

Na podstawie miesięcznych sprawozdań otrzymywanych od firmy odbierającej odpady 

komunalne z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Cekcyn w roku 2021 odebrano 

następujące frakcje i ilości odpadów:  

Tabela 27. Informacja o odebranych odpadach komunalnych w 2020 i 2021 roku 

Kod 
odpadów6) 

Rodzaj odpadów6) 2020 
Masa odebranych 

odpadów komunalnych7) 
[Mg] 

2021 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych7) [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 36,5300 16,8600 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych  

208, 5800 229,6200 

15 01 07 Opakowania ze szkła 130,440 67,8300 

20 01 01 Papier i tektura 6,2000 5,3800 
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ex 20 01 

99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny - 

popiół 

97,1600 116,2600 

20 03 99 Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach  

Nie wyodrębniono frakcji 18,0000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 117,9600 136,4600 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

692,7400 773,6000 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 

01 31* 

0,1215 0,2940 

 16 01 03 Zużyte opony 20,9400 25,7200 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 8,7640 4,2810 

 20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

7,6490 3,3920 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

7,6550 6,9020 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 318,5400 336,9100 

20 01 02 Szkło Nie wyodrębniono frakcji 86,7200 

SUMA 1671,8995 1828,2290 

 

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) 
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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, puszki  i opakowania wielomateriałowe –  1 raz w miesiącu z nieruchomości 

zamieszkałych 

• szkło – 1 raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych 

• papier, tektura –  1 raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych 

• worek kolor brązowy – biodegradowalne (kuchenne i zielone): 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych  i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

•  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych  i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Na terenie Gminy prowadzona była także dwa razy bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 

zużytego sprzętu AGD i RTV oraz zużytych opon samochodowych. 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 2021 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 rodzajów gospodarstw domowych oraz wykaz firm wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej.  Ponadto Urząd Gminy w Cekcynie wystosował  do firmy odbierającej odpady komunalne 

pismo,  w którym prosił o sprawdzenie, a następnie przekazanie informacji dotyczących odbioru 
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segregowanych odpadów komunalnych typu tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe. 

Poproszono o wskazanie nieruchomości, które w przeciągu dwóch miesięcy (październik i listopad ) nie 

oddały ww. rodzaju odpadów. Informacje te posłużyły do przeprowadzenia kontroli odnośnie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W Biuletynie Informacyjnym Gminy Cekcyn nr 

1 i nr 2 zamieszczono artykułu na temat szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach. 

 

IV.12 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cekcyn, 

przyjęty Uchwałą Rady Gminy Cekcyn Nr XXI/222/21 z dnia 19 lutego 2021 r. Regulamin określa prawa i 

obowiązki przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odbiorców usług korzystających  

z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Tabela 28. Dostęp do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w latach 2018-2021 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 

Wodociągi 

Długość sieci wodociągowej 
[km] 

0,76 0,38 0,06 1,19 

Liczba  nowych odbiorców 
(liczba przyłączy) 

23 42 49 1 

Kanalizacja 

Długość sieci kanalizacyjnej 
[km] 

4,71 1,34 1,67 5,76 

Liczba  nowych odbiorców 
(liczba przyłączy) [szt.] 

77 27 28 61 

 

Tabela 29. Zbiorcze zestawienie wodociągów i kanalizacji w 2021 roku  

Wyszczególnienie 

Jedno- 
stka 

miary 

Oddanych do 

eksploatacji 
w 2021 roku 

Ogółem 

stan na  
31.12.2021 r. 

0 1 2 3 

Stacje uzdatniania wody szt. 0 2 

Zmodernizowane stacje uzdatniania wody szt. 0 x 

Zbiorcza sieć wodociągowa km 1,19 215,94 

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej km 5,76 103,41 

Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie ścieków szt. 0 x 

Zbiorcze Ilość obiektów 0 0 1 
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oczyszczalnie 
ścieków Przepustowość m3/doba 0,00 5,00 

Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie ścieków szt. 0 x 

Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków szt.  2 59 

Zorganizowane wysypiska (składowiska) 

szt. 0 0 

ha 0,00 0,00 

Budynki mieszkalne szt. 28 2 103 

Budynki mieszkalne 

podłączone do zbiorczej sieci 

wodociągowej szt. 37 2087 

kanalizacyjnej szt. 28 1471 

Sołectwa  szt. x 14 

Sołectwa posiadające 

zbiorczą sieć 

wodociągową szt. 0 14 

kanalizacyjną szt. 0 12 

Sołectwa  
częściowo* 

zwodociągowa
ne 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 4,92 

max zł/m3 6,32 

 

IV.13 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cekcyn  

w latach 2018-2022  

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: 
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I.1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

I.2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

I.3. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

I.4. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

I.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, 

I.6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

I.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, 

I.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 30.  Zasób mieszkaniowy Gminy Cekcyn w 2021 roku 

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; 

65,60; 45,70; 49,00 

357,4 3,14 

Ostrowo 16 1 44,37 44,37 3 

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 

Zdroje 42 5 43,10; 40,26; 27,76; 49,00; 

73,93 

234,05 2,2 

Brzozie 41 1 65,60 65,60 3 
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Łącznie w zasobie gminy, na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowało się 20 mieszkań. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 53,13 m2. 

W 2021 r. nie dokonano sprzedaży  lokali mieszkalnych z zasobu gminy. 

W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 38.574,80 zł, których beneficjentami 

było 11 rodzin ( liczba osób w rodzinach – 47). Kwota najniższego dodatku wyniosła 86,83 zł, a kwota 

najwyższego dodatku wyniosła 663,44 zł. 

IV.14 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2021 – Zgodnie z wymogami art. 87 

ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Gmina Cekcyn posiada 

„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. 

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.) 

Natomiast w Gminnej ewidencji zabytków znajduje się aktualnie 141 obiektów, głównie budynki, 

mieszkalne, obiekty sakralne i cmentarze.  

W 2017, 2018 i 2019 roku na tym obiekcie przeprowadzono prace konserwatorskie w zakresie 

zabezpieczenia i remontu ogrodzenia murowanego przy kościele w Cekcynie. Szczegółowe informacje 

na temat dofinansowania i realizacji inwestycji przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 31.  Inwestycje związane z obiektem wpisanym do rejestru zabytków. 

Nazwa zadania Całkowita 
wartość 
zadania w zł 

Dofinansowani
e z RPO W K-P 
 w zł 

Dofinansowanie z 
budżetu 
województwa 
kujawsko-
pomorskiego w zł 

Wkład 
własny 
parafii w zł 

Zabezpieczenie i remont ogrodzenia 
murowanego przy kościele w 
Cekcynie- Etap I (2017r.) 

42695,48 29459,88 426,95 12808,65 

Zabezpieczenie i remont ogrodzenia 
murowanego przy kościele w 
Cekcynie- Etap II (2018r.) 

42853,59 29568,97 428,54 12856,08 

Zabezpieczenie i remont ogrodzenia 
murowanego przy kościele w 
Cekcynie- Etap III (2019r.) 

42884,46 29590,28 428,84 12865,34 
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Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Cekcyn Nr 38/2019 z dnia 10 czerwca 2019r. przyjęto Gminną 

Ewidencję Zabytków w postaci zbioru kart adresowych obiektów wpisanych do niniejszej ewidencji. 

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 2021 rok  - został przyjęty 18 września 

2020 r. uchwałą Nr XVIII/177/20 Rady Gminy Cekcyn. 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 2021 roku określono zadania priorytetowe, z zakresu: 

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

3. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

4. Działalności wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa. 

5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Tabela 32. Zestawienie dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021 roku 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł projektu Kwota dotacji 

1 Stowarzyszenie Gryf Cekcyn 

Szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe, w szczególności dzieci i 

młodzieży z terenu gminy Cekcyn. 

20.000,00 

2 GLKS CIS Cekcyn 

Współzawodnictwo i szkolenie 

różnych dyscyplin sportowych wśród 

mieszkańców gminy. 

50.000,00 

3 Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Łączymy pokolenia. 800,00 

4 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej 

„Talent” 
Kocioł Festival na poważnie. 2.000,00 

5 
Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej 

„Talent” 
Kocioł Festival. 4.000,00 

6 
Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 

Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” 

Rehabilitacja i wypoczynek seniorów 

z Gminy Cekcyn. 
800,00 
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7 
Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 

Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” 
Kultura seniorów wyżej. 800,00 

8 
Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów 

Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło” 

Bieżąca konserwacja i utrzymanie 

zieleni oraz grobów na zabytkowych 

cmentarzach ewangelickich 

położonych na terenie gminy 

Cekcyn. 

2.000,00 

9 
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa 

Krzywogoniec 

Świętoszek gościnnie w 

Krzywogońcu. Święto Grzyba 2021. 
4.400,00 

10 PZW, Koło Nr 76 w Cekcynie 
Organizacja zawodów wędkarskich i 

zarybienie. 
1.500,00 

11 
Stowarzyszenie Cekcyńska Inicjatywa 

Społeczna 

Uwiecznij piękno zabytków swojej 

gminy. 
1.100,00 

12 
Stowarzyszenie Cekcyńska Inicjatywa 

Społeczna 

Warsztaty kulinarne dla dzieci i 

seniorów (65+) 
1.400,00 

13 Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej Sołecki eko-tryptyk na trudny czas. 1.000,00 

14 Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej Nocne Misteria Nadjeziorne 2021. 4.400,00 

15 Fundacja czAR(T) Krzywogońca 
Festyn Poetycki Leśnej Pszczoły 

2021. 
3.000,00 

16 Uczniowski Klub Sportowy SPRINT Sprintem po zdrowie i rozwój. 5.000,00 

17 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Cekcyn 
Mikołajki i słodkie piernikowe bajki. 800,00 

18 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Cekcyn 

Warsztaty kulinarne według 

przepisów naszych babć. 
800,00 

19 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Cekcyn 

Drewno, karton i szkło w technice 

decoupage. 
1.000,00 

20 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Cekcyn 

Konkurs „Borowej Ciotki” Kół 

Gospodyń Wiejskich Gminy Cekcyn. 
3.500,00 

21 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich 

Gminy Cekcyn 
Prezentacja potraw kuchni 

regionalnej. 
3.700,00 
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22 
Fundacja Zrównoważonego Rozwoju 

Lokalnego „Cisowy Fyrtel” 

CykloCekcyn 2021 – VIII Borowiacki 

Rajd Rowerowy. 
3.000,00 

RAZEM 115.000,00 

 

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym COVID-19, który związany jest z licznymi 

ograniczeniami, dwie organizacje pozarządowe zwróciły część lub pełną kwotę przyznanej dotacji. 

Niewykorzystana część lub rezygnacja z dotacji w 2021 roku to kwota 10.000,00 zł, natomiast kwota 

wszystkich przekazanych dotacji to 105.000,00 zł. 

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 ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Budowa kompleksu boisk sportowych, bieżni 

lekkoatletycznej, zaplecza socjalnego przy Szkole Podstawowej w Cekcynie w ramach programu 

„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020”.  

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniliśmy Wykonawcę tj. firmę ELSIK Sp. z o. o.  

z Żukowa. Według umowy na roboty budowlane z 4 lutego 2021r. kwota wykonania zadania 

inwestycyjnego wyniosła 1.845.000,- zł. Niestety zaplanowana kwota na zrealizowanie inwestycji 

budowlanej jest niewystarczająca ze względu na drastyczne wzrosty cen materiałów budowlanych oraz 

waloryzację wynagrodzeń pracowników. Wstępnie ustalono, że wartość robót budowlanych do 

wykonania, wzrośnie o 275.000,- zł brutto.  Termin zakończenia inwestycji został przewidziany do 31 

maja 2022r. Zadanie to jest zapisane w Programie rozwoju sportu w Gminie Cekcyn na lata 2017 – 2025. 

Dodatkowo na boisku wielofunkcyjnym i kortach tenisowych zostało wybudowane oświetlenie, tj. 6 

słupów oświetleniowych na boisku wielofunkcyjnym i 6 słupów oświetleniowych na kortach tenisowych. 

Koszt budowy oświetlenia to 122.000,- zł brutto. Odbiór końcowy wykonania oświetlenia przewidziano 

do 20 maja 2022r. 

Została wykonana dokumentacja projektowa na budowę budynku szatni z sanitariatami przy 
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boiskach sportowych w Krzywogońcu, na którą otrzymaliśmy decyzję pozwolenia na budowę (2022 rok). 

Budynek szatni sportowej będzie składał się z następujących pomieszczeń: szatni damskiej, szatni 

męskiej, łazienek damskiej i męskiej, toalety dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia 

gospodarczego. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanego budynku to ok. 55 m2. Na budowę szatni 

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do „Polskiego Ładu” w ramach Infrastruktury Sportowej, koszt 

ogólny zadania ujęliśmy na 540.000,- zł. 

W ubiegłym roku przygotowaliśmy dokumentację projektową na przebudowę boiska sportowego 

trawiastego w Cekcynie wraz z wyposażeniem, polegającej na wykonaniu sytemu nawadniania płyty 

boiska, drenażu odwadniającego płytę boiska, renowacji płyty boiska, a także wyposażenia boiska  

w kompostownik do trawy, trybuny i tablicę wyników. Z uwagi na wzrost kosztów materiałów 

budowlanych zadanie to zostanie odłożone w czasie do realizacji. 

Przygotowywana jest również dokumentacja na przebudowę boiska sportowego w Zielonce  

o następujący zakres: bieżnia owalna 3 torowa, boisko do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni ze 

sztucznej trawy + piłkochwyty, boisko do siatkówki, kometki, tenisa ziemnego o nawierzchni 

poliuretanowej, ogrodzenie tylko boiska o nawierzchni poliuretanowej (tj. siatkówka, kometka  i tenis 

ziemny), 2 lampy od strony szkoły oraz utwardzenia części terenu tj. dojście od szkoły w stronę 

kompleksu boisk.  

Również w ubiegłym roku przygotowaliśmy dokumentację projektową na oświetlenie dużego 

boiska sportowego trawiastego w Cekcynie. W tym przypadku również z uwagi na wzrost kosztów 

materiałów budowlanych zadanie to zostanie odłożone w czasie do realizacji. 

W 2021 roku otrzymaliśmy również dofinansowanie na zatrudnienie 2 animatorów sportu dla 

których pozyskaliśmy środki finansowe z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego  

w Warszawie. Animatorzy sportu zatrudnieni byli od 1 marca 2021r. do 30 listopada 2021r. Z każdym 

animatorem sportu zawarliśmy umowę zlecenia z wynagrodzeniem 600,- zł/m-c brutto. Działalność 

sportowa prowadzona przez animatora sportu dotyczyła kompleksu boisk Orlik, a także zajęć z tenisa 

stołowego na hali sportowej oraz na minigolfie. W ramach prowadzonej działalności lokalny animator 

sportu przeprowadził, oprócz stałych zajęć sportowych, zorganizowali turnieje ligowe w piłce nożnej dla 

dzieci na Orliku. Działania prowadzone przez animatora sportu uatrakcyjniają zajęcia sportowe, a także 

zwiększają grono ich odbiorców. Animatorzy poza tym na bieżąco nadzorują kompleks boisk Orlik. 

Niestety trwający czas pandemii wpływał na liczne ograniczenia i obostrzenia, również na obiektach 

sportowych, w tym na kompleksie boisk sportowych Orlik. 
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Stowarzyszenia sportowe, kluby sportowe realizują swoją działalność przede wszystkim dzięki środkom 

zewnętrznym. W ubiegłym roku otrzymały one następujące dofinansowanie ze środków Gminy Cekcyn: 

Gminny Ludowy Klub Sportowy CIS Cekcyn: 50.000,00 zł, Stowarzyszenie GRYF Cekcyn: 20.000,00 zł, 

Uczniowski Klub Sportowy SPRINT: 5.000,- zł. 

 W ubiegłym roku stypendia sportowe były wypłacane dwóm osobom w następujących 

wysokościach:  500,- zł/m-c przez cały 2021 rok i 100,- zł/m-c od stycznia 2021r. do czerwca 2021r.  

  

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 2021 r., w związku z panującą pandemią część imprez i spotkań zostało odwołanych. Udało się jednak 

zrealizować działania określone w Celu operacyjnym 1: rozwój i poprawa jakości atrakcji turystycznych – 

zorganizowano imprezy przyciągające turystów, tj. Nocne Misteria Nadjeziorne,  Święto Grzyba, Festyn 

Poetycki Leśnej Pszczoły i Świętojańskie Poezjowanie w Krzywogońcu. Amatorzy sportu mogli 

uczestniczyć w VIII Borowiackim Rajdzie Rowerowym, Mistrzostwach Polski w minigolfie i rozgrywkach 

w piłkę nożną. W zeszłym roku po raz drugi w Cekcynie odbyła się impreza triathlonowa, w której 

wystartowało ponad 100 osób: zawodowców i amatorów z całego kraju. 

W Celu operacyjnym 2: rozwój i poprawa jakości infrastruktury turystycznej – w 2021 r. na plaży  

w Cekcynie, w sezonie letnim drugi rok z rzędu działał punkt gastronomiczny,  funkcjonowało również 

kąpielisko strzeżone i wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim.  

W Celu operacyjnym 3: poprawa jakości przestrzeni turystycznej – w 2021 r. Gmina zrealizowała projekt 

pt. "Budowa obiektów małej architektury w miejscowościach: Ostrowo, Krzywogoniec i Zdroje". W tych   

miejscowościach powstały nowe place rekreacyjne wyposażone w zestawy zabawowe, urządzenia 

fitness, stoliki do gry w szachy oraz ławki.  Inwestycję realizowała firma Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. 

Czyran z miejscowości Dys, która w przetargu zaoferowała kwotę 263.458,62 zł. Zadanie zostało 

dofinansowane kwotą 145.922 zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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 Na terenie gminy wybudowano nowe odcinki dróg, 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  

i organizując punkt Informacji Turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. 
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