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Opracowanie: 
 
Urząd Gminy Zakrzewo   
we współpracy  z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka koman-
dytowa  
oraz Krajowym Instytutem Jakości  
 
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe refe-
ratów Urzędu Gminy Zakrzewo, gminne jednostki organi-
zacyjne. 
 
W ramach przygotowania raportu zostały przeanalizowane 
wszystkie programy, polityki i strategie obowiązujące w 
Gminie. 
 
Raport o stanie Gminy Zakrzewo zawiera dane według 
stanu na 31 grudnia 2018 roku, o ile nie zaznaczono ina-
czej. 
 
Elektroniczna wersja raportu znajduje się na stronie inter-
netowej http://bip.zakrzewo.com.pl/ oraz na stronie  
http://www.zakrzewo.com.pl/ 
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Szanowni Państwo, 
 
 

W 2018 roku odbyły się pierwsze wy-
bory samorządowe podczas których nastąpiła 
poważna zmiana – wydłużenie kadencji radnych 
i włodarzy. Zamiast dotychczasowych 4 lat bę-
dzie 5-letnia kadencja. Rozpoczynając kolejną 
kadencję myślę z optymizmem o czekających 
mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na rzecz 
rozwoju Naszej gminy jest warta poświęcenia i 
zaangażowania. 
Sądzę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni 
ostatniego roku są efektem wytężonej pracy, 
które są zauważone i docenione przez naszych 
mieszkańców. To również zasługa pozyskanych 
środków zewnętrznych. Dzięki nim udało nam 
się zrealizować kilka znaczących inwestycji. Po-
mimo wielu płatności za wykonane inwestycje 
sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra i 
stabilna. 

Dziękuję Radnym Gminy Zakrzewo, którzy przy-
czynili się do sukcesów osiągniętych w 2018 
roku. Dziękuję również pracownikom  Urzędu 
Gminy oraz jednostek organizacyjnych – dzięki 
Waszemu wsparciu jesteśmy coraz lepsi. Dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom, którzy byli i są za-
angażowani w rozwój naszej gminy. 
Przed nami są nowe wyzwania, nowe plany na 
dalszą jeszcze cięższą pracę na rzecz Naszej 
Gminy! 

 
Raport o stanie gminy za 2018 rok jest doku-
mentem, który w rzetelny i profesjonalny sposób 
prezentuje portret Naszej Gminy. Zachęcam za-
tem Państwa do poświęcenia chwili na lekturę 
tego ciekawego opracowania

 

Wójt Gminy Zakrzewo  

                      

    Artur Nenczak 
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Podstawa prawna 

 

Zgodnie z ustawą z 11 stycznia 2018 

roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwięk-

szenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych or-

ganów publicznych do ustawy z dnia 08 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym wprowa-

dzono nową instytucję prawną – Raport o stanie 

gminy. 

Wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie 

gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta w roku po-

przednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii uchwał rady gminy. 

W 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, 

w których Wójt Gminy Artur Nenczak zdobył 

82,86% głosów w pierwszej turze. W związku                  

z wyborem na kolejną kadencję Raport przed-

stawia wyniki pracy Wójta przez cały rok kalen-

darzowy. Jednocześnie wybrana została Rada 

Gminy.  

W związku z wyborem na kolejną kadencję ra-

port przedstawia wyniki pracy Wójta przez cały 

rok kalendarzowy. 

 

 

 

 

Rada Gminy Zakrzewo kadencji 2018-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Radosław Matuszewski, Mariusz Kempara, Adam Gralak, Grzegorz Kretkowski, Błażej Dzioba, Jadwiga Śmichura, Marcin Szopski, 

Tadeusz Lipowski, Michał Mańkowski, Magdalena Grzegórska, Artur Promiński, Leszek Puchalski, Zbigniew Lewandowski, Andrzej Wąsikowski, 

Stanisław Lewandowski 



  
   
 

      Wstęp  
 
  

 

5 
 

 

Skład Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 

 

− Wiesław Szczepański 

Przewodniczący Rady Gminy  

− Andrzej Wąsikowski 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

− Michał Mańkowski  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

− Mariusz Kempara 

− Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Roz-

woju Infrastruktury Wsi i Finansów 

− Marcin Szopski  

Przewodniczący Komisji Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjal-

nych 

− Tadeusz Lipowski  

Przewodniczący Komisji Przestrzegania 

Prawa, Porządku Publicznego i Samo-

rządów 

 

 

 

 

Radni: 

− Błażej Dzioba  

− Ewa Gmińska  

− Adam Gralak  

− Sławomir Kazimierczak  

− Radosław Matuszewski  

− Iwona Morawska 

− Artur Promiński  

− Agnieszka Stefańska  

− Bernadeta Stolcman  

 

Skład Rady Gminy - Kadencja 2018 – 2023 

 

 

− Tadeusz Lipowski 

Przewodniczący Rady Gminy  

− Adam Gralak 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

− Michał Mańkowski  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

− Mariusz Kempara  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  

Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów 

− Marcin Szopski  

Przewodniczący Komisji Wychowania, 

Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjal-

nych 

− Artur Promiński  

Przewodniczący Komisji Przestrzegania 

Prawa, Porządku Publicznego i Samo-

rządów 

− Leszek Puchalski 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wnio-

sków i Petycji 

 

Radni: 

− Błażej Dzioba  

− Magdalena Grzegórska  

− Grzegorz Kretkowski  

− Stanisław Lewandowski  

− Zbigniew Lewandowski  

− Radosław Matuszewski  

− Jadwiga Śmichura  

− Andrzej Wąsikowski  
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Dane geograficzne oraz demograficzne 

Gmina Zakrzewo jest gminą wiejską po-

łożoną w województwie kujawsko-pomorskim 

w powiecie aleksandrowskim i wchodzi w skład 

historycznej ziemi kujawskiej. Pod względem 

administracyjnym znajduje się w południowo-

wschodniej części województwa kujawsko-

pomorskiego. W powiecie aleksandrowskim zaj-

muje jego południowo-zachodnią część. Gmina 

Zakrzewo jest jedną z 6 gmin wiejskich tego po-

wiatu o obszarze 76 km2.  

 

Gmina podzielona jest na 17 sołectw: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bachorza 

2. Gęsin 

3. Gosławice 

4. Kobielice 

5. Kolonia Bodzanowska 

6. Kuczkowo 

7. Lepsze 

8. Michałowo 

 

 

 

9. Seroczki 

10. Sędzin 

11. Sędzin – Kolonia 

12. Siniarzewo 

13. Sinki 

14. Ujma Duża 

15. Wola Bachorna 

16. Zakrzewo 

17. Zarębowo 
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Obszar gminy jest równinny, o wysokości 84,2 – 

100,4 m. n. p. m. urozmaicony niekiedy przez 

niewielkie pojedyncze pagórki. Bardziej zróżni-

cowana rzeźba terenu występuje w południo-

wej części gminy, w rejonie kanału Bachorza, 

który stanowi równocześnie oś hydrograficzną 

gminy. Jest to wyraźnie wykształcona forma 

rynnowa wcinająca się w otaczający obszar na 

głębokość około 10 – 20 metrów. Przez obszar 

gminy przebiega dział wodny I-go rzędu między 

rzekami Wisłą i Odrą.  

Do najciekawszych zabytków na terenie gminy 

należą dwie drewniane świątynie w Zakrzewie                

i Sędzinie. Pochodzą one z połowy XVIII wieku. 

W Zakrzewie, Seroczkach i Michałowie zacho-

wały się zespoły dworskie wraz z przyległymi 

parkami. W Seroczkach obok zabytkowego pa-

łacu interesującym obiektem jest barokowa ka-

plica podworska z 1780 roku usytuowana w 

dawnym ogrodzie. Wśród obiektów 

przyrodniczych na uwagę zasługują pomnikowe 

okazy platanów klonolistnych rosnące w parku 

w Sędzinku. Osobliwością jest również kanał Ba-

chorza, w którym znajduje się wododział, czyli 

źródło, z którego wody płyną w dwóch przeciw-

nych kierunkach. 

Gmina Zakrzewo ma charakter rolniczy. Gospo-

darka na wsi oparta jest głównie na aktywności 

ekonomicznej ludności prowadzącej gospo-

darkę rolną w około 629 indywidualnych gospo-

darstwach rolnych o łącznej powierzchni 6175 

ha i średniej wielkości około 9,8 ha. Wiodącym 

kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej, bydła 

i produkcja mleka oraz produkcja roślinna. Na 

terenie gminy istnieją również dwa Gospodar-

stwa Rolne w miejscowościach Seroczki i Micha-

łowo wchodzące w skład Ośrodka Hodowli Za-

rodowej Osięciny Spółka z o. o. 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców stan na 31.12.2017 r. Liczba mieszkańców stan na 31.12.2018 r. 
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Główne kierunki działań w 2018 roku 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo aktywnie 

inwestowała w rozbudowę infrastruktury oraz 

zajmowała się pozyskiwaniem środków ze-

wnętrznych na realizację tego celu. Jedną z naj-

większych inwestycji finansowych była instala-

cja odnawialnych źródeł energii na terenie 

Gminy Zakrzewo. Zrealizowana inwestycja była 

zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej do 

roku 2020 dla gminy Zakrzewo. 

Ponadto Gmina Zakrzewo w 2018 roku przygo-

towała i złożyła następujące wnioski o dofinan-

sowanie projektów: 

 

 

- projekt pt. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu” 

o wartości 601 542,51 zł z EFS w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne. Zło-

żony wniosek został wybrany do dofinansowa-

nia na początku 2019 r. 

 

- projekt pt. „Aktywny Klub Seniora!” o wartości 

240 800,00 zł z EFS w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 

9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

 

- projekt pt. „Zagospodarowanie terenu rekrea-

cyjnego w miejscowości Zakrzewo” o wartości 

59 849,07 zł oraz pt. „Budowa świetlicy wiejskiej 

niezbędną infrastrukturą techniczną w miejsco-

wości Michałowo” o całkowitej wartości 325 

682,00 zł. Projekty złożone zostały w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Złożone wnioski otrzymały dofinansowanie. 

Projekt dot. budowy świetlicy w miejscowości 

Michałowo został zrealizowany w 2018 roku, 

projekt dot. zagospodarowania terenu rekrea-

cyjnego w Zakrzewie jest w trakcie realizacji.  

 

- projekt pt. „Przebudowa boiska sportowego              

w miejscowości Siniarzewo” o wartości 547 

333,16 zł z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 Oś priorytetowa 07.00.00, Roz-

wój lokalny kierowany przez społeczność, Dzia-

łanie 07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność. 

 

- wniosek o dofinansowanie budowy Otwartych 

Stref Aktywności miejscowości Sędzin, Sinia-

rzewo i Zakrzewo złożony do Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Wniosek spełnił założenia 

programowe, uzyskał pozytywną ocenę tech-

niczną i ekonomiczną, natomiast nie uzyskał do-

finansowania, ze względu na wyższy wskaźnik G 

dla Gminy Zakrzewo.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/198/2018 Rady 

Gminy Zakrzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Zakrzewo porozumienia o utworzeniu 

Aleksandrowskiego Klastra Energii i partycypo-

wania w kosztach jego działalności, Rada Gminy 

wyraziła zgodę na zwarcie przez Gminę porozu-

mienia z partnerami o utworzenie Aleksan-

drowskiego Klastra Energii i partycypowania w 

kosztach jego utworzenia, organizacji i funkcjo-

nowania. Utworzenie klastra energii odnawial-

nej ma na celu poprawę stanu środowiska, 

prowadzenie działalności edukacyjnej oraz 

wzmacnianie lokalnej gospodarki dzięki opty-

malizacji wykorzystania lokalnie dostępnych za-

sobów energetycznych. Działalność klastra  po-

lega na stworzeniu platformy współpracy orga-

nizacyjnej i technicznej wspomagającej inicjo-

wanie i wspólne realizowanie zadań, projektów, 

przedsięwzięć oraz rozwijanie nowych produk-

tów i usług jako działań zmierzających do po-

prawy efektywności oraz tworzenia konkuren-

cyjnego lokalnego rynku energii i paliw. 
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Finanse 

 

Dochodami jednostek samorządu terytorial-

nego są dochody własne, subwencja ogólna                 

i dotacje celowe z budżetu państwa. Docho-

dami mogą być również środki pochodzące ze 

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, 

środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne 

środki określone w odrębnych przepisach. Do-

chody własne gminy obejmują wszelkie do-

chody jednostek samorządu terytorialnego                      

z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celo-

wych. Kwestie związane z zobowiązaniami 

gminy wiążą się z odpowiedzialnością Wójta. 

Organ wykonawczy gminy ma możliwość: 

− zaciągania zobowiązań mających pokry-

cie w ustalonych w uchwale budżeto-

wej kwotach wydatków, w ramach upo-

ważnień rady gminy, 

− emitowania papierów wartościowych, 

w ramach upoważnień rady gminy, 

− dokonywania wydatków budżetowych, 

− zgłaszania propozycji zmian w budżecie 

gminy, 

− dysponowania rezerwami budżetu 

gminy, 

− lokowania środków budżetowych. 

 
. 

 

Finanse Gminy Zakrzewo w 2018 r. 

 

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosił 277 832,05 zł. 

zł18 418 589,17 
zł17 053 539,20 

zł5 732 882,60 

wydatki budżetowe dochody budżetowe wykonanie dochodów
podatkowych



 
 

    
     Urząd Gminy Zakrzewo   
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I.1 Struktura Urzędu 

Urząd Gminy Zakrzewo znajduje się 

przy ulicy Leśnej 1, 87-707 Zakrzewo w powiecie 

aleksandrowskim w województwie kujawsko-

pomorskim. Organem wykonawczym jest Wójt 

Gminy Artur Nenczak, Skarbnikiem Gminy jest 

Ewa Milewska, a Sekretarzem Gminy oraz Za-

stępcą Wójta jest Jan Bąk. 

Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990 roku                 

o samorządzie gminnym, a zwłaszcza z rozdzia-

łem 2 w/w ustawy „Zakres działania i zadania 

gminy” zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gmin.

W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

mościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-

ganizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-

cji, usuwania i oczyszczania ścieków komunal-

nych, utrzymania czystości i porządku oraz urzą-

dzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz; 

3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakła-

dów opiekuńczych; 

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-

czej; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych in-

stytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami; 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11) targowisk i hal targowych; 

12) zieleni gminnej i zadrzewień; 

13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej              

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia 

utrzymania gminnego magazynu przeciwpowo-

dziowego; 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów admini-

stracyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia 

kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej        

i prawnej; 

17) wspierania i upowszechniania idei samorzą-

dowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania 

programów pobudzania aktywności obywatel-

skiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organiza-

cji pozarządowych oraz podmiotów wymienio-

nych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 

723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi                 

i regionalnymi innych państw.    

 

 

Wójt realizuje zadania za pośrednictwem 

urzędu gminy, jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych. 

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu 

gminy określa regulamin organizacyjny, nadany 

przez wójta w drodze zarządzenia. 
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Zakrzewo - stanowiska urzędnicze 

Referat Organizacyjny (Or)  

w tym Sekretarz Gminy 
(3 osoby)  

Referat Finansowy (Fn)  

w tym Skarbnik Gminy) 
(7 osób)  

Urząd Stanu Cywilnego (USC) (1 osoba)  

Samodzielne stanowisko ds. wojskowo-obron-

nych, działalności gospodarczej i promocji Gminy (1 osoba)  

Samodzielne stanowisko ds. wodociągowo-ka-

nalizacyjnych (1 osoba)  

Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i go-

spodarowania nieruchomościami (1 osoba)  

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki wodnej i 

ochrony środowiska (1 osoba)  

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i zagospo-

darowania przestrzennego (1 osoba)  

 

I.2 Pracownicy Urzędu Gminy  

 

W Urzędzie Gminy Zakrzewo zatrudnionych jest łącznie 29 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  

 
Wykaz pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zakrzewo w 2018 roku 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Referat (jeśli dotyczy) 

1  Artur Nenczak Wójt Gminy Zakrzewo   

2 Ewa Milewska Skarbnik Gminy Fn 

3 Jan Bąk Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta Or 

4 Marzena Kotas Kierownik USC USC 

5 Mariola Banaszkiewicz Inspektor ds. komunalnych i gospo-

darowania nieruchomościami 

Samodzielne stanowisko 
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6 Przemysław Skowroński Inspektor ds. gospodarki wodnej i 

ochrony środowiska 

Samodzielne stanowisko 

7 Michał Ziemiński Inspektor ds. rolnictwa i zagospoda-

rowania przestrzennego 

Samodzielne stanowisko 

8 Ryszard Sikorski Inspektor ds. wodociągowo – kanali-

zacyjnych 

Samodzielne stanowisko 

9  Roman Ćwikliński Inspektor ds. wojskowo – obronnych, 

działalności gospodarczej i promocji 

gminy 

Samodzielne stanowisko 

10 Mirosława Golenia Inspektor ds. księgowości budżeto-

wej 

Fn  

11 Karolina Chabas-Merke Inspektor ds. wynagrodzeń i księgo-

wości podatkowej 

Fn 

12 Małgorzata Rybacka Inspektor ds. wymiaru podatków Fn 

13 Barbara Głowacka Inspektor ds. księgowości podatków Fn 

14 Katarzyna Matuszewska Podinspektor ds. obsługi kasy Fn 

15 Aneta Stempińska Podinspektor ds. rozliczeń za wodę, 

ścieki i odpady komunalne 

Fn 

16 Monika Sicińska – Podo-

bieńska 

Inspektor ds. kadr i oświaty Or 

17 Urszula Skrzypińska Inspektor ds. organizacyjnych, ob-

sługi rady i jednostek pomocniczych 

Or 

do dnia 23.11.2018 r. 

18 Małgorzata Słomczewska Pomoc administracyjna  

19 Mariusz Mistera Pomoc administracyjna  

20 Monika Krychowiak Pomoc administracyjna  

21 Katarzyna Półgęs Pomoc administracyjna  

22 Stanisław Niedziałkowski konserwator  

23 Paweł Kotas konserwator  

24 Dawid Kempara konserwator  

25 Leszek Pawłowski Pracownik gospodarczy   
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26 Piotr Kaźmierczak konserwator  

27 Rafał Wesołowski  konserwator  

28 Andrzej Woźniarski Robotnik gospodarczy  

29 Alina Gogacz Opiekun dzieci i młodzieży dowożo-

nej do szkół 

 

30 Maria Kujawa Opiekun dzieci i młodzieży dowożo-

nej do szkół 

 

31 Jadwiga Wydrzyńska sprzątaczka do dnia 23.11.2018 r. 

 

I.3 Zadania Wójta i Rady Gminy 

Zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 ustawy o sa-

morządzie gminnym do zadań Wójta należy                

w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady 

gminy; 

1a) opracowywanie programów rozwoju w try-

bie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał; 

3) gospodarowanie mieniem komunalnym; 

4) wykonywanie budżetu; 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gmin-

nych jednostek organizacyjnych; 

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega 

wyłącznie radzie gminy, który jest organem sta-

nowiącym i kontrolnym Gminy.  

 

Rada gminy kontroluje działalność Wójta, gmin-

nych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy, w tym celu powołuje ko-

misję rewizyjną. 

 

 

 

 

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

między innymi: 

• uchwalanie statutu gminy; 

• ustalanie wynagrodzenia Wójta, stano-

wienie o kierunkach jego działania oraz 

przyjmowanie sprawozdań z jego dzia-

łalności; 

• powoływanie i odwoływanie skarbnika 

gminy, który jest głównym księgowym 

budżetu - na wniosek Wójta; 

• uchwalanie budżetu gminy, rozpatry-

wanie sprawozdania z wykonania bu-

dżetu oraz podejmowanie uchwały                  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium z tego tytułu; 

• rozpatrywanie raportu o stanie gminy 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum za-

ufania z tego tytułu; 

• określanie wysokości sumy, do której 

Wójt może samodzielnie zaciągać zobo-

wiązania; 

• podejmowanie uchwał w sprawie przy-

jęcia zadań. 

   

    Kontakt do Wójta:  

    tel. 54 272 09 31 

    ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl   

 

 

mailto:ugzakrzewo@zakrzewo.com.pl
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I.4 Jednostki organizacyjne Gminy Zakrzewo 

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym                     

w celu wykonywania zadań gmina może two-

rzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać 

umowy z innymi podmiotami, w tym z organiza-

cjami pozarządowym. 

 

Gmina Zakrzewo posiada następujące jednostki 

organizacyjne: 

• Urząd Gminy w Zakrzewie 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Zakrzewie 

• Centrum Usług Oświatowych w Zakrze-

wie 

Placówki oświatowe: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa z oddzia-

łem przedszkolnym w Sędzinie  

• Zespół Szkół w Zakrzewie: Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Pu-

bliczne Gimnazjum im. Jana Kasprowi-

cza w Zakrzewie, Publiczne Przedszkole 

„Uśmiech Malucha” w Zakrzewie, 

Instytucje kultury: 

• Dom Kultury w Zakrzewie, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrze-

wie. 

 

 

I.5 Zamówienia publiczne 

 

Gmina Zakrzewo jako jednostka sektora finan-

sów publicznych jest zobowiązana w zakresie 

nabywania dostaw, robót budowlanych lub 

usług do stosowania przepisów o zamówieniach 

publicznych. Zasady udzielania zamówień pu-

blicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).  

 

W 2018 roku udzielonych zostało 6 zamówień zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych: 

 

- zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 

4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy: 

 

Przetarg nieograniczony 

W tym: Ilość postępowań Wartość zamówienia netto [zł] 

Roboty budowlane 4 2 054 403,45 

Usługi 1 135 409,72 

Dostawy 1 251 783,06 

SUMA 6 2 441 596,23 
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- zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy 

 

 

 

Wartość zamówienia netto [zł] 

Zamówienia, których wartość nie prze-

kracza wyrażonej w złotych równowar-

tości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 

8 ustawy 

 

718 416,15 

SUMA 

 

718 416,15 

 

I.6 Kontrole zewnętrzne 

 

W 2018 roku w Urzędzie Gminy Zakrzewo prze-

prowadzona została kontrola Kujawsko-Pomor-

skiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bez-

pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Byd-

goszczy. Kontrola dotyczyła wykonywania zadań 

obronnych i obronnych cywilnej w Urzędzie 

Gminy Zakrzewo.  

Urząd Gminy w Zakrzewie w odpowiedzi na 

otrzymany protokół z Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostoso-

wał się do zaleceń pokontrolnych. Ujęte zalece-

nia z kontroli problemowej zostały zrealizowane 

przez Urząd Gminy w Zakrzewie w 2018 roku. 
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II. 1 Wstęp 
 

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 5 

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty, należy prowadzenie przedszkoli 

publicznych lub oddziałów przedszkolnych, 

szkół podstawowych i gimnazjów. Organ prowa-

dzący ma obowiązek zapewnienia założonym 

placówkom odpowiednich warunków działalno-

ści, w tym warunków materialno-organizacyj-

nych. Jednym z najważniejszych zadań jednostki 

samorządu terytorialnego jako organu prowa-

dzącego szkołę, przeszkolę lub placówkę jest za-

pewnienie bezpieczeństwa i higienicznych wa-

runków nauki. Za realizację zadań oświatowych 

odpowiedzialne jest Centrum Usług Oświato-

wych w Zakrzewie. W 2018 roku praca placówek 

edukacyjnych odbywała się zgodnie z zaplano-

wanymi planami i programami.  

 

Gmina Zakrzewo w 2018 roku była organem 

prowadzącym 4 placówki oświatowe, w tym                   

2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 1 przed-

szkole. Na terenie Gminy funkcjonuje także nie-

publiczna szkoła podstawowa oraz oddział 

przedszkolny, prowadzone przez Stowarzysze-

nie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. 

W roku szkolnym 2017/2018 sieć przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjum nie uległa 

zmianie w porównaniu do poprzedniego roku 

szkolnego. Sieć szkół podstawowych i gimna-

zjum w Gminie Zakrzewo zabezpiecza aktualne 

potrzeby. 

 

 

Publiczne placówki oświatowe na terenie 

Gminy Zakrzewo: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa z oddzia-

łem przedszkolnym w Sędzinie 

• Zespół Szkół w Zakrzewie: 

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrze-

wie 

− Publiczne Gimnazjum im. Jana Kaspro-

wicza w Zakrzewie 

Niepubliczne placówki oświatowe na trenie 

Gminy Zakrzewo: 

• Szkoła Podstawowa z oddziałem przed-

szkolnym Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Siniarzewie 

 

 

− Publiczne Przedszkole „Uśmiech Malu-

cha” w Zakrzewie 

 

 

 

I.2 Dane finansowe z zakresu edukacji w Gminie Zakrzewo 

Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu 

niemal każdej jednostki samorządu terytorial-

nego. Środki te pochodzą z subwencji oświato-

wej, dotacji oraz środków własnych gminy. Prze-

pisy określające zasady finansowania oświaty 

stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym 

elementem podziału subwencji oświatowej                  

w budżecie państwa. Decyzję w sprawie ilości 

uczniów w oddziałach/klasach podejmuje Wójt 

Gminy przy zatwierdzaniu arkuszy 

organizacyjnych na dany rok szkolny. Nie 

uwzględnia się w podziale subwencji indywidu-

alnych uwarunkowań gmin i poszczególnych 

placówek oświatowych. 

 

W roku szkolnym 2017/2018 wydatki na 

oświatę i wychowanie przedszkolne stanowiły               

4 938 542,51 zł, w tym otrzymana subwencja 

oświatowa wyniosła 3 117 408,00 zł. 
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 Wydatki na oświatę i wychowanie w działach  
 

 

 

 

Wydatki placówek oświatowych w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej w 2018 roku: 

 

 

Wykonanie budżetu po stronie wydatków prze-

biegło w sposób prawidłowy. Największą część 

wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe 

pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tj. 79 

%. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 45,36 eta-

tów nauczycielskich oraz 22,96 etatu obsługi.  

 

 

Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w 2018 roku: 

 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie - 1 122 846,65 zł 

• Zespół Szkół w Zakrzewie - 3 307 328,67 zł 

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 4 938 542,51 zł  

Otrzymana subwencja oświatowa 3 117 408,00 zł  

Wkład własny Gminy do oświaty 1 821 134,51 zł  

Wartość 

3 912 813,68 zł

189 276,57 zł

156 120,44 zł

117 064,44 zł

35 788,31 zł

48 667,96 zł

390 113,69 zł

88 697,42 zł

płace i pochodne

fundusz socjalny

usługi transportowe

zakup opału

usługi remontowe

energia elektryczna i…

pozostałe wydatki…

stypendia socjalne…
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Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek w przeliczeniu na jednego ucznia w 2018 roku: 

 

 

Placówki niepubliczne na terenie Gminy Zakrzewo 

 

Na terenie gminy funkcjonuje także niepu-

bliczna placówka oświatowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich                     

w Częstochowie. W jej skład wchodził również 

odział przedszkolny dla 34 dzieci z terenu Gminy 

Zakrzewo, a także spoza terenu gminy. 

Działalność placówek niepublicznych dotowana 

jest przez gminę, zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy. Placówki niepubliczne otrzymują dota-

cję w 12 częściach, wypłacanych miesięcznie. 

Miesięczna wysokość dotacji uzależniona jest 

od faktycznej liczby dzieci uczęszczających                    

w danym miesiącu do placówki.  

W roku 2018 wysokość dotacji wynosi: 

- dla niepublicznego oddziału przedszkolnego - 

566,17 zł miesięcznie na każde dziecko. Dotacja 

przekazywana jest w kwocie odpowiadającej 

iloczynowi liczby dzieci uczęszczających do 

szkoły w danym miesiącu oraz miesięcznej kwo-

cie dotacji. W 2018 r. kwota ta dla oddziału 

przedszkolnego Szkoły Podstawowej SPSK                     

w Siniarzewie wynosiła 19 249,78 zł miesięcz-

nie. 

- dla niepublicznej szkoły podstawowej kwota 

miesięczna wynosiła 60 987,03 zł. 

Dotacja przeznaczona jest na zorganizowanie 

zajęć edukacyjnych i wspomagających dostoso-

wanych do potrzeb rozwojowych tych dzieci. 
 

 

II.3 Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie Gminy Zakrzewo w 2018 roku  

Obowiązek szkolny spełniany jest przez uczniów 

poprzez uczęszczanie do publicznych lub niepu-

blicznych szkół podstawowych i gimnazjów. 

Rozpoczyna się on z początkiem roku szkolnego. 

Jest on kontrolowany przez dyrektora odpo-

wiednio szkoły podstawowej / gimnazjum w ob-

wodzie, którym uczeń mieszka. 

W przypadku obowiązku nauki za jego kontrolę 

odpowiedzialna jest Gmina, która na podstawie 

wykazów z ewidencji ludności oraz informacji 

uzyskanych z placówek dokonuje weryfikacji da-

nych. 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół z terenu 

Gminy Zakrzewo uczęszczało 322 uczniów,                    

w tym 83 uczniów do Publicznej Szkoły Podsta-

wowej w Sędzinie, 126 uczniów do Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, 53 uczniów 

do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

11 457,62 zł

12 720,49 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie Zespół Szkół w Zakrzewie
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Przyjaciół Szkół Katolickich oraz 60 uczniów do 

Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza                    

w Zakrzewie. 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach na 

terenie Gminy Zakrzewo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów Gimnazjum w Gminie Zakrzewo w 2018 roku  

Egzamin gimnazjalny odbył się 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrze-

wie. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 28 uczniów. Egzamin składał się z trzech części:  

1) Humanistycznej - historia i wiedza o społeczeństwie, język polski 

2) Matematyczno-przyrodniczej - przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, geografia, fizyka                      

i matematyka 

3) Język obcy nowożytny - język angielski (poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony), język 

niemiecki (poziom podstawowy) 

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Zakrzewo 

 

Bloki/przedmioty 

Średni wynik procentowy egzaminu 

Zespół Szkół w Zakrzewie 

Publiczne Gimnazjum 

im. Jana Kasprowicza 
Powiat 

aleksandrowski 

Województwo 

kujawsko- 

pomorskie wynik  

procentowy 

liczba  

zdających 

BLOK HUMANISTYCZNY 

Z zakresu  języka  

polskiego 
73 % 28 64 % 66 % 

Z zakresu historii I 

wiedzy  o  

społeczeństwie 

55 % 28 54 % 56 % 

BLOK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 

Z zakresu  

matematyki 
53 % 28 45 % 49 % 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie  83 8 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie 126 10 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie 60 2 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie 53 7 

322 23 

Liczba  
uczniów  
ogółem 

Liczba  
oddziałów 

Razem w gminie 
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Z zakresu  

przedmiotów 

przyrodniczych 

54 % 28 50 % 53 % 

CZĘŚĆ JĘZYKOWA 

Język angielski – 

poziom podstawowy 
53 % 

24 

 
62 % 65 % 

Język angielski – 

poziom rozszerzony 
33 % 24 46 % 49 % 

Język niemiecki – 

poziom podstawowy 
40 % 4 42 % 46 % 

 

II.5 Dzieci uczestniczące do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zakrzewo w 2018 roku 

 

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli                   

z terenu Gminy Zakrzewo uczęszczało 119 

dzieci, w tym 67 dzieci do Publicznego Przed-

szkola „Uśmiech Malucha” w Zakrzewie, 15 

dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej w Sędzinie oraz 34 dzieci do Od-

działu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Si-

niarzewie. 

 

 

 

II.6 Działania w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół, funkcjo-

nujących na terenie Gminy Zakrzewo uczęsz-

czało 11 uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (orzeczenia o potrzebie kształce-

nia specjalnego), w tym: 

 

• 1 uczeń do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie,  

• 2 uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie,  

• 5 uczniów do Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie,  

• 3 uczniów do Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie. 

 

Dzieci niepełnosprawne realizowały również 

obowiązek nauki w placówkach oświatowych 

poza terenem Gminy Zakrzewo: 1 dziecko do 

Aleksandrowa Kujawskiego oraz 3 dzieci do Ra-

dziejowa. Dzieci dowożone były przez rodziców, 

którym gmina na podstawie umowy zwracała 

koszty dowozu dzieci do szkół.  

Na realizację zadań związanych z nauczaniem 

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

musi zostać wydzielona kwota z subwencji 

oświatowej i przeznaczona wyłącznie na ten cel. 

W roku 2018 była to kwota 225 482,75 zł,                        

w tym: 

 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie – 7 767,70 zł,  

• Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie – 103 753,10 zł, 

• Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie – 56 592,59 zł  

• Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Sinia-

rzewie - 57 369,36 zł. 

 

II.7 Kadra i system doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Zakrzewo w 2018 roku 
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W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 

gminę Zakrzewo pracowało 56 nauczycieli oraz 18 pracowników administracji i obsługi.  

 

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach 

 

Placówka 

W tym 

nauczyciele pracownicy niepedagogiczni 

etaty osoby etaty osoby 

Publiczne Przedszkole 

w Zakrzewie 
5,30 6 2 2 

Publiczne Gimnazjum 

w Zakrzewie 
19,91 21 6 6 

Szkoła Podstawowa 

w Zakrzewie 
9 9 7 7 

Szkoła Podstawowa 

w Sędzinie 
11,38 20 3 3 

 

Razem 

                                              

45,59 56 18 18 

 

Stan zatrudnienia w szkołach od kilku lat nie 

ulega istotnym wahaniom. Nauczyciele z Ze-

społu Szkół w Zakrzewie dopełniają etaty w Pu-

blicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie.  

System doskonalenia zawodowego wśród nau-

czycieli pośrednio wspierany był przez obowią-

zujący system awansów zawodowych. W roku 

szkolnym 2017/2018 jeden nauczyciel uzyskał 

wyższy stopień awansu zawodowego otrzymu-

jąc stopień nauczyciela mianowanego, jeden 

nauczyciel na stopień nauczyciela dyplomowa-

nego i jeden nauczyciel na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nau-

czania w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie                      

z wymogami prawa i potrzebami, zabezpie-

czono nakłady w zakresie doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli.  

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawo-

dowe kształtowały się następująco: 

− w 2017 roku - 19 949,23 zł, 

− w 2018 roku - 19 474,17 zł. 

 

 

II.8 Dowóz uczniów do szkół i organizacja wycieczek 

 

Gmina Zakrzewo zapewnia dowóz uczniów do 

szkół 2 autobusami wynajętymi. Nad ich bezpie-

czeństwem czuwały i sprawowały opiekę dwie 

osoby zatrudnione przez Urząd Gminy. Dowozy 

funkcjonowały sprawnie, zapewniając termi-

nowy i bezpieczny przewóz dzieci do i ze szkoły, 

oraz na różnego rodzaju konkursy, zawody spor-

towe, wyjazdy szkolne. Najdłuższy czas dojazdu 

ucznia do szkoły wynosi ok. 20-25 minut. 

W zakresie dowożenia uczniów niepełnospraw-

nych: 
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- realizowane było dowożenie 1 uczennicy nie-

pełnosprawnej samochodem gminnym do 

szkoły w Aleksandrowie Kujawskim 

- 3 rodzicom zwracane były koszty dowożenia 

samochodem prywatnym 4 uczniów, w tym                    

3 do Radziejowa i 1 do Sędzina. 

Łącznie w 2018 roku Gmina Zakrzewo na usługi  

transportowe przeznaczyła 156 120,44 zł. 

 

 

II.9 Posiłki dla uczniów szkół w Gminie Zakrzewo w 2018 roku 

 

Uczniowie szkół z terenu Gminy Zakrzewo                     

w roku szkolnym 2017/2018 mieli możliwość 

korzystania z ciepłych posiłków przygotowywa-

nych przez stołówkę funkcjonującą przy Publicz-

nej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Za-

krzewie. Uczniowie pokrywali koszt artykułów 

spożywczych zużytych do przygotowania posił-

ków. Stawka dzienna wynosi 3,50 zł. Przygoto-

wywane były obiady dwudaniowe. 

Uczniom, których rodzina spełnia odpowiednie 

kryterium dochodowe, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej pokrywał koszty posiłków. 

W 2017 roku z możliwości tej skorzystało śred-

nio 32 uczniów, w 2018 roku 24 uczniów. Dzieci 

przebywające w Przedszkolu 5 godzin dziennie 

korzystały ze śniadania i obiadu dwudaniowego 

za odpłatnością 4,50 zł dziennie, natomiast 

dzieci przebywające w przedszkolu powyżej                   

5 godzin dziennie korzystały ze śniadania, 

obiadu dwudaniowego i podwieczorku za od-

płatnością 5,50 zł dziennie. 

 

II.10 Stypendia w 2018 roku 

Stypendia Wójta 

W Gminie Zakrzewo od wielu lat funkcjonuje 

system wyróżniania uczniów za bardzo wysokie 

wyniki nauczania, są to stypendia Wójta Gminy. 

W roku szkolnym 2017/2018 stypendium otrzy-

mało łącznie 16 uczniów, w tym: 

 

Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie 4 uczniów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie 8 uczniów 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie 1 uczeń 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia  

Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie 

3 uczniów 

 

Stypendia Wójta Gminy przydzielane są według 

zasad zawartych w uchwale Rady Gminy z dnia 

21 marca 2014 r. ze zm. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej po-

mocy oraz trybu postępowania w ramach „Lo-

kalnego Programu wspierania edukacji uzdolnio-

nych dzieci i młodzieży.”  

 

W związku ze zmianami w systemie oświaty 

wprowadzonymi Ustawą Prawo oświatowe                       

z dnia 14 grudnia 2016 r., które dotyczą wyga-

szenia gimnazjum i przywrócenia 8-letniej 

szkoły podstawowej, w roku szkolnym 

2017/2018 do otrzymania stypendium mogą 
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być typowani uczniowie klas V i VI, VII szkół pod-

stawowych i uczniowie II i III klasy gimnazjum.  

Uczniowie muszą posiadać co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania oraz uzyskać średnią 

ocenę na koniec danego roku szkolnego – co 

najmniej 5,2.  

Kolejnym osiągnięciem, uprawniającym do 

otrzymania stypendium, jest wykazywanie 

przez ucznia szczególnych uzdolnień w co naj-

mniej jednej dziedzinie wiedzy, potwierdzone 

uzyskaniem tytułu laureata w konkursie kurato-

ryjnym. 

Przewidziane jest również stypendium dla jed-

nego ucznia gimnazjum, który przez cały okres 

pobierania nauki w tej szkole uzyskiwał najwyż-

szą średnią ocen, co wiąże się z nadaniem tytułu 

„Prymusa Gimnazjum”.  

Dodatkowo przy rozpatrywaniu wniosków 

brane jest pod uwagę: 

1) uzyskanie najwyższego w klasie wyniku 

sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, lub 

2) uzyskanie wysokich lokat w konkursach, olim-

piadach przedmiotowych, artystycznych lub in-

dywidualnych zawodach sportowych na szcze-

blu wojewódzkim, lub 

3) zaangażowanie w życie społeczne szkoły i śro-

dowiska. 

 

Stypendia szkolne, zasiłki szkolne 

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy 

o systemie oświaty w Gminie Zakrzewo wspo-

magano uczniów w formie stypendiów  

szkolnych i zasiłków szkolnych. W roku szkol-

nym 2017/2018 wydano 67 decyzji na stypen-

dia szkolne dla 63 uczniów. 

 

Szkoły podstawowe 33 uczniów 

Gimnazjum 14 uczniów 

Zasadnicza szkoła zawodowa 6 uczniów 

Liceum ogólnokształcące 3 uczniów 

Technikum 3 uczniów 

Szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 1 uczeń 

Szkoła policealna 1 uczeń 

Szkoła branżowa I stopnia 2 uczniów 

 

Wypłacono również 4 zasiłki szkolne w tym:  

-1 uczniowi szkoły podstawowej, 

- 2 uczniom gimnazjum,  

-1 uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej bez poli-

cealnej.  

Ogółem w roku szkolnym 2017/2018 na ten cel 

wydatkowana została kwota 82 550,00 zł z tego 

80 % z dotacji oraz 20 % ze środków własnych 

gminy. 

 

II.11 Realizacja projektów i programów edukacyjnych w 2018 roku 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Zakrzewo 

zrealizowała łącznie 10 projektów i programów 

edukacyjnych dla placówek oświatowych, któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina. Były 

one finansowane ze środków własnych Gminy 

oraz funduszy krajowych. Poniżej przedsta-

wiony jest wykaz programów i projektów reali-

zowanych w poszczególnych szkołach i przed-

szkolach. 
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Programy i projekty edukacyjne realizowane przez szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę 

 

Rządowy program „Aktywna tablica” w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie 

Rządowy program „Aktywna tablica” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie 

Wojewódzki Projekt "Szkolny Klub Sportowy" 

Cyfrowobezpieczni.pl - nauka bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu 

"Program dla Szkół" - "Mleko w szkole” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

"Owoce i warzywa w szkole” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

„Mamo tato wolę wodę” 

„Czyste powietrze wokół nas” 

Cała Polska czyta dzieciom 

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" 

 

II.12 Realizacja projektów unijnych 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo złożyła wniosek   

o dofinansowanie projektu pt. „Nasza szkoła 

kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-

sko- Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziała-

nie 10.2.2. Kształcenie ogólne. Złożony wniosek 

został wybrany do dofinansowania na początku 

2019 r.  

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kom-

petencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy wśród 161 uczniów, w tym 85 uczniów                  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pod-

niesienie kompetencji zawodowych 10 nauczy-

cieli oraz poprawę warunków dydaktycznych               

w szkołach poprzez doposażenie pracowni 

przedmiotowych (przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki). 

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 

2019 roku do czerwca 2021 roku. Wsparciem 

objęte zostały 2 szkoły podstawowe Gminy Za-

krzewo: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie. 

W projekcie udział weźmie łącznie 161 uczniów 

oraz 10 nauczycieli: 

- 98 uczniów i 5 nauczycieli Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sędzinie, 

- 63 uczniów i 5 nauczycieli Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zakrzewie. 

Realizacja powyższego projektu wynika ze Stra-

tegii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodar-

czego Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2014 

– 2020. Zgodnie z powyższą strategią zakłada się 

osiągnięcie następujących wskaźników: 

1) liczba uczniów objętych wsparciem                 

w zakresie rozwijania kompetencji klu-

czowych w programie – 160 osób  

2) liczba szkół, których pracownie przed-

miotowe zostały doposażone w progra-

mie – 3 szt.  

3) liczba uczniów, którzy nabyli kompe-

tencje kluczowe po opuszczeniu pro-

gramu – 140 osób 

4) liczba szkół, w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują doposaże-

nie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

– 3 szt. 

5) liczba szkół i placówek oświaty wyko-

rzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych – 3 szt. 
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III.1 Wstęp 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała zada-

nia z zakresu pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej oraz współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie.  

W Gminie zorganizowano również wiele wyda-

rzeń, mających na celu integrację społeczności. 

Mieszkańcy mogli wziąć udział w wielu impre-

zach, zarówno cyklicznych, jak i odbywających 

się po raz pierwszy. 

 
Liczba świetlic środowiskowych na terenie gminy 1 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych 4 

Liczba osób starszych (65+) zamieszkujących teren gminy 634 

Liczba Domów Pomocy Społecznej na terenie gminy 1 

Liczba miejsc w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia 100 

Liczba osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej w 100 

Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 5% 

Liczba wydarzeń, projektów, programów, mających na celu aktywizację zawodową 

osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym  
1 

Liczba osób które wzięły udział w zrealizowanych pracach społecznie użytecznych 6 

 

 

III.2 Pomoc społeczna 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrze-

wie w strukturach samorządowych funkcjonuje 

od 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną 

gminy powołaną do realizacji zadań pomocy 

społecznej zleconych gminie jak i zadań wła-

snych gminy. W 2018 roku Gmina Zakrzewo re-

alizowała zadania z zakresu pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o po-

mocy społecznej oraz w oparciu o statut i regu-

lamin przyjęty przez Radę Gminy. 

 

Ośrodek pomocy został powołany do niesienia 

pomocy osobom i rodzinom znajdującym się                

w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w sta-

nie pokonać przy wykorzystaniu własnych moż-

liwości i uprawnień. Jest bezpośrednim organi-

zatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej 

na terenie gminy. Ośrodek pomocy swoim dzia-

łaniem obejmuje 17 sołectw (19 miejscowości).  

W rejonie działania GOPS znajduje się Dom Po-

mocy Społecznej przeznaczony dla osób prze-

wlekle somatycznie chorych i osób chorych psy-

chicznie. W ramach zadań zleconych ośrodek 

pomocy w 2018 roku przyznawał i wypłacał ta-

kie świadczenia jak: 

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

i zdrowotne za osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub 

zasiłek dla opiekuna, 

- świadczenia wychowawcze, 

- świadczenia rodzinne i wszystkie dodatki do 

świadczeń rodzinnych, 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy, 

- zasiłki dla opiekuna, 

- świadczenia pielęgnacyjne, 



 
 

    
     Społeczność  
 

 

26 
 

- świadczenia Dobry Start, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                  

z zaburzeniami psychicznymi, 

 

- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób 

ubezwłasnowolnionych, 

- karta dużej rodziny. 

 

W ramach zadań własnych finansowanych ze 

środków dotacji i budżetu gminy udzielono na-

stępującej pomocy: 

- zasiłki stałe dla osób niemających własnych 

środków utrzymania, którzy ze względu na wiek 

lub niepełnosprawność nie mogą pracować na 

swoje utrzymanie, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające zasiłki stałe, 

- pomoc w naturze i zasiłki celowe na zakup 

opału, 

- pomoc w naturze i zasiłki celowe na zakup żyw-

ności, 

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, znajdują-

cych się w trudnej sytuacji materialnej z po-

wodu bezrobocia, niepełnosprawności, długo-

trwałej choroby czy braku możliwości nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów za-

bezpieczenia społecznego, 

- posiłki dla dzieci uczących się w szkołach pod-

stawowych i gimnazjum, 

- pomoc w naturze i zasiłki celowe na zakup 

odzieży, obuwia, leków, 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze, 

- praca socjalna, 

- poradnictwo specjalistyczne, 

- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej                      

i ponoszenie odpłatności za pobyt, 

- sprawianie pogrzebu. 

 

W 2018 roku w Gminie Zakrzewo pomocą społeczną było objętych 116 rodzin, w tym 261 osób w rodzi-

nach. Najczęstszym powodowe przyznania pomocy społecznej było: 

 

ubóstwo 78 rodzin 

bezrobocie 68 rodzin 

niepełnosprawność 28 rodzin 

długotrwała i ciężka choroba 26 rodzin 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                                                              

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

10 rodzin 

alkoholizm 10 rodzin 

zdarzenia losowe 3 rodziny 

potrzeba ochrony macierzyństwa 2 rodziny 

bezdomność 1 rodzina 

trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 1 rodzina  

 

 

III.2.1 Praca Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie pracowały: 

− Anna Niedziałkowska – Kierownik ośrodka 

− Teresa Kłos – Starszy specjalista pracy socjalnej 

− Agnieszka Hołtyn – Starszy specjalista pracy socjalnej 

− Agnieszka Lewandowska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 

− Joanna Kurzawa – Referent ds. świadczeń wychowawczych 
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− Barbara Głowacka – Główna księgowa, 

− Monika Sicińska-Podobieńska – Asystent rodziny, świetlica socjoterapeutyczna. 

 

Wszyscy pracownicy ośrodka posiadają odpo-

wiednie wyższe wykształcenie zawodowe. 

Na poziomie lokalnym GOPS wykonuje zadania 

skierowane na wsparcie i poprawę warunków 

życia mieszkańców Gminy Zakrzewo. Działania 

Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną 

i zgodne z realizacją celów Strategii rozwiązywa-

nia problemów społecznych Gminy Zakrzewo na 

lata 2016-2020 oraz Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018 w Gminie Zakrzewo. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc 

przysługuje osobom i rodzinom, którym posia-

dane dochody nie przekraczają kryterium do-

chodowego przy jednoznacznym wystąpieniu 

co najmniej jednego z powodów np. bezrobo-

cie, sieroctwo, przemoc w rodzinie, długotrwa-

łej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności, 

wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, po-

trzeby ochrony macierzyństwa lub innych oko-

liczności uzasadniających udzielenie pomocy.  

 

Zasiłki okresowe 

 

W roku 2018 dominującymi przyczynami korzystania z zasiłków okresowych w Gminie Zakrzewo dla łącz-

nie 61 rodzin było:  

− bezrobocie – 54 rodziny – 126 756,28 zł, 

− długotrwała choroba – 5 rodzin – 13 973,20 zł, 

− niepełnosprawność – 2 rodziny – 1 268,00 zł. 

 

 

Zasiłki stałe                        

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Zakrzewie wypłacił zasiłki stałe dla łącznie 

23 osób, dla których zrealizowano 241 świad-

czeń na kwotę 118 359,52 zł.  

Opiekun prawny 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Zakrzewie wypłacił wynagrodzenie dla 

opiekuna prawnego dla 5 osób na łączną kwotę 

13 860,00 zł oraz wynagrodzenia dla kuratora 

na kwotę 600,00zł. 

 

 

Usługi opiekuńcze 

W 2018 roku świadczone były specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla 4 osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Koszt zatrudnienia został ponie-

siony z otrzymanej dotacji i wyniósł 50 200, 00 

zł. Ponadto ze środków własnych Gminy 

126 756,28 zł

13 973,20 zł

1 268,00 zł

bezrobocie

długotrwała choroba

niepełnosprawność
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Zakrzewo realizowane były usługi opiekuńcze                  

i specjalistyczne usługi– zatrudnienie 4 opieku-

nek i 2 terapeutów na łączną kwotę 59 138,96 

zł. 

 

Posiłki, zasiłki na zakup posiłku 

Gmina Zakrzewo realizuje rządowy program 

„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, w ra-

mach którego realizowane były zadania doty-

czące zapewnienia pomocy w formie dożywia-

nia dzieci do 7 roku życia, uczniom do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom     

i rodzinom, w szczególności bezrobotnym, sa-

motnym, chorym, niepełnosprawnym w formie 

zasiłku celowego na zakup posiłku, żywności 

albo świadczenia rzeczowego w postaci artyku-

łów żywnościowych. W 2018 roku ze wsparcia 

w zakresie posiłków skorzystało łącznie                       

25 uczniów. Koszt 1 posiłku wynosił 3,50 zł. Cał-

kowity koszty dożywiania wyniosły 12 044,50 zł. 

Ponadto 60 rodzin skorzystało z zasiłków celo-

wych na zakup żywności na łączną kwotę 

44 900,00 zł. Koszt jednego świadczenia wyniósł 

50,00 zł. 

Proporcje wydatków w programie „Pomoc Pań-

stwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku 

przedstawiały się następująco: 50,88% środków 

z dotacji Wojewody, natomiast 49,12% ze środ-

ków własnych Gminy Zakrzewo. 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 

W 2018 roku koszty pomocy na zasiłki celowe                   

i pomoc w naturze oraz utrzymanie klientów 

GOPS w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 

136 120,32 zł. 

Świadczenia wychowawcze 

W 2018 roku wypłata świadczeń wychowaw-

czych sfinansowana została z otrzymanej dotacji 

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz-

kiego w łącznej kwocie 2 487 887,72 zł. Świad-

czenia wypłacone zostały dla łącznie 255 rodzin 

na ogólną kwotę 2 451 408,30 zł, natomiast po-

zostałą kwotę w wysokości 36 479,42 zł prze-

znaczono na wydatki związane z obsługą zada-

nia. 

 

 

Świadczenia rodzinne, dodatki do świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 

W 2018 roku wypłata świadczeń rodzinnych                   

i utrzymanie stanowiska pracy do spraw świad-

czeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

została sfinansowana z otrzymanej dotacji                    

w kwocie 1 610 328,94 zł z oraz ze środków wła-

snych gminy w kwocie 19 350,99 zł. Wypłata 

świadczeń rodzinnych wynosiła 1 385 942,28 zł:

 

rodzaj świadczenia: liczba rodzin/osób, które 

otrzymały wsparcie: 

kwota: 

zasiłki rodzinne 170 rodzin 435 594,40 zł 

dodatki za urodzenie dziecka 20 rodzin 19 447,90 zł 

opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

5 rodzin 20 371,40 zł 

kształcenia i rehabilitacji dziecka                        

niepełnosprawnego  

19 rodzin 22 047,21 zł 

podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania 42 rodziny 30 814,06 zł 

rozpoczęcie roku szkolnego 150 osób 21 964,62 zł 
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samotnego wychowywania dziecka 14 rodzin 29 167,16 zł 

wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej 32 rodziny 42 709,52 zł 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

37 rodzin 37 000,00 zł 

zasiłki pielęgnacyjne 99 osób 193 344,26 zł 

świadczenia pielęgnacyjne 19 osób 319 222,60 zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 12 osób 63 423,05 zł 

świadczenia rodzicielskie 19 rodzin 119 030,80 zł 

zasiłki dla opiekuna 5 osób 27 805,30 zł 

jednorazowe świadczenie ,,Za życiem” 1 rodzina 4 000,00 zł 

składki na ubezpieczenie społeczne od        

świadczeń rodzinnych 

- 78 956,00 zł 

wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego 22 osoby 103 680,00 zł 

wynagrodzenie pracownika, obsługującego     

stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu  

alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy i 

obsługa zadania 

1 pracownik 65 101,65 zł 

Zespół Interdyscyplinarny – przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 

W 2018 roku przeznaczono kwotę 498,59 zł na 

szkolenia dla pracowników oraz zakup materia-

łów. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypła-

conych zasiłków stałych dla 19 osób wyniosły              

9 665,42 zł, natomiast od świadczeń rodzinnych 

dla 20 osób - 15 129,09 zł. Całość wydanego bu-

dżetu stanowiła dotacja na zadania własne 

gminy otrzymana od Wojewody. Ogółem wyko-

rzystano kwotę 24 794,51 zł. 

Program „Karta Dużej Rodziny” 

Na obsługę programu w 2018 roku wydano 

kwotę 79,34 zł na zakup materiałów. 

Świadczenia „Dobry Start” 

Wypłata świadczeń wychowawczych w 2018 

roku została sfinansowana z otrzymanej dotacji 

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz-

kiego w łącznej kwocie 129 279,44 zł. Świadcze-

nia wypłacone zostały dla łącznie 507 osób na 

ogólną kwotę 125 100,00 zł natomiast pozo-

stałą kwotę w wysokości 4 179,44 zł przezna-

czono na wydatki związane z obsługą zadania. 

Asystent rodziny 

W 2018 roku wydatki związane z zatrudnieniem 

asystenta rodziny Gmina Zakrzewo wyniosły                   

9 572,85 zł (w tym: 2 681,81 zł z dotacji budżetu 

państwa, 1 223,00 zł ze środków Funduszu 

Pracy, 5 668,04 zł ze środków własnych Gminy). 

 

 

Łącznie w roku 2018 ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej skorzystało 251 osób, w tym 235 osób 

długotrwale korzystających ze świadczeń. 
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III.2.2 Wydatki w ramach pomocy społecznej 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny 498,59 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 794,51 zł

Zasiłki okresowe 141 997,48 zł

Zasiłki stałe 118 359,52 zł

Utrzymanie GOPS 270 682,44 zł

Opiekun prawny 13 860,00 zł

Usługi opiekuńcze 109 338,96 zł

Posiłki 56 944,50 zł

Zasiłki celowe i pomoc w naturze 136 120,32 zł

Świadczenia wychowawcze 2 487 887,72 zł

Świadczenia rodzinne 1 629 679,93 zł

Karta Dużej Rodziny 79,34 zł

Świadczenia "Dobry Start" 129 279,44 zł

kwota
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III.3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Zakrzewo na lata 2016-2020 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała Stra-

tegie rozwiązywania problemów społecznych 

gminy Zakrzewo na lata 2016-2020, która zo-

stała przyjęta Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr 

XII/77/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych gminy Zakrzewo na lata 2016-

2020. Strategia rozwiązywania problemów spo-

łecznych stanowi podstawę do realizacji 

względnie trwałych wzorów interwencji spo-

łecznych podejmowanych w celu zmiany nega-

tywnych zjawisk, występujących w obrębie 

gminnej społeczności. 

 Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych Gminy Zakrzewo wyznacza główne 

kierunki działań, mających na celu zapewnienie 

mieszkańcom gminy w miarę odpowiedniej ja-

kości życia. Spełnienie oczekiwań w tym zakre-

sie wymaga podejmowania wielorakich działań 

strategicznych, które zostały podjęte również               

w roku 2018, w tym zwłaszcza: 

- interwencyjnych - o cechach ratownictwa i li-

kwidacji niedoborów, których źródłem jest nie-

dostatek, ubóstwo, patologie społeczne; 

- asekuracyjnych - uprzedzających pojawienie 

się sytuacji, zagrażających bezpieczeństwu so-

cjalnemu; 

- kompensacyjnych - niwelujących luki i defi-

cyty; 

- partycypacyjnych - poszerzających uczestnic-

two społeczne w życiu publicznym i zapobiega-

jących wszelkim przejawom dyskryminacji, wy-

kluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

Strategia polityki społecznej formułuje 7 priory-

tetów i kierunków polityki społecznej: 

1. Poprawa warunków powstawania i funkcjo-

nowania rodzin. Wsparcie rodzin w wychowa-

niu i edukacji dzieci; 

2. Wdrożenie aktywnej polityki społecznej; 

3. Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób 

niepełnosprawnych; 

4. Tworzenie warunków sprzyjających integracji 

w starzejącym się społeczeństwie; 

5. Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokal-

nych; 

6. Partnerstwo publiczno – społeczne podstawą 

rozwoju usług społecznych; 

7. Integracja społeczna i zawodowa imigrantów. 

 

 

Efektem realizacji strategii jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie potencjału roz-

woju, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy 

Zakrzewo wytycza cele długofalowe i zadania doraźne w zakresie pomocy społecznej do 2020 roku. 

Wdrażanie strategii jest procesem ciągłym.

Cele strategii 

 

Cel Wskaźniki Wartość/stopień realiza-

cji w 2018r. 

I. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin w integracji i funkcjonowa-

niu w środowisku lokalnym 

1. Wzrost aktywności spo-

łecznej osób starszych i 

niepełnosprawnych po-

przez zwiększenie do-

stępności do dziennych 

placówek wsparcia, klu-

bów, grup wsparcia 

Liczba placówek dziennego wsparcia 

promujących zdrowy i aktywny styl ży-

cia wśród osób starszych i niepełno-

sprawnych. 

0 

Liczba spotkań integracyjno-towarzy-

skich 

W trakcie realizacji 
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oraz imprez kultural-

nych 

2. Wsparcie rodziny w za-

pewnieniu opieki nad 

osobami starszymi i nie-

pełnosprawnymi i po-

zostawienie ich w śro-

dowisku naturalnym 

Liczba osób objętych pomocą w formie 

usług opiekuńczych 

7 

II. Skuteczne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczej 

1. Wspieranie rodzin z 

dziećmi w prawidło-

wym funkcjonowaniu w 

środowisku 

Ilość rodzin objętych pomocą 37 

2. Organizacja czasu wol-

nego dla dzieci i mło-

dzieży 

Liczba dzieci korzystających z wypo-

czynku 

0 

Ilość dzieci korzystających ze świetlicy 

socjoterapeutycznej 

12 

Ilość dzieci korzystająca z zajęć sporto-

wych, tanecznych organizowanych 

przez Dom Kultury w Zakrzewie 

0 

III. Wspieranie bezrobotnych w zwiększaniu szans na rynku pracy 

1. Opracowanie i realiza-

cja programów służą-

cych aktywizacji zawo-

dowej osób bezrobot-

nych, w tym współfi-

nansowanych z fundu-

szy zewnętrznych 

Liczba osób, które zostały objęte po-

mocą w ramach programu 

0 

Liczba miejsc pracy lub miejsc aktywi-

zacji zawodowej utworzonych w ra-

mach programu 

0 

2. Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych 

Liczba osób objętych pomocą finan-

sowa GOPS Zakrzewo 

54 

 Liczba osób, które zostały objęte po-

mocą zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-

nia i instytucji rynku pracy 

6 

IV. Działania profilaktyczno-edukacyjne zmierzające do poprawy systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonych tym zjawiskiem dzieci i 

młodzieży 

1. Prowadzenie działań 

edukacyjno-informacyj-

nych dla dzieci i mło-

dzieży w szkołach w for-

mie spotkań i pogada-

nek z przedstawicielami 

m.in. służby zdrowia, 

szkoły, propagujących 

zdrowy styl życia 

Liczba uczniów uczestnicząca w spo-

tkaniach i pogadankach 

0 

Liczba podmiotów prowadząca ww. 

działania 

0 
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2. Wyrównywanie szans 

edukacyjno-rozwojo-

wych dzieci i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych 

poprzez wsparcie edu-

kacyjne 

Liczba uczniów uczestniczących w zaję-

ciach 

0 

3. Monitorowanie sieci 

punktów sprzedaży al-

koholu, w tym prze-

strzeganie zakazu 

sprzedaży alkoholu nie-

letnim 

Liczba monitoringów przez przedstawi-

cieli GKRPA 

0 

4. Podejmowanie działań 

profilaktyczno-eduka-

cyjnych na rzecz używa-

nia alkoholu, narkoty-

ków i innych substancji 

psychoaktywnych przez 

dzieci, młodzież i doro-

słych 

Liczba zrealizowanych działań 0 

Liczba podmiotów udzielających 

wsparcia 

1 

 

III.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkoma-
nii na rok 2018 
 
W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii, który został przyjęty Uchwałą Rady 
Gminy Zakrzewo Nr XXVII/165/2017 z dnia                  
28 grudnia 2017r. Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych                      
i Przeciwdziałania Narkomanii, na rok 2018 ob-
owiązywał od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grud-
nia 2018 r. Realizatorem programu był Urząd 
Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               
w Zakrzewie w Świetlicy Socjoterapeutycznej 
oraz wśród młodzieży Szkół Podstawowych                     
i Gimnazjum.  
W ramach programu założono realizację działań 
profilaktycznych polegających, m.in. na: 
- wspieraniu podmiotów, organizacji, placówek, 
zajmujących się organizowaniem czasu wolnego 
stanowiących alternatywę wobec alkoholu oraz 
narkomanii, 
- dofinansowaniu programów profilaktycznych 
oraz imprez promujących trzeźwość, 
- prowadzeniu w szkołach w porozumieniu z dy-
rektorem placówek, programów profilaktycz-
nych dla dzieci i rodziców, 
- inicjowaniu i wspieraniu przedsięwzięć, mają-
cych na celu zmianę obyczajów spożywania na-
pojów alkoholowych, propagowanie zdrowego 

stylu życia wolnego od środków uzależniają-
cych, 
- współpracy z instytucjami i innymi organiza-
cjami służącymi rozwiązywaniu problemów wy-
nikających z alkoholizmu i narkomanii, 
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej 
rodzinom, w których występuje zjawisko alko-
holizmu, narkomanii oraz przemocy, 
- wdrażaniu i propagowaniu na terenie Gminy 
ogólnopolskich i regionalnych kampanii eduka-
cyjnych, 
- propagowaniu materiałów informacyjno-edu-
kacyjnych z zakresu promocji zdrowia, 
- finansowaniu działalności świetlicy socjotera-
peutycznej, 
- organizowaniu szkoleń podnoszących wiedzę 
na temat uzależnień dla członków GKRPA. 
Ponadto podejmowane zostały działania eduka-
cyjne skierowane do sprzedawców napojów al-
koholowych oraz działań kontrolnych i inter-
wencyjnych mających na celu ograniczanie do-
stępności napojów alkoholowych oraz kontrola 
przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu oso-
bom poniżej 18 roku życia. Prowadzone były 
kontrole w związku z naruszeniem przepisów 
dotyczących reklamy napojów alkoholowych                   
i zasad sprzedaży. 
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W 2018 roku zgodnie z Gminnym Programem 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
prowadzone były działania na rzecz rozwiązy-
wania problemów alkoholowych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie we 
współpracy z instytucjami zajmującymi się pro-
blemami osób nadużywających napojów alko-
holowych powodujących rozkład życia 

rodzinnego, zakłócających porządek publicz-
nych poprzez realizację zadań wynikających                   
z Niebieskiej Karty. Podjęto współprace z Zespo-
łem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz z lekarzami bie-
głymi, Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą. Po-
nadto zapewniona została pomoc terapeu-
tyczna dla osób z problemami alkoholowymi 
oraz dla członków rodziny. 

 
W 2018 roku w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alko-
holowych oraz przeciwdziałania narkomanii zło-
żono do sądu wnioski o leczenie odwykowe dla 
12 osób oraz podjęto działania motywacyjne do 
zachowania abstynencji dla 3 osób. 

Ogółem zaplanowano łączną kwotę na wykona-
nie zadania dotyczącego przeciwdziałania alko-
holizmowi, w wysokości 53 904,00 zł, z czego na 
realizację zadań w GOPS przekazano 47 904,00 
zł, natomiast kwota 6 000,00 zł została przezna-
czona na działania pełnomocnika. Ogółem wy-
korzystano łącznie 35 918,95 zł. 

 
 
III.5 Program Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 2017-2022 
 
W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała Pro-
gram Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 
2017-2022, który został przyjęty Uchwałą Rady 
Gminy Zakrzewo Nr XXV/152/2017 z dnia                    
16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo na lata 
2017-2022 zmieniony uchwałą Nr 
XXIX/183/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia                  
28 marca 2018 r. 
 
Wizją Programu Rewitalizacji jest „Zakrzewo 
miejscem sprzyjającym aktywizacji dzieci i mło-
dzieży, dorosłych oraz osób starszych i niepeł-
nosprawnych - osób wykluczonych społecznie. 
To miejsce uzdrowione i odnowione społecznie 
o atrakcyjnych warunkach do życia. Mieszkańcy 
zyskają dostęp do odnowionej i bezpiecznej 
przestrzeni publicznej, która sprzyjać będzie ich 
integracji i rozwojowi kompetencji. Dzięki po-
wstałym miejscom aktywizacji zniwelowany zo-
stanie problem wykluczenia społecznego.” 
 
Realizacja Programu Rewitalizacji wpływa na 
zmniejszenie skali problemów społecznych                         

i przestrzenno-funkcjonalnych obszaru rewitali-
zacji. Działania rewitalizacyjne powodują wzrost 
atrakcyjności sołectwa Zakrzewo. Dzięki realiza-
cji projektów rewitalizacyjnych następuje oży-
wienie społeczne wyznaczonego obszaru. Dzia-
łania w ramach przeprowadzonej interwencji 
kierowane są do środowisk, pozostających na 
marginesie życia społecznego, wykluczonych 
społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. Po-
przez organizację szkoleń, zajęć i warsztatów in-
terwencja przyczynia się do wzrostu aktywizacji 
mieszkańców, w tym osób starszych i niepełno-
sprawnych, ale również osób pozostających bez 
pracy. Ponadto działania prowadzone dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, zachęcą ich 
do włączenia się w życie lokalne. Zwiększą ich 
poczucie przynależności do społeczeństwa, wy-
wierając pozytywny wpływ na przyszłe decyzje 
o osiedleniu się w Zakrzewie, zakładania tu ro-
dzin, poszukiwania pracy, a także tworzenia 
własnych działalności gospodarczych, umożli-
wiając tym samym znalezienie zatrudnienia in-
nym mieszkańców sołectwa.  

 
Obszar rewitalizacji 
Powierzchnia obszaru rewitalizacji wsi Za-
krzewo wynosi 629,56 ha i stanowi 8,29% po-
wierzchni Gminy Zakrzewo.  
 
Cele rewitalizacji i kierunki działań 
CEL STRATEGICZNY: Wzrost aktywności społecz-
nej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

CEL REWITALIZACJI: Przekształcenie przestrzeni 
zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej 
KIERUNKI DZIAŁAŃ:  

• zwiększenie aktywności mieszkańców, 
w tym wśród osób starszych  

• zmniejszenie liczby bezrobotnych 
• poprawa dostępności usług edukacyj-

nych wykorzystujących nowoczesne na-
rzędzia dydaktyczne. 
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Wskaźniki monitorowania celów rewitalizacyjnych 

 

Cel rewitalizacji Kierunek działania Wskaźniki moni-

torowania celów 

Wartość doce-

lowa 

Wartość osią-

gnięta w 2018 

roku 

Przekształcenie 

przestrzeni zde-

gradowanej na 

cele aktywizacji 

społecznej 

Zwiększenie ak-

tywności miesz-

kańców, w tym 

wśród osób star-

szych 

Wzrost kompe-

tencji osób star-

szych 

25 0 

Wzrost aktywno-

ści i integracji 

wśród mieszkań-

ców 

30 0 

Zmniejszenie 

liczby bezrobot-

nych 

Spadek liczby 

osób bezrobot-

nych pozostają-

cych bez pracy 12 

miesięcy i dłużej 

na obszarze rewi-

talizacji 

6 0 

Poprawa dostęp-

ności usług edu-

kacyjnych wyko-

rzystujących no-

woczesne narzę-

dzia dydaktyczne 

Wzrost średniego 

wyniku z egza-

minu na koniec 

szkoły podstawo-

wej 

58,00% 0 

 

Program Rewitalizacji dla Gminy Zakrzewo wy-

tycza cele długofalowe i zadania doraźne                       

w zakresie pomocy społecznej do 2022 roku. 

Wdrażanie strategii jest procesem ciągłym. 

 

 

III.6 Gminny Program wspierania rodziny Gminy Zakrzewo na lata 2018-2020 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała 

Gminny Program wspierania rodziny Gminy Za-

krzewo na lata 2018-2020, który został przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr 

XXVIII/170/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w spra-

wie uchwalenia trzyletniego gminnego pro-

gramu wspierania rodzin w Gminie Zakrzewo na 

lata 2018-2020. 

Program kierowany jest do rodzin, mieszkają-

cych na terenie Gminy Zakrzewo. przeżywają-

cych trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych w tym rodzin dotkniętych 

bezrobociem, ubogich, doświadczających prze-

mocy domowej, uzależnionych od alkoholu, 

narkotyków i innych używek, małoletnich 

matek, małoletnich ojców, a także rodzin prze-

żywających trudności związane ze swoim sta-

niem zdrowia oraz dzieci, zdarzeniami losowymi 

jak i sytuacjami kryzysowymi, rodzin zagrożo-

nych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

lub też takich, którym została odebrana lub 

ograniczona władza rodzicielska. 

Celem programu jest wsparcie rodzin, przeży-

wających trudności w wypełnianiu funkcji opie-

kuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warun-

ków, sprzyjających jej prawidłowemu funkcjo-

nowaniu. 

 Cele szczegółowe: 

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb byto-

wych dziecka i rodziny, 
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- wzmocnienie roli rodziny jako naturalnego śro-

dowiska wychowawczego i upowszechnianie 

wśród mieszkańców Gminy Zakrzewo wiedzy na 

temat systemu wspierania rodziny, 

- wspieranie rodzin zagrożonych patologią, ro-

dzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich pro-

blemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwa-

lanie zasobów tkwiących w rodzinach,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci                            

i młodzieży. 

 

Gminny Program wspierania rodziny Gminy Za-

krzewo wytycza cele długofalowe i zadania do-

raźne w zakresie pomocy społecznej do 2020 

roku. Wdrażanie strategii jest procesem cią-

głym. 

 

III.7 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Za-

krzewo na rok 2018 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała Pro-

gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie 

Zakrzewo na rok 2018, który został przyjęty 

Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr 

XXVIII/175/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w spra-

wie Programu opieki nad zwierzętami bezdom-

nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

w Gminie Zakrzewo na rok 2018. 

Program w 2018 roku był realizowany przez 

Gminę Zakrzewo we współpracy ze Schroni-

skiem dla bezdomnych zwierząt „DISEL” Stocka 

Julia (Wygodna 11, 87-700 Aleksandrów 

Kujawski) oraz w przypadku zwierząt gospodar-

czych z gospodarstwem rolnym Pana Jakuba 

Frątczaka w Zakrzewie. Ponadto zapewniona 

została opieka weterynaryjna przez Animal He-

alth Center Gabinet Weterynaryjny, lek. Wet. 

Sławomir Szychowski (ul. Włocławska 1, 88-200 

Osięciny). 

Na realizację zadań zaplanowano 16 066,00 zł, 

a wydatkowano kwotę 14 465,00 zł co stanowi 

90,03% planu. Środki zostały przeznaczone na 

wyłapywanie zwierząt i opłatę za prowadzenie 

schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
 

 

III.8 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 

 

W 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Zakrzewie pracowały 2 osoby: bibliotekarka 

oraz pracownik administracji, obsługi technicz-

nej i porządkowej. 

Księgozbiór Biblioteki Gminnej na dzień 

31.12.2018 roku wynosił 25 363 sztuk. W 2018 

roku księgozbiór powiększył się o 743 sztuki na 

kwotę 16 531,00 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie                         

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. uzy-

skała przychody w łącznej kwocie 98 000,00 zł. 

 

Struktura przychodów w 2018 roku 

 

Wyszczególnienie  Kwota % 

Dotacja Gminy Zakrzewo 91 000,00 zł 92,86 

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa                 

Narodowego 
5 424,00 zł 5,53 

Środki wypracowane  1 576,00 zł 1,61 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie do 

końca okresu sprawozdawczego tj. do 

31.12.2018 roku uzyskała przychody z tytułu, 

m.in. świadczenia usług ksero, świadczenia 

usług drukowania, refundację wydatku – opłatę 
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abonamentową programu INFOSYS w wysoko-

ści 1 576,71 zł.  

Powyższe przychody przeznacza się na cele sta-

tutowe – zakup księgozbiorów oraz zakup ma-

teriałów. 

 

 

Użytkownicy bibliotek i odwiedziny w ciągu 2018 roku 

 

Liczba wypożyczeni i udostępnień usług bibliotecznych w 2018 roku 

 

Na zewnątrz 19 287 

Na miejscu 95 

 

III.9 Dom Kultury w Zakrzewie 

 

Dom Kultury w Zakrzewie od 2008 roku funkcjo-

nuje jako samorządowa instytucja kultury zgod-

nie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej z dnia 25 października 

1991 roku. Z chwilą wpisu do rejestru instytucji 

kultury dom kultury nabył osobowość prawną, 

co oznacza, że instytucja kultury jest całkowicie 

odrębnym od organizatora podmiotem prawa. 

W myśl przepisów dom kultury gospodaruje sa-

modzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia 

oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ra-

mach posiadanych środków, kierując się zasa-

dami efektywności ich wykorzystania. 

 

Dom Kultury w Zakrzewie zgodnie z Uchwałą Nr 

XXVII/166/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady 

Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia budżetu 

na 2018 rok otrzymał roczną dotację dla insty-

tucji kultury w wysokości 280 000,00 zł. Po-

nadto oprócz dotacji otrzymywanej z Gminy Za-

krzewo, Dom Kultury do końca okresu sprawoz-

dawczego, tj. do 31.12.2018 roku uzyskał 

przychody: z tytułu darowizn, działalności wła-

snej, organizacji koncertów, odpłatności za 

udział w zajęciach w kwocie 21 331,10 zł. z prze-

znaczeniem tej kwoty na cele statutowe, tj. za-

kup materiałów na imprezy plenerowe i okolicz-

nościowe i inne koszty związane z działalnością 

kulturalną.

 

W związku ze złożonym wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu Dom Kultury w 

Zakrzewie otrzymał środki w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

na realizację zadania: „Jesienne spotkania z kul-

turą” w wysokości 4 000,00 zł. Środki te zostały 

wykorzystane w 100,00 % zgodnie z ich przezna-

czeniem

. 

Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece 496

Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) 496

Odwiedziny w bibliotece 5053

I lość osób
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Z otrzymanych środków finansowych w pierwszym półroczu Dom Kultury zorganizował: 

 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we współpracy ze szkołami z terenu gminy, 

ferie zimowe dla dzieci i młodzieży połączone z warsztatami rękodzieła artystycznego, 

wyjazdy dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach podczas ferii zimowych do kina oraz teatru 

Baj Pomorski w Toruniu, 

Koło Gospodyń Wiejskich z Sędzina wzięło udział w wielkanocnym konkursie kulinarnym „Postaw na 

jajko” organizowanym przez starostę aleksandrowskiego, 

5 kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Zakrzewo przygotowało pokaz tradycyjnych potraw wielka-

nocnych dla mieszkańców w Domu Kultury, 

grupa tańca nowoczesnego działająca w Domu Kultury wzięła udział w ogólnopolskich turniejach ta-

necznych w: Białych Błotach, Wilczynie, Jeziorach Wielkich, Ślesinie, Piotrkowie Kujawskim, Bądkowie, 

Bydgoszczy, 

z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca zorganizowano przegląd zespołów tanecznych, na zaprosze-

nie dyrektora Domu Kultury w Zakrzewie odpowiedziało 80 tancerzy, 

 z okazji Święta 3 Maja odbył się koncert w wykonaniu Warszawskich artystów, 

sekcja piłki nożnej wzięła udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Procam Cup, 

dla dzieci z terenu gminy zorganizowano imprezę plenerowa pn. „Gminny Dzień Dziecka” 

Orkiestra Dęta Domu Kultury wzięła udział w uroczystościach obchodów Dnia miasta Lipno oraz w 

koncercie charytatywnym w Toruniu, 

Koła Gospodyń Wiejskich wzięły udział w targach smaku w Minikowie, 

Kabaret Seniora działający w Domu Kultury, wystąpił w Środowiskowym Domu Pomocy w Wonorzu. 

 

Otrzymane środki finansowe w 2018 roku zo-

stały wydatkowane zgodnie z zasadą efektyw-

ności ich wykorzystania. Umożliwiają one dalszy 

rozwój oferty instytucji kultury na terenie 

Gminy Zakrzewo. 

 

 

III.10 Realizacja projektów unijnych 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo złożyła wniosek o 

dofinansowanie projektu pt. „Aktywny Klub Se-

niora!” w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 

społecznych. Wniosek został wybrany do dofi-

nansowania na początku 2019 roku. 

 

Projekt będzie realizowany w okresie marca 

2019 roku do lutego 2021 roku. Celem projektu 

jest zwiększenie dostępności usług społecznych 

dla 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niesamo-

dzielnych poprzez utworzenie 20 miejsc świad-

czenia usług społecznych w Klubie Seniora                         

i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyj-

nego w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.          

2021 r. na terenie Gminy Zakrzewo. 

 

Wsparcie jest skierowane do osób zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym za-

mieszkujących na terenie Gminy Zakrzewo.  

W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 za-

dania: 
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1) Utworzenie 20 nowych miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora                  

w Zakrzewie. 

2) Stworzenie wypożyczalni sprzętu wspomaga-

jąco-pielęgnacyjnego w Gminie Zakrzewo. 

W celu realizacji pomocy dla grupy docelowej 

zostaną zorganizowane warsztaty, spotkania ze 

specjalistami, wyjazdy.  

 

W ramach projekcie zostaną osiągnięte kluczowe wskaźniki produktu i rezultatu: 

 

Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług    

społecznych istniejących po zakończeniu projektu 

2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

60 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      

społecznym objętych wsparciem w programie 

60 

 

Realizacja powyższego projektu wynika ze Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Po-

wiatu Aleksandrowskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z powyższą strategią zakłada się osiągnięcie na-

stępujących wskaźników: 

 

Wskaźnik Wartość docelowa wskaźnika 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług    

społecznych istniejących po zakończeniu projektu  

3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem      

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

15 
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 IV.1 Wstęp 
 

Gmina Zakrzewo aktywnie inwestowała w roz-

budowę i powstanie nowej infrastruktury                     

w 2018 roku. Oprócz wyznaczonych na te cele 

środków własnych, Gmina pozyskała dofinanso-

wanie z funduszy europejskich i krajowych. 

 

Najważniejsze dane liczbowe stanem na 2018 rok: 

• Liczba kilometrów dróg dojazdowych na terenie gminy - 120 km, 

• Powierzchnia w m² istniejącej w gminie infrastruktury sportowej zamkniętej - 339,5 m2: 

− sala gimnastyczna Zespół Szkół w Zakrzewie 258,5 m2, 

− sala gimnastyczna SPSK Siniarzewo 81 m2, 

• Powierzchnia w m² istniejącej w gminie infrastruktury sportowej otwartej – 11 422 m2: 

− boisko piłkarskie w Zakrzewie KBS 6 400 m2,  

− kort tenisowy w Zakrzewie KBS 648 m2, 

− boisko do koszykówki w Zakrzewie KBS 350 m2, 

− boisko do siatkówki w Zakrzewie Kompleks Boisk Sportowych 162 m2,  

− boisko do koszykówki w Zakrzewie Zespół Szkół 264 m2, 

− boisko piłkarskie w Zakrzewie Zespół Szkół 1 800 m2,  

− boisko do koszykówki w Siniarzewie SP SPSK 448 m2, 

− boisko piłkarskie w Siniarzewie 1 350 m2, 

• Powierzchnia w m² istniejących obiektów kultury - 593,38 m2: 

− Dom Kultury w Zakrzewie 523,38 m2, 

− Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie 70 m2, 

• Liczba mieszkań/lokali dla nauczycieli – 3, 

• Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(odsetek procentowy gruntów objętych planem) - 0,3, 

• Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych planem miej-

scowym – 24 decyzje, 

• Liczba decyzji o warunkach zabudowy – 24, 

• Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy 2,5-3 miesiące, 

• Liczba nowych inwestycji powstałych z udziałem kapitału zewnętrznego w 2018 roku – 3 inwe-

stycje: 

− przebudowa boiska sportowego w Siniarzewie, 

− budowa świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michałowo, 

− wykonie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zakrzewo, 

• Ilość w kilometrach wybudowanych i przebudowanych ulic i dróg na terenie gminy - 2,28 km, 
 

Gmina Zakrzewo udzieliła Powiatowi Aleksan-

drowskiemu pomocy finansowej w formie dota-

cji na:  

1. Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi 

powiatowej nr 2696C Kolonia Bodzanowska-Si-

niarzewo, odc. 0,65 km, 

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 

2628C Sędzin-Radziejów 1,63 km.  
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• Liczba zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie gminy objętych renowacją w 2018 

roku – 1 

(Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Józefa w Zakrzewie) 

• Ilość instalacji alternatywnych źródeł energii – 53 na terenie Gminy Zakrzewo  

(Siniarzewo, Sinki, Kol. Bodzanowska, Zakrzewo, Gęsin, Bachorza, Wola Bachorna, Sędzin, Sę-

dzin-Kolonia, Lepsze, Michałowo, Seroczki, Kuczkowo), 

• Liczba mieszkańców korzystających alternatywnych źródeł energii w 2018 roku - ok. 300, 

• Liczba punktów świetlnych wybudowanych/rozbudowanych w 2018 roku – 2, 

• Liczba i procentowy odsetek odbiorców przyłączonych do sieci wodociągowej - 3653 i 99%, 

• Liczba i procentowy odsetek odbiorców przyłączonych do sieci kanalizacyjnej - 1721 i 48%, 

• Liczba i procentowy odsetek odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej - 3653 i 100%. 

 

 

IV.2 Inwestycje 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo się skupiła na budowie i rozbudowie infrastruktury społecznej. Poniżej są 

przedstawione inwestycje zrealizowane w 2018 roku. 

 

Najważniejsze Inwestycje zrealizowane w 2018 roku przez Gminę Zakrzewo 

 

Nazwa zadania  Budowa świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowo-

ści Michałowo  

 

Termin realizacji 14 maja 2018 r. do 20 września 2018 r.  

 

Wartość robót 

brutto 

305 185,21 zł. 

Przedmiot           

zamówienia 

Prace obejmowały budowę: 

a) budynku świetlicy – obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący z da-

chem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokryty blachą powlekaną. Po-

wierzchnia zabudowy 96,00 m2, powierzchnia użytkowa 69,16 m2, kubatura 

500,00 m3,  

b) przyłącza wodociągowego, 

c) zbiornika bezodpływowego na ścieki, 

d) parkingu dla samochodów osobowych na dziesięć miejsc postojowych w tym 

dwa miejsca dla niepełnosprawnych. 

 

Dofinansowanie  Na dofinansowanie projektu Gmina Zakrzewo podpisała umowę z Wojewódz-

twem Kujawsko – Pomorskim w ramach konkursu działania 19 „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 na kwotę 207 231,00 zł. 
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Dokumentacja  

fotograficzna  

 

 
 

 

 

 

Nazwa zadania  Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Siniarzewo  

Termin realizacji 25 czerwca 2018 r. do 3 października 2018 r. 

 

Wartość robót 

brutto 

559 633,16 zł. 

Przedmiot         

zamówienia 

Zakres robót obejmuje: 

a) w miejscu istniejącego boiska do piłki nożnej wykonanie boiska wielofunkcyj-

nego o nawierzchni z trawy syntetycznej, 

b) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego piłkochwytem wys. 4 m za bramkami, 

c) ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego siatką powlekaną wys. 2 od strony działki 

nr 87, 

d) bieżnię o wym. 60 m x 5 m o nawierzchni ziemnej, 

e) drenaż odwadniający boisko, 

f) przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do istnieją-

cej kanalizacji deszczowej na terenie działki inwestora, 

g) montaż urządzeń małej architektury – ławki, śmietniki. 

 



 
 

    
     Infrastruktura 
 

 

43 
 

Dofinansowanie Złożono wniosek o dofinansowanie w kwocie 465 233,18 zł w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa 07.00.00, Rozwój lokalny kierowany przez społecz-

ność, Działanie 07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

Dokumentacja  

fotograficzna  

 

 

 

IV.2.1 Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych 

 

Inwestycja Planowane nakłady (zł) Wykonanie (zł) 

Remont nawierzchni masą bitu-

miczną drogi powiatowej nr 

2696C Kolonia Bodzanowska-Si-

niarzewo na odcinku 600 mb. 

48 344,00 

 

48 325,66 

Remont nawierzchni drogi po-

wiatowej nr 2628C Sędzin- 

Radziejów 

114 502,00 

 

114 489,66 

Przebudowa boiska sportowego 

w Siniarzewie 

568 400,00 568 256,16 

Wykonanie i montaż 2 lamp 

oświetleniowych w miejscowo-

ści Zarębowo 

19 450,00 19 409,40 

Budowa świetlicy wiejskiej z za-

gospodarowaniem terenu w 

miejscowości Michałowo 

315 500,00 

 

315 417,61 
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/180/2018 Rady 

Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2018 r. w spra-

wie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy 

Zakrzewo z przeznaczeniem na realizowane                   

w roku 2018 prace konserwatorskie, restaura-

torskie i roboty budowalne przy zabytku wpisa-

nym do rejestru zabytków położnych na obsza-

rze Gminy Zakrzewo udzielono dotacji celowej 

Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa                           

w Zakrzewie z budżetu Gminy Zakrzewo w wy-

sokości 15 000,00 zł. Dotacja przeznaczona zo-

stała na przeprowadzenie prac konserwator-

skich przy ołtarzu bocznym w Kościele św. Jó-

zefa w Zakrzewie, wpisanym do rejestru zabyt-

ków pod numerem B/3/4 decyzją Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków we Włocławku                

z dnia 1 marca 1988 r. 

 

Ponadto w 2018 roku Gmina Zakrzewo udzieliła 

pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrow-

skiemu na realizację 2 zadań. W marcu 2018 

roku Rada Gminy przyjęła dwie odrębne 

Uchwały: 

- Uchwała Nr XXIX/178/2018 Rady Gminy Za-

krzewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyra-

żenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

przez Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrow-

skiemu. Rada Gminy wyraziła zgodę na udziele-

nie w 2018 roku Powiatowi Aleksandrowskiemu 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 

wysokości 123 101,23 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont nawierzchni 

masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2628C 

Sędzin – Radziejów na odcinku 1 630 mb”. 

- Uchwała nr XXIX/179/2018 Rady Gminy Za-

krzewo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyra-

żenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

przez Gminę Zakrzewo Powiatowi Aleksandrow-

skiemu. Rada Gminy wyraziła zgodę na udziele-

nie w 2018 roku Powiatowi Aleksandrowskiemu 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej                 

w wysokości 50 213,11 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Remont nawierzchni 

masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2624C 

Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 

650 mb”. 
 

IV.2.2 Środki zewnętrzne 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo otrzymała                           

z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu refunda-

cję za „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Zakrzewo i Kuczkowo” w kwocie 319 

450,80 zł. Pozyskano również środki z Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 

w kwocie 36 382,50 zł z przeznaczeniem na za-

kup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz 

Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Zakrzewo               

i OSP Sędzin).  

 

IV.3 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała Pro-

gram gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy opracowanym na lata 2017-2021, który 

został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo 

Nr XIX/116/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w 

sprawie uchwalenia pięcioletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Zakrzewo. 

Do zadań własnych gminy należy tworzenie wa-

runków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.                

W celu realizacji tych zadań gmina tworzy i po-

siada zasób mieszkaniowy, zapewniając lokale 

socjalne i lokale zamienne, a także zaspakaja po-

trzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o 

niskich dochodach. Mieszkaniowym zasobem 

gminy zarządza Wójt Gminy Zakrzewo. Wójt 

Gminy Zakrzewo współpracuje w tym zakresie                 

z Komisją ds. Rolnictwa Rozwoju Infrastruktury 

Wsi i Finansów. 
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5 gminnych lokali mieszkaniowych 

 
 

Zgodnie z Programem Gmina Zakrzewo w 2018 

roku posiadała 5 lokali, na które poniesione zo-

stały następujące wydatki: 

- przegląd przewodów kominowych w budyn-

kach komunalnych 600,00 zł, 

- drobne naprawy mieszkań komunalnych 1 000 

zł, 

- zakup energii elektrycznej i wody zużytej w bu-

dynkach komunalnych 610,03 zł. Wydatek ten 

zwracają najemcy lokali. 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo planowała sprze-

daż nieruchomości niezabudowanej, wchodzą-

cej w skład zasobu Gminy Zakrzewo. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/205/2018 Rady 

Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2018 r.                      

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowa-

nej wchodzącej w skład zasobu gminy Za-

krzewo, Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie            

w drodze przetargowej nieruchomości niezabu-

dowanej, stanowiącej działkę oznaczoną geode-

zyjnie nr 139/11 o powierzchni 0,0307 ha, poło-

żoną w obrębie Zakrzewo. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/208/2018 Rady 

Gminy Zakrzewo z dnia 14 września 2018 r.                   

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowa-

nej, wchodzącej w skład zasobu gminy Za-

krzewo, Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie                    

w drodze przetargowej nieruchomości niezabu-

dowanej stanowiącej działkę oznaczoną geode-

zyjnie nr 46/7 o powierzchni 0,0854 ha, poło-

żoną w obrębie Sinki. 

Sprzedaż powyższych nieruchomości nie doszła 

do skutku z powodu niedostatecznego zaintere-

sowania mieszkańców i okolicznych przedsię-

biorców. 
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V.1 Wstęp 

 
W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała dzia-

łania zgodnie z przyjętym Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej do roku 2020 dla gminy 

Zakrzewo oraz Programem usuwania wyrobów, 

zawierających azbest dla Gminy Zakrzewo na 

lata 2016-2032. 

 

Najważniejsze dane liczbowe stanem na 2018 rok: 

Powierzchnia lasów i terenów  zielonych 
na terenie gminy 241 ha 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców gminy korzystających 
z sieci kanalizacyjnej w 2018 roku 1721 osób 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców zobowiązanych do 
uiszczania opłaty za odbiór odpadów  

2846 osób 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą Nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Za-

krzewo z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie do-

płat do 1 m3 ścieków z terenu Gminy Zakrzewo 

ustalono dopłatę do ceny 1 m3 

odprowadzonych ścieków, wynikającej z taryfy, 

zatwierdzonej przez Państwowe Gospodar-

stwo Wodne „Wody Polskie”: 

 

Stawka brutto za m3 ścieków Okres 

12,70 zł 1-12 miesięcy 

11,37 zł 13-24 miesięcy 

11,24 zł 25-36 miesięcy 

 

 
 

V.2 Inwestycje z zakresu ochrony środowiska 

 

Poniżej są przedstawione szczegółowe informacje dotyczące inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

rozpoczęte i zrealizowane w 2018 roku. 
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Zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych 

 

Inwestycja Planowane nakłady (zł) Wykonanie (zł) 

Dofinansowanie budowy 

oczyszczalni przyzagrodowych 

 

6 000,00 6 000,00 

Dofinansowanie budowy przyłą-

czy kanalizacji sanitarnej (ciśnie-

niowej) 

3 000,00 3 000,00 

Zakup urządzenia do pobierania 

opłat za wodę (PSION) 

16 305,00 16 300,65 

Wykonanie instalacji odnawial-

nych źródeł energii na terenie 

gminy Zakrzewo 

   1 592 800,81     1 357 756,61* 

*wartość inwestycji po odjęciu podatku VAT 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo skupiła się na wy-

konaniu instalacji odnawialnych źródeł energii 

na terenie gminy. Poniżej przedstawiona zo-

stała zrealizowana inwestycja w 2018 roku. 

 

Najważniejsze Inwestycje zrealizowane w 2018 roku przez Gminę Zakrzewo 

 

Nazwa zadania  Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na ternie gminy Zakrzewo 

Termin realizacji 18 września 2018 r. do 27 listopada 2018 r. 

Wartość robót 

brutto 

1 555 642,01 zł. 

Przedmiot         

zamówienia 

Prace obejmowały wykonanie 52 instalacje fotowoltaiczne oraz 1 instalacje so-

larną.  

Dofinansowanie  Na realizację niniejszego zadania podpisano umowę o dofinansowanie w wyso-

kości 499 910,81 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoe-

misyjna w regionie Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

V.3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020 dla gminy Zakrzewo 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej do roku 2020 dla 

gminy Zakrzewo, który został przyjęty Uchwałą 

Rady Gminy Zakrzewo Nr XVII/100/2016 z dnia 

4 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

gminy Zakrzewo” zmieniony uchwałą Nr 

XXIX/185/2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 

marca 2018 r. 

 

Gmina Zakrzewo w ramach przyjętego Planu podejmuje działania, zmierzające do poprawy jakości po-

wietrza na jej obszarze, a w szczególności do: 
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• redukcji emisji CO2, 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie poziomu efektywności energetycznej. 

W Planie przewidziane zostały do realizacji działania: 

• w sektorze publicznym: 

− termomodernizacje budynków i zwiększenie udziału OZE, 

− modernizacja oświetlenia drogowego, 

− modernizacja kanalizacji sanitarnej, 

• budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych. 

• w sektorze prywatnym: 

− kompleksowe i częściowe termomodernizacje budynków prywatnych, 

− modernizacja źródeł ciepła, 

− zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych. 

 

Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 

do roku 2020 dla gminy Zakrzewo, Gmina Za-

krzewo w 2018 roku zrealizowała założone do 

działania, które przedstawione zostały w po-

wyższej tabeli w pkt. V.2. 

 

V.4 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2032 

 

W 2018 roku Gmina Zakrzewo realizowała Pro-

gram usuwania wyrobów zawierających azbest 

dla Gminy Zakrzewo na lata 2016 – 2032, który 

został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo 

Nr XVIII/110/2016 z dnia  8 listopada 2016 r.              

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbe-

stu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Zakrzewo na lata 2016 – 2032”. 

 

Celem Programu jest oczyszczenie terenu 

Gminy Zakrzewo z wyrobów, zawierających 

azbest poprzez stosowanie się do harmono-

gramu stopniowego usuwania wyrobów zawie-

rających azbest, a co za tym idzie, wyeliminowa-

nie jego negatywnego wpływu na zdrowie 

mieszkańców Gminy, a także na stan środowi-

ska na jej terenie.

Program zawiera zadania, które były realizowane w 2018 roku przez Gminę Zakrzewo: 

• inwentaryzacja wyrobów, zawierających azbest przeprowadzona na terenie Gminy, 

• usunięcie wyrobów, zawierających azbest z zabudowań domowych i gospodarskich, a także wy-

robów składowanych na posesjach; 

• usunięcie wyrobów, zawierających azbest z budynków należących do osób prawnych, w tym                  

z budynków użyteczności publicznej,  

• wprowadzenie szkoleń z zakresu szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania 

z wyrobami. zawierającymi azbest oraz sposobów ich bezpiecznego usuwania; 

• organizacja demontażu oraz wywozu materiałów, zawierających azbest z terenu Gminy na od-

powiednio przystosowane do tego celu składowiska, 

• ustalenie źródeł finansowania usuwania azbestu oraz możliwości pozyskania przez Gminę na 

ten cel środków zewnętrznych; 

• pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych. 
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V.4.1 Środki zewnętrzne 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Toruniu przyznał dotację               

w wysokości 17 909,50 zł na „Demontaż, trans-

port i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu Gminy Zakrzewo”. 

Przyznanie środki pozwoliły na odbiór i uniesz-

kodliwienie wyrobów zawierających azbest od 

właścicieli 23 nieruchomości z terenu naszej 

gminy. 

 

 

V.4.2 Wskaźniki Programu 

 

Wskaźniki efektywności realizacji Programu osiągnięte w 2018 roku 

 

Wskaźnik Wartość osiągnięte w 2018 roku 

Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających 

azbest (Mg/rok) 

73,100 

Stopień wykorzystania środków finansowanych 

zaplanowanych na realizację Programu w danym 

roku 

17 909,50 zł – 100% 

 

Wskaźniki świadomości ekologicznej mieszkańców osiągnięte w 2018 roku 

 

Wskaźnik Wartość osiągnięte w 2018 roku 

Liczba wniosków o dofinansowanie usuwania 

azbestu złożonych do Gminy przez mieszkańców  

29 

Liczba przypadków nielegalnego demontażu wy-

robów zawierających azbest 

0 

Liczba inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie 

problematyki azbestowej 

0 

Liczba interwencji podejmowanych przez kon-

trole (Nadzór budowalny, Państwową Inspekcję 

Pracy, Inspekcję Sanitarną, Gminę) 

0 

 

V.5 Wydatki Gminy Zakrzewo na gospodarkę komunalną i infrastrukturę wodociągową w 2018 roku 

 

 

 
Gospodarka ściekowa 563 042,71 zł

Gospodarka odpadami 340 077,64 zł

Utrzymanie zieleni 63 444,02 zł

Infrastruktura wodociągowa 9 434,00 zł
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XXVI FINAŁ WOŚP GMINA ZAKRZEWO 

W dniu 14 stycznia w Domu Kultury w Zakrzewie 

jak co roku miał siedzibę Sztab WOŚP, w skład 

którego wchodziło 60 wolontariuszy: z Gminy 

Bądkowo 25 oraz z Gminy Zakrzewo 35, szefem 

jest Dyrektor Domu Kultury w Zakrzewie. 

Łącznie zebrano kwotę 32 777,98 zł: w tym Bąd-

kowo – 11 399,69 zł, Zakrzewo – 21 378,29 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

10 lutego został rozegrany X Turniej Tenisa Sto-

łowego o Puchar Wójta Gminy Zakrzewo. 

Uczestniczyło w nim 8 zawodników. 

 

Pierwsze miejsce i Puchar Wójta wywalczył Prze-

mysław Ratajczyk, drugie miejsce – Łukasz Szy-

dłowski, trzecie miejsce – Radosław Kryszak. Za-

wodnicy, biorący udział w Turnieju otrzymali pa-

miątkowe medale oraz nagrody rzeczowe. 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim zawodni-

kom dziękujemy za udział w Turnieju i sportową 

walkę. 

 

DZIAŁALNOŚCI KLUBU 50+ 

W rok 2018 seniorzy weszli tanecznym krokiem. 

Wspólny bal sylwestrowy odbył się w Dworze 

Biesiadnym. Tradycyjnie, gdy zegar wybił pół-

noc, uczestnicy składali sobie wzajemnie życze-

nia „szczęśliwego Nowego Roku”. Atrakcją wie-

czoru był pokaz sztucznych ogni.  

Na zakończenie karnawału spotkaliśmy się                    

w Domu Kultury. Podobnie jak bal sylwestrowy, 

wieczorek na pewno będziemy długo wspomi-

nać. Były tańce, zabawa i dużo dobrego hu-

moru. 

 

 

POKAZ STOŁÓW WIELKANOCNYCH 

W dniu 24 marca Koło Gospodyń Wiejskich z Sę-

dzina brało udział w Powiatowym Pokazie Sto-

łów Wielkanocnych, który co roku odbywa się              

w powiecie aleksandrowskim. Panie reprezen-

towały Gminę Zakrzewo, prezentując potrawy 

oraz ozdoby wielkanocne. 

Brały udział w konkursie kulinarnym „Jajko                   

w roli głównej”, w którym zdobyły III miejsce. 

Przyznano im także III miejsce za przygotowanie 

stoiska i za wystrój stołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUKCESY GRUPY TANECZEJ 

W dniu 26 marca najstarsza grupa tańca nowo-

czesnego T&T brała udział w Ogólnopolskim Fe-

stiwalu Tańca „O Puchar Kujaw i Pomorza w Bia-

łych Błotach. Jest to cykliczna impreza, na której 
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grupa bywa corocznie. Młodzież stanęła w 

szranki z tancerzami, m. in. studia Egurrola 

Dance Studio i innymi tancerzami profesjonal-

nymi. Zdobyliśmy III miejsce w kategorii inne 

formy tańca. 

 

 

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TUR-

NIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w Bądkowie odbyły 

się eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Tur-

nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”. Organizatorem był Zarząd Oddziału 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych RP w Aleksandrowie Kujawskim. W Tur-

nieju uczestniczyła młodzież z Gminy Zakrzewo, 

byli to uczniowie ze szkół w Zakrzewie, Sędzinie 

i Siniarzewie. W trzech kategoriach wiekowych 

brały udział po trzy osoby z każdej szkoły. 

 

AKTYWNI SENIORZY 

W 2018 obchodziliśmy 10-lecie Klubu. Wszystko 

zaczęło się 15 kwietnia 2008 roku, kiedy to z ini-

cjatywy Dyrektora Domu Kultury P. Bartosza Po-

dobieńskiego powstał, Klub Seniora 50+, działa-

jący przy Domu Kultury. Na uroczyste spotkanie 

jubileuszowe przybyły władze gminy oraz przed-

stawiciele zaprzyjaźnionych klubów seniora                    

z Aleksandrowa Kuj., Bądkowa i Raciążka. Wie-

czór uświetnił występ Kabaretu Byle do setki 

oraz koncert chóru Retro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŁOTA MASKA DLA NASZEJ GRUPY TEATRALNEJ W 

CZĘSTOCHOWIE 

Już po raz trzeci uczestniczyliśmy w ogólnopol-

skim Przeglądzie Teatrów Szkolnych SPSK orga-

nizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkół Katolickich w Częstochowie i można po-

wiedzieć, że naprawdę do trzech razy sztuka.              

25 kwietnia nasza grupa zdobyła Złotą Maskę, 

czyli I miejsce (w kategorii szkół podstawo-

wych). Oprócz tego uzyskaliśmy trzy nagrody za 

najlepsze, indywidualne kreacje aktorskie, które 

otrzymali: Dominik Bassa, Janek Estkowski                      

i Krzysiu Szczerbiak. Wziąwszy pod uwagę bar-

dzo wysoki poziom konkursu, trzeba przyznać, 

że to wielki sukces artystyczny naszych młodych 

aktorów oraz olbrzymia motywacja do dalszej 

pracy.  

 

 

KGW SINIARZEWO 

13 maja odbyły się XIX Targi Turystyczno- 

Ogrodnicze „Lato na wsi’’- Święto Smaku i Tra-

dycji w Minikowie. W czasie imprezy po raz 

drugi powiaty stanęły w szranki rywalizacji                          

o przechodni Puchar Powiatu. Stoisko powiatu 

aleksandrowskiego zostało przygotowane przez 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Siniarzewie 

przy współpracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Aleksandrowie Kujawskim, Domu Kultury                 

w Zakrzewie oraz Urzędu Gminy w Zakrzewie. 

Corocznie podczas targów „Lato na wsi’’ doko-

nywana jest ocena potraw i produktów zgłoszo-

nych do konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo 

– smaki Regionów”. Nasze koło zdobyło I na-

grodę za makowiec na amoniaku wykonany me-

todą tradycyjną przez Bernadetę Stolcman.  

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY 

ZAKRZEWO 

23 maja 2018 r. Wójt Gminy Zakrzewo wraz                       

z Panią Skarbnik podpisali umowę z Wojewódz-

twem Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie 



 
 

    
     Kalendarium 
 

 

52 
 

projektu „Wykonanie instalacji odnawialnych 

źródeł energii na terenie Gminy Zakrzewo” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Działanie 3.1. 

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 326 

727,22 zł, a dofinansowanie w kwocie nie więk-

szej niż 499 910,81 zł. 

 

 

BIBLIOTECZNE A...B... C...  

W 9 czerwca biblioteka brała udział w „Nocy bi-

bliotek”. Uczestnicy zmierzyli się z krzyżówko-

wym łamaniem głowy, rebusami, wykreślan-

kami itp. Obejrzeli również naszą wieś z różnych 

okresów w albumach „Zakrzewo na starej foto-

grafii”, a o godz. 22.00 w blasku pochodni wyru-

szyli na historyczny spacer ulicami Zakrzewa. 

Wspominali znaną przez siebie historię miejsco-

wości, zabytków i ludzi żyjących w dawnych cza-

sach. Przy zakrzewskim dworku powitał ich 

duch pięknej Helenki Modlińskiej z Góreckich. 

Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej at-

mosferze.  

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

W dniu 10 czerwca na boisku sportowym Pu-

blicznego Gimnazjum w Zakrzewie odbył się XIII 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Za-

krzewo. W zawodach uczestniczyły trzy dru-

żyny. 

 

Poniżej klasyfikacja Turnieju. 

Nazwa drużyny Zajęte miejsce: 

WKS Kiszonka Sędzin I 

KIPSTA TEAM II 

Lech Seroczki III 

 

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWO-

ŚCI SINIARZEWO 

13 czerwca 2018 r. z Firmą: GIRDER Sp. z o.o. Sp. 

K., Al. Jana Pawła II 15, 87 – 800 Włocławek zo-

stała podpisana umowa na wykonanie robot bu-

dowlanych związanych z przebudową boiska 

sportowego w miejscowości Siniarzewo na 

kwotę brutto 547 333,16 zł. Zakres robot obej-

muje w miejscu istniejącego boiska do piłki noż-

nej wykonanie boiska wielofunkcyjnego o na-

wierzchni z trawy syntetycznej, ogrodzenie boi-

ska wraz z piłkochwytem za bramkami, bieżnię 

o wym. 60 m x 5 m o nawierzchni ziemnej, dre-

naż odwadniający boisko, przyłącze kanalizacji 

deszczowej odprowadzające wody drenażowe 

do istniejącej kanalizacji deszczowej, montaż 

urządzeń małej architektury i oświetlenie. 

 

RODZINNIE CZAS SPĘDZAMY WESOŁE MINY MAMY 

W 16 czerwca odbył się VI Piknik Rodzinny. Na 

wspólnych zabawach i rozgrywkach sportowych 

czas miło spędzali rodzice wraz z dzieci. Humory 

wszystkim dopisywały, wielkim zainteresowa-

niem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia, basen      

z kulkami, malowanie twarzy oraz pokazy stra-

żackie. Ponadto na uczestników pikniku czekała 

wata cukrowa, hamburgery, kiełbaski z grilla 

oraz smaczne ciasto.  

 

 

90-LECIE OSP SĘDZIN „BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM 

NA RATUNEK” 

24 czerwca strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Sędzinie świętowali 90-lecie istnienia jed-

nostki. Obchody rocznicowe rozpoczęto uroczy-

stym przemarszem w asyście orkiestry dętej                

z Zakrzewa do Kościoła pw. św. Mateusza w Sę-

dzinie, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św., 

która koncelebrowana była przez kapelana stra-

żaków Komendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej ks. Mariusza Stasiaka, kapelana 

Powiatowego OSP ks. Andrzeja Zdzienickiego 

oraz ks. Karola Kaczewiaka – Proboszcza Parafii 

Sędzin. 
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SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP ZA-

KRZEWO 

28 czerwca 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Ga-

śniczej nr 2 we Włocławku odbyło się uroczyste 

przekazanie umowy na zakup lekkiego samo-

chodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem 

dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Za-

krzewie. Z rąk Wojewody Kujawsko-Pomor-

skiego i Komendanta Wojewódzkiego PSP 

umowę odebrał Prezes Paweł Błachowicz wraz 

z druhami w obecności Wójta Gminy Zakrzewo. 

Jednostka OSP w Zakrzewie otrzymała kwotę 

350 000,00 zł jako jedyna z terenu powiatu alek-

sandrowskiego dzięki skutecznym staraniom 

Wójta.  

 

DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP 

29 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Zakrzewo wraz 

z Panią Skarbnik podpisali umowę na powierze-

nie realizacji zadań ze środków Funduszu Po-

mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-

tencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie 

z umową środki w kwocie 36 729,00 zł zostaną 

przeznaczone na doposażenie jednostek Ochot-

niczych Straży Pożarnych w Zakrzewie i Sędzinie 

w urządzenia ratownictwa niezbędne do udzie-

lenia pomocy poszkodowanym.  

 

 

PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY 

W dniu 4 lipca 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Ko-

lonii Bodzanowskiej odbyło się spotkanie infor-

macyjne, dotyczące projektu INOMEL, który jest 

realizowany na wybranych obiektach meliora-

cyjnych w województwach kujawsko-pomor-

skim, mazowieckim i wielkopolskim. W naszym 

województwie do realizacji projektu został wy-

brany obiekt drenarski w obrębie Kolonia Bo-

dzanowska. 

Projekt badawczo-rozwojowy p.t. Innowacje 

technologiczne oraz system monitoringu, pro-

gnozowania i operacyjnego planowania działań 

melioracyjnych dla precyzyjnego gospodarowa-

nia wodą w skali obiektu melioracyjnego (INO-

MEL) finansowany przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju w ramach strategicznego 

programu badań naukowych i prac rozwojo-

wych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnic-

two”. 

 

SOŁTYSIADA 2018 

To już 14 edycja Sołtysiady w Kolonii Bodzanow-

skiej. Zaplanowaliśmy ją na 8 lipca. Atrakcji dla 

naszych mieszkańców było mnóstwo. Dla dzieci 

obowiązkowo zameczek, żółwik i byk, a dla do-

rosłych loteria z nagrodami. Dla wszystkich za-

proszonych przygotowaliśmy poczęstunek. Na-

sze panie upiekły ciasta, chlebek do smalczyku   

z ogórkiem kiszonym, usmażyły frytki. Wspa-

niałą niespodziankę dla sołtysa w postaci tortu 

przygotowały panie z KGW. Oczywiście było                      

i ognisko, nad którym opiekaliśmy kiełbaski. Nie 

zabrakło warczących maszyn, czyli zaprzyjaźnio-

nych motocyklistów z Włocławka. Wieczorem 

wszyscy bawili się przy zespole Euphoria. 

 

PIKNIK W MICHAŁOWIE  

W dniu 20 Lipca odbył się Piknik Integracyjny                

w miejscowości Michałowo zorganizowany 

przez Sołtysa wsi Radosława Matuszewskiego. 

Było wiele wspaniałych zabaw i konkursów dla 

dzieci.  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE ZA-

KRZEWO  
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W lipcu, w okresie wakacji letnich Dom Kultury 

w Zakrzewie zorganizował cykl zajęć „Akademia 

Sztuk Plastycznych” dla dzieci i młodzieży. Pod-

czas zajęć uczestnicy mieli okazję wspólnie spę-

dzić czas w aktywny sposób. Dzieci wykonywały 

prace plastyczne, wyjeżdżały na wycieczki. Od-

były się wyjazdy do kina w Toruniu i Jura Parku 

w Solcu Kujawskim. Każdy otrzymał pamiątkowy 

dyplom. Wszystkie wykonane prace uczestnicy 

zabrali ze sobą do domu. W lipcu odbyły się po 

raz drugi wakacyjne zajęcia wyjazdowe. Gościli-

śmy w Kolonii Bodzanowskiej oraz Sędzinie pra-

cując z uczniami, którzy nie mogli uczestniczyć 

w zajęciach w Domu Kultury. Z oferty Domu Kul-

tury skorzystało 40 dzieci, które bardzo chętnie 

przychodziły na zajęcia.  

 

 

90- LECIE OSP W ZAKRZEWIE I UROCZYSTE PRZEKA-

ZANIE SAMOCHODU BOJOWEGO 

W dniu 7 października 2018 r. jednostka Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Zakrzewie obchodziła 

90-lecie istnienia. Obchody rozpoczęły się uro-

czystą Mszą św. w Kościele parafialnym pw. Św. 

Józefa w Zakrzewie, po której poczty sztanda-

rowe, druhowie OSP, zaproszeni goście i miesz-

kańcy przeszli na plac przed remizą OSP. Po ofi-

cjalnych przemówieniach i życzeniach w krót-

kim programie artystycznym nawiązującym do 

działalności OSP w Zakrzewie zaprezentował się 

Kabaret Byle do 100-tki. Uroczystość 90-lecia 

była okazją do przekazania lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla naszych strażaków 

sfinansowanego w całości ze środków pocho-

dzących Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji.  

 

BIBLIOTECZNE A… B… C… SPOTKANIE Z MAGDĄ 

SKUBISZ 

W październiku uczniowie starszych klas Ze-

społu Szkół w Zakrzewie uczestniczyli w spotka-

niu autorskim z Magdą Skubisz – pisarką litera-

tury dla młodzieży, wokalistką jazzową i nauczy-

cielką emisji głosu. W trakcie spotkania rozma-

wiali o twórczości, muzyce i zainteresowaniach 

autorki. Pani Magda opowiadała o nauce w li-

ceum, emocjach związanych z pobytem                             

w szkole, o nauczycielach, którzy uczyli pisarkę. 

Autorka podzieliła się wiedzą, skąd czerpie po-

mysły i inspiracje do swej twórczości oraz jak 

wygląda pisanie książki.  

 

UROCZYSTOŚĆ 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI  

18 października Poczet Sztandarowy Szkoły 

Podstawowej w Siniarzewie wraz z Wicedyrek-

tor, Katarzyną Kuźnicką oraz panią Pedagog, Jo-

anną Sają wziął udział w uroczystościach, pod-

czas których obecni byli goście honorowi, m.in. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polski, Andrzej 

Duda oraz rodzina poniosłego męczeńską 

śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  

 

 

W październiku uczniowie Zespół Szkół w Za-

krzewie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji – 

100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości. Pi-

sząc kartki pocztowe, promowane były Kujawy, 

ich atrakcyjne i ciekawe miejsca. Uczniowie 
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również otrzymali sto pozdrowień z każdego za-

kątka naszej ojczyzny, przychodziły pozdrowie-

nia z północy, południa, wschodu i zachodu,                  

z centralnej Polski.  

W listopadzie z okazji 100 rocznicy Niepodległo-

ści Polski odbył się montaż słowno-muzyczny za-

tytułowany „I łza serdeczną zabłyśnie Wam 

oko…” przygotowany przez seniorów działają-

cych w stowarzyszeniu Klub Seniora 50+, ze-

spole muzyczno-wokalnym RETRO oraz Kabare-

cie „Byle do 100-tki”. Koncert miał miejsce                      

w Domu Kultury w Zakrzewie. Podczas koncertu 

usłyszeć można było pieśni i utwory o tematyce 

patriotycznej.  

Dom Kultury wraz ze szkołami z terenu gminy 

włączył się w akcję „Dnia dla niepodległej” pod-

czas której na placu przy budynku Domu Kultury 

9 listopada o godzinie 11:11 wspólnie odśpie-

wany został hymn państwowy. 11 listopada na 

deskach sceny młodzież z Zespołu Szkół w Za-

krzewie wystawiła montaż-słowno-muzyczny 

pt. „Niezwykła, Niepodległa, Niepokonana”. Im-

prezę poprzedziła msza w kościele parafialnym 

w Zakrzewie.  

 

 

RELACJA Z XXVIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ – 

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  

Dnia 8 listopada 2018 roku w Sali Kominkowej 

Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Prak-

tycznego w Aleksandrowie Kujawskim odbyła 

się XXVIII Olimpiada Wiedzy Rolniczej – elimina-

cje powiatowe. Organizatorem Olimpiady jest 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolni-

czego w Minikowie.  

 

 

W Olimpiadzie uczestniczyło 12 rolników z te-

renu powiatu aleksandrowskiego. Laureatem I 

miejsca i zdobywcą największej liczby punktów 

okazał się mieszkaniec Gminy Zakrzewo Pan Bła-

żej Dzioba z Ujmy Dużej. Reprezentował powiat 

aleksandrowski na Finale Wojewódzkim Olim-

piady, który odbyły się 22 listopada 2018 roku      

w Przysieku.  

 

 

DOM KULTURY W ZAKRZEWIE 

Czwarty kwartał 2018 roku Dom Kultury rozpo-

czął zapisami na zajęcia w stałych formach za-

jęć, działających w instytucji, między innymi ta-

niec nowoczesny, orkiestra dęta, sekcja piłki 

nożnej, zajęcia fitness zumba oraz breakdance. 

Nową działalnością jest nauka języka angiel-

skiego. Na początku października Dom Kultury 

zorganizował imprezę plenerową pn. „Jesienne 

spotkania z kulturą” we współpracy z Urzędem 

Gminy w Zakrzewie, Stowarzyszeniem Wędkar-

skim KARP, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 

Gminy Zakrzewo RAZEM. Impreza odbyła się                  

w ramach projektu realizowanego ze środków 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014‑2020. Podczas imprezy odbyły się ro-

dzinne zawody wędkarskie, pokazy taneczne, 

koncert orkiestry dętej. Atrakcją były również 

warsztaty rękodzieła oraz zabawy animacyjne 

dla dzieci. 
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Lp. 

Uchwała  

(numer oraz 

dzień) 

Przedmiot uchwały Stan wykonania  

1. XXVIII/169/2018 

27.02.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo za rok 2018 

Uchwała wykonana 

2. XXVIII/170/2018 

27.02.2018 

Uchwała w sprawie uchwalenia trzyletniego 

gminnego programu wspierania rodzin w Gminie 

Zakrzewo na lata 2018-2020 

W trakcie wykonywania 

3. XXVIII/171/2018 

27.02.2018 

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych raz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobie-

rania i wykorzystywania 

W trakcie wykonywania 

4. XXVIII/172/2018 

27.02.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie określania tygo-

dniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć lo-

gopedów i pedagogów oraz nauczycieli realizu-

jących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Za-

krzewo 

W trakcie wykonywania 

5. XXVIII/173/2019 

27.02.2018 

Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinanso-

wania form doskonalenia zawodowego nauczy-

cieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 

i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalno-

ści i form kształcenia, na które dofinansowanie 

może być przyznane w 2018 roku 

Uchylona Uchwała Nr 

XXIX/181/2018 

6. XXVIII/174/2018 

27.02.2018 

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wy-

odrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Uchwała wykonana 

7. XXVIII/175/2018 

27.02.2018 

Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt w Gminie Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

8. XXVIII/176/2018 

27.02.2018 

Uchwała w sprawie okręgów wyborczych Uchwała wykonana 

9. XXIX/177/2018 

28.03.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

10. XXIX/178/2018 

28.03.2018 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udziele-

nie pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo 

Powiatowi 

Aleksandrowskiemu (2628C) 

Uchwała wykonana 
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11. XXIX/179/2018 

28.03.2018 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udziele-

nie pomocy finansowej przez Gminę Zakrzewo 

Powiatowi 

Aleksandrowskiemu (2624C) 

Uchwała wykonana 

12. XXIX/180/2018 

28.03.2018 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Za-

krzewo z przeznaczeniem na realizowane w roku 

2018 prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do re-

jestru zabytków położonych na obszarze Gminy 

Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

13. XXIX/181/2018 

28.03.2018 

Uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz spe-

cjalności i form kształcenia, na które dofinanso-

wanie może być przyznane w 2018 roku 

Uchwała wykonana 

14. XXIX/182/2018 

28.03.2018 

Uchwała w sprawie określenia wysokości za ko-

rzystanie z wychowania przedszkolnego 

W trakcie wykonywania 

15. XXIX/183/2018 

28.03.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Zakrzewo na lata 2017-2022 

W trakcie wykonywania 

16. XXIX/184/2018 

28.03.2018 

Uchwała w sprawie obwodów głosowania Uchwała wykonana 

 XXIX/185/2018 

28.03.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do rea-

lizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

gminy Zakrzewo” 

Uchwała wykonana 

18. XXIX/186/2018 

28.03.2018 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-

łalność Wójta Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

19. XXX/187/2018 

24.05.2018 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szcze-

gółowych warunków udzielania pomocy dzie-

ciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego 

Programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży" 

 

20. XXX/188/2018 

24.05.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Zakrzewo na lata 2017-2022 

W trakcie wykonywania 

21. XXXI/189/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia długotermino-

wej pożyczki na sfinansowanie planowanego de-

ficytu 

W trakcie wykonywania 

22. XXXI/190/2018 

21.06.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

23. XXXI/191/2018 

21.06.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Za-

krzewo na lata 2018-2027 

W trakcie wykonywania 
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24. XXXI/192/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-

nia budżetu Gminy Zakrzewo za 2017 rok 

Uchwała wykonana 

25. XXXI/193/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Zakrzewo absolutorium za 2017 rok 

Uchwała wykonana 

26. XXXI/194/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wyna-

grodzenia dla Wójta Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

27. XXXI/195/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie określenia przystanków ko-

munikacyjnych, których właścicielem lub zarzą-

dzającym jest Gmina Zakrzewo oraz warunków i 

zasad korzystania z tych obiektów 

Uchwała wykonana 

28. XXXI/196/2018 

21.06.2018 

Określenia tygodniowego obowiązkowego wy-

miaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i do-

radców zawodowych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Zakrzewo 

W trakcie wykonywania 

29. XXXI/197/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie dopłaty do lm3 ścieków z te-

renu Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

30. XXXI/198/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawar-

cie przez Gminę Zakrzewo porozumienia o 

utworzeniu 

Aleksandrowskiego Klastra Energii i partycypo-

wania w kosztach jego działalności 

Uchwała wykonana 

31. XXXI/199/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie zaopiniowania podziału Po-

wiatu Aleksandrowskiego na okręgi wyborcze 

Uchwała wykonana 

32. XXXI/200/2018 

21.06.2018 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-

łalność Wójta Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

33. XXXIII/201/2018 

17.08.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

34. XXXIII/202/2018 

17.08.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Za-

krzewo na lata 2018-2027 

W trakcie wykonywania 

35. XXXIII/203/2018 

17.08.2018 

Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowa-

nia na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawa-

nia napojów alkoholowych 

W trakcie wykonywania 

36. XXXIII/204/2018 

17.08.2018 

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych na terenie gminy Zakrzewo przeznaczo-

nych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do 

spożycia poza miejscem sprzedaży 

W trakcie wykonywania 

37. XXXIII/205/2018 

17.08.2018 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości nieza-

budowanej wchodzącej w skład zasobu gminy 

Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

38. XXXIII/206/2018 

17.08.2018 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Statuto-

wej 

Uchwała wykonana 
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39. XXXIV/207/2018 

14.09.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

40. XXXIV/208/2018 

14.09.2018 

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości nieza-

budowanej wchodzącej w skład zasobu gminy 

Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

41. XXXIV/209/2018 

14.09.2018 

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego ob-

wodu głosowania 

Uchwała wykonana 

42. XXXV/210/2018 

07.11.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

43. XXXV/211/2018 

07.11.2018 

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania 

podatku rolnego na obszarze gminy Zakrzewo w 

2019 roku 

W trakcie wykonywania 

44. XXXV/212/2018 

07.11.2018 

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku 

od nieruchomości i zwolnień w tym podatku w 

2019 roku 

W trakcie wykonywania 

45. XXXV/213/2018 

07.11.2018 

Uchwała w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od środków transportowych na 

2019 r. 

W trakcie wykonywania 

46. XXXV/214/2018 

07.11.2018 

Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podat-

ków i opłat, stanowiących dochody Gminy Za-

krzewo instrumentem płatniczym 

W trakcie wykonywania 

47. XXXV/215/2018 

07.11.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieru-

chomości niezabudowanej wchodzącej w skład 

zasobu gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

48. XXXV/216/2018 

07.11.2018 

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego pro-

gramu współpracy Gminy Zakrzewo z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-

nego i o wolontariacie na 2019 rok 

W trakcie wykonywania 

49. XXXV/217/2018 

07.11.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu 

Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

50. I/1/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji Skruta-

cyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wy-

borach 

Przewodniczącego rady Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

51. I/2/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Przyjęcia 

Regulaminu głosowania wyboru radnego na 

Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 

Uchwała wykonana 

52. I/3/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy 

Zakrzewo 

W trakcie wykonywania 

53. I/4/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji Skruta-

cyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wy-

borach 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Uchwała wykonana 
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Zakrzewo 

54. I/5/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie przyjęcia 

Regulaminu głosowania wyboru radnego na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Za-

krzewo 

Uchwała wykonana 

55. I/6/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Zakrzewo 

W trakcie wykonywania 

56. I/7/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji Rewizyj-

nej i ustalenia składu osobowego oraz przed-

miotu działania 

W trakcie wykonywania 

57. I/8/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji 

Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finan-

sów i ustalenia składu osobowego oraz przed-

miotu działania 

W trakcie wykonywania 

58. I/9/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji Wychowa-

nia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych i 

ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu 

działania 

W trakcie wykonywania 

59. I/10/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji 

Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Sa-

morządów i ustalenia składu osobowego oraz 

przedmiotu działania 

W trakcie wykonywania 

60. I/11/2018 

20.11.2018 

Uchwała w sprawie Powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji i ustalenia składu osobowego 

oraz przedmiotu działania 

W trakcie wykonywania 

61. II/12/2018 

21.12.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia bu-

dżetu Gminy Zakrzewo na rok 2018 

Uchwała wykonana 

62. II/13/2018 

21.12.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Zakrzewo na lata 2018-2028 

W trakcie wykonywania 

63. II/14/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Zaciągnięcia długotermino-

wego kredytu w roku 2018 na sfinalizowanie in-

westycji 

Uchwała wykonana 

64. II/15/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 

2019 

W trakcie wykonywania 

65. II/16/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy 

Zakrzewo na rok 2019 

W trakcie wykonywania 

66. II/17/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Zakrzewo na lata 2019-2028 

W trakcie wykonywania 

67. II/18/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Wyboru dodatkowego 

przedstawiciela Gminy Zakrzewo do Zgromadze-

nia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 

W trakcie wykonywania 
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68. II/19/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Wyborów sołtysów i rad so-

łeckich w Gminie Zakrzewo 

W trakcie wykonywania 

69. II/20/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Ustalenia wysokości diet dla 

radnych 

W trakcie wykonywania 

70. II/21/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie Ustalenia wysokości wyna-

grodzenia dla Wójta Gminy Zakrzewo 

W trakcie wykonywania 

71. II/22/2018 

21.12.2018 

Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komi-

sji Skarg, Wniosków i Petycji i ustalenia składu 

osobowego oraz przedmiotu działania 

W trakcie wykonywania 

72. II/23/2018 

21.12.2018 

Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy sta-

łych Komisji Rady gminy Zakrzewo na rok 2019 

W trakcie wykonywania 
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