Jak co roku magia świąt Bożego Narodzenia
puka do drzwi naszych domów.
Dookoła nas rozkwitają radość, ciepło, miłość i optymizm.
Z tej okazji w imieniu swoim,
radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
i pracowników Urzędu Gminy
pragniemy złożyć świąteczne życzenia:
niech pod rodzinnym dachem
nie zabraknie światła świecy, ciepła rodzinnej atmosfery
i spełnienia najskrytszych marzeń.
Niech wszystkie dni w nowym roku będą tak piękne i szczęśliwe,
jak ten jeden wigilijny wieczór. Niech uśmiech naszych dzieci
rozpłomienia serca, dając nadzieję na lepsze jutro, na lepszy,
każdy z nadchodzących dni.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Wójt Gminy
Radosław Ciechacki

I. PODSUMOWANIE KADENCJI
SAMORZĄDU GMINY DĄBROWA
CHEŁMIŃSKA 2014-2018

VII KADENCJA SAMORZĄDU
Kierownictwo Gminy
Wójt – Radosław Ciechacki
Zastępca Wójta – Mariusz Buliński
Skarbnik – Ewa Bukowska/Żaneta Piotrowska
Sekretarz – Krystyna Kalinowska/
Dorota Kraska-Wadych

Rada Gminy
1. Radny Zdzisław Bukowski;
2. Radny Józef Hentrich
– Przewodniczący Rady
3. Radny Szymon Dunal – Zastępca
Przewodniczącego
4. Radny Marek Kuśmierek – Zastępca
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Przewodniczącego
5. Radny Ryszard Kaczor
6. Radna Anna Kuter;
(wybory uzupełniające w dniu 17.04.2016 r.)
7. Radna Barbara Łukowska
8. Radna Beata Niedziela
9. Radny Dawid Pałczyński
10. Radny Mieczysław Siewert
11. Radny Stanisław Syrocki
12. Radny Jerzy Szczęsny
13. Radny Michał Wąchała
14. Radna Danuta Węgierska
15. Radny Gabriel Zukierski
Krzysztof Paliński; wygaśnięcie mandatu w dniu
15.01.2016.
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Radny Szymon Dunal
– Członek
Radny Marek Kuśmierek
– Członek
Radna Anna Kuter
– Członek

KOMISJA OŚWIATY,
KULTURY, ZDROWIA
I SPRAW SOCJALNYCH
KOMISJA REWIZYJNA
Radny Ryszard Kaczor
– Przewodniczący
Radny Stanisław Syrocki
– Zastępca Przewodniczącego

Radny Dawid Pałczyński
– Przewodniczący
Radna Beata Niedziela
– Zastępca Przewodniczącego

Radny Zdzisław Bukowski
– Członek

Radny Józef Hentrich
– Członek

Radny Mieczysław Siewert
– Członek

Radna Barbara Łukowska
– Członek

Radny Jerzy Szczęsny
– Członek

Radna Danuta Węgierska
– Członek

KOMISJA BUDŻETU,
ROLNICTWA,
BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Radny Gabriel Zukierski
– Przewodniczący
Radny Michał Wąchała
– Zastępca Przewodniczącego
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SPRAWOZDANIE Z PRAC
RADY GMINY
2014 – 3 Sesje, podjęto 25 uchwał;
2015 – 13 Sesji, podjęto 99 uchwał;
2016 – 9 Sesji, podjęto 116 uchwał;
2017 – 12 Sesji, podjęto 95 uchwał;
2018 – 9 Sesji, podjęto 87 uchwał.

SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

W KADENCJI PODJĘTO 422 UCHWAŁY

• wyboru kandydatów na ławników sądowych

Rada oprócz podejmowania uchwał przyjmowała następujące informacje i sprawozdania:

• dotacji dla Ochotniczy Straży Pożarnych,

• na temat działalności sportowej,
• z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
• z działalności służby zdrowia na terenie Gminy,

na kadencję 2016 – 2019.
Klubów Sportowych.
• dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czarżu, Gzinie i Wałdowie Królewskim,
• nadania nazwy ulic w miejscowości Wałdowo
Królewskie, Bolumin, Boluminek, Gzin i część
miejscowości Nowy Dwór.

• z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• sprzedaży nieruchomości zabudowanej prze-

• stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy (OSP,
Policja, OC),

• utwardzenia drogi w Boluminku,

• stanu realizacji zadań oświatowych,

• wykupu działek w miejscowości Ostromecko,

• przygotowania placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego,

• wykupu i przejęcia na własność drogi we-

• wyników egzaminów kompetencyjnych na
szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum,

• przejęcia mieszkań od Nadleśnictwa Toruń,

• z działalności bibliotek na terenie Gminy,

mysłowej w miejscowości Strzyżawa,

wnętrznej,
• przejścia do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z systemem gospodarki
odpadami,

• z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,

• wyrażenia zgody na powołanie i przystąpie-

• z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej,

• wniosku mieszkańców Gzina w sprawie

• z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”,

• sprzedaży części działki nr 42/1 w Wałdowie

• z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego,

nie do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,
zamiany gruntów,
Królewskim,

• realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej na terenie Gminy,

• sprzedaży lokali mieszkalnych przy ulicy

• realizacji sprzedaży lokali komunalnych
i działek budowlanych na terenie Gminy oraz
omawiała kwestie stosowania bonifikaty.

• petycji w części dotyczącej partycypacji

• na temat prac Komisji,
• dokonywała analizy zadań wynikających ze
Strategii Rozwoju Gminy przypadających na
poszczególne lata.
• Gminny Program Wspierania Rodziny.

Bydgoskiej 40 w Dąbrowie Chełmińskiej,
w kosztach budowy placówki kulturalno-wychowawczej „Laboratorium Ziemi”,
• wprowadzenia programu szczepień przeciwko wirusowi HPV,
• zmian granic Sołectwa Otowice,
• zwolnienia z podatku terenów nieobwałowanych,

Rada Gminy zajmowała stanowisko w nastających sprawach:
• podziału Gminy Dąbrowa Chełmińska na
obwody głosowania i okręgi wyborcze.
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• wykupu mieszkania w Czarżu,
• zamiany gruntów w miejscowości Gzin,
• wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach w związku z wnioskami mieszkańców,
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• zmiany uchwały w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania nagród dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe,
• wykupu gminnej działki 129/22 w Dąbrowie
Chełmińskiej,wykupu mieszkania w Czarżu
(budynek starej szkoły),
• wykupu gminnej działki 129/22 w Dąbrowie
Chełmińskiej,
• wykupu działki nr 281/14 w Nowym Dworze,
• sprzedaży działki nr 227 obręb Dąbrowa
Chełmińska,
• zmniejszenia kwoty za zrzut ścieków
w oczyszczalni w Nowym Dworze,
• zmiany planu miejscowego Dąbrowa Chełmińska obejmujących działki nr 29 i 31/4,
• wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20
położonych w Janowie pod drogę gminną,
• wykupu przez Gminę działek 31/24 i 6/3
położonych w Janowie pod drogę gminną,
• przeznaczenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Boluminie,
• wykupu działki nr 281/14 w Nowym Dworze
pod drogę gminną,
• mieszkań zlokalizowanych w budynkach
użyteczności publicznej,
• demontażu progów zwalniających,
• sytemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy,
• zmiany nazwy ulicy w związku ze zmianą
ustawy o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju terytorialnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
• przejęcia na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska nieruchomości oznaczonej numerem
działki 6/28 obręb Wałdowo Królewskie,
• dostępu do drogi publicznej nieruchomości rolnej nr działki 142/2 w Dąbrowie Chełmińskiej,
• przyznano dotacje na utrzymanie Schroniska
Zwierząt w Bydgoszczy,
• utrzymanie urządzeń melioracyjnych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.
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SPRAWOZDANIE
Z PRAC KOMISJI
RADY GMINY
KOMISJA REWIZYJNA w poszczególnych latach
odbyła następującą ilość posiedzeń:
2014 – 1 posiedzenie
2015 – 15 posiedzeń
2016 – 14 posiedzeń
2017 – 14 posiedzeń
2018 – 9 posiedzeń
KOMISJA ROLNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA w poszczególnych
latach odbyła następującą ilość posiedzeń:
2014 – 1 posiedzenie
2015 – 11 posiedzeń
2016 – 8 posiedzeń
2017 – 7 posiedzeń
2018 – 5 posiedzeń
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA
I SPRAW SOCJALNYCH w poszczególnych latach odbyła następującą ilość posiedzeń:
2014 – 1 posiedzenie
2015 – 10 posiedzeń
2016 – 8 posiedzeń
2017 – 7 posiedzeń
2018 – 5 posiedzeń.
Komisja odbyły również wspólne posiedzenia:
2015 – 2 posiedzenia
2016 – 2 posiedzenia
2017 – 5 posiedzeń
2018 – 3 posiedzeń
Na swych posiedzeniach Komisje zajmowały
się przede wszystkim opiniowaniem projektów
uchwał oraz pełniły rolę opiniodawczą w stosunku do corocznych projektów budżetu Gminy oraz
sprawozdań z wykonania budżetów Gminy za poszczególne lata i półrocza.
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REALIZACJA INWESTYCJI W LATACH 2015-2018
INWESTYCJE
W ZAKRESIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ
w 2015 wykonano:
• sieć wodociągową w miejscowości Otowice,
• kanalizację sanitarną Nowy Dwór-Dąbrowa
Chełmińska,
• nową sieć wodociągową w miejscowości
Dąbrowa Chełmińska ulica Rydygiera,
• kanalizację na osiedlu Dąbrowa Południe
w Dąbrowie Chełmińskiej,
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w 2016 wykonano:
• na terenie wsi Boluminek przedłużono sieć
wodociągową wzdłuż gminnej drogi gruntowej dz. nr 80/3,
• sieć wodociągową na ulicy Długiej w miejscowości Wałdowo Królewskie,
w 2017 wykonano:
• budowę wodociągu na ulicy Nowej w Dąbrowie Chełmińskiej,
• budowę wodociągu na ulicy Targowej w Dąbrowie Chełmińskiej,
• budowę wodociągu na ulicy Podgórnej
w Gzinie,
• kanalizację deszczową na ulicy Rydygiera i części Rzemieślniczej w Dąbrowie Chełmińskiej.
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INWESTYCJE Z ZAKRESU
OŚWIATY I SPORTU
w 2015 wykonano:
• termomodernizację budynków szkolnych
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,
• doposażenie stołówek szkolnych w Zespole
Szkół w Czarżu i Ostromecku,
• zakupiono tablice interaktywne.
w 2016 wykonano:
• kompleksowy remont łazienek w przedszkolu
– Zespół Szkół w Ostromecku,
• plac zabaw przy Zespole Szkół w Czarżu
w 2017 wykonano:
• plenerową salę edukacyjna przy Zespole
Szkół im. C. Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.

w 2016 wykonano:

INWESTYCJE Z ZAKRESU
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ i REKREACJI

• remont nawierzchni przy mogile pomordowanych w Dąbrowie Chełmińskiej,
• utwardzono plac targowiska w miejscowości
Dąbrowa Chełmińska,
• doposażono plac zabaw w miejscowości Janowo o urządzenia siłowni zewnętrznej,
• utwardzenie parkingu przy ośrodku zdrowia
w Czarżu,
• utwardzono plac przy scenie widowiskowej
w Otowicach,

w 2015 wykonano:
• zagospodarowanie miejsca rekreacji
w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – park
wiejski,
• boisko sportowe w Ostromecku,
• termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Czarżu,
• zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny),
• doposażono plac zabaw w Janowie,
• zmodernizowano płytę boiska trawiastego
w Dąbrowie Chełmińskiej,
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• zagospodarowano terenu na cele rekreacyjne
w Nowym Dworze,
• renowację boiska sportowego w Wałdowie
Królewskim,
• doposażono plac zabaw w Janowie i Czarżu,
w 2017 wykonano:
• kapliczkę w Nowym Dworze,
• zakupiono samochód dla OSP Wałdowo
Królewskie
• zakupiono samochód bojowo-ratowniczy dla
OSP Czarże.
• zakupiono samochód bojowo-ratowniczy dla
OSP Gzin.
w 2018 wykonano:
• złożono wniosek o zmianę sposobu użytkowania części budynku starej szkoły
podstawowej ma świetlicę wiejską wraz z jej
przebudową w miejscowości Czemlewo oraz
przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa,
• doposażenie w sprzęt dla jednostek OSP
z terenu gminy,
• budowę parkingu przy Szkole w Czarżu.
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INWESTYCJE Z ZAKRESU
REMONTÓW DRÓG,
CHODNIKÓW I OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
w 2015 wykonano:
DROGI
• przebudowę ulicy Sportowej w Dąbrowie
Chełmińskiej,
• modernizację drogi ulica Szkolna w Dąbrowie
Chełmińskiej,
• przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Dabrowa Chełmińska ulica Bydgoska
na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy
Strażackiej wraz z ścieżką rowerowa przy
przejeździe kolejowym,
CHODNIKI
• budowę chodnika wzdłuż ulicy Strażackiej
w Dąbrowie Chełmińskiej,
• budowę chodnika w parku Razyna
w Ostromecku,
• budowę chodników w miejscowości Boluminek i Bolumin przy miejscach zbiórki
autobusu szkolnego,
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OŚWIETLENIE
• budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi
gminnej Czemlewo – Janowo,
• oświetlenie ulicy Leśnej i Świerkowej w Dąbrowie Chełmińskiej,
• uzupełnienie oświetlenia na istniejących
słupach w Sołectwie Ostromecko,
• uzupełnienie oświetlenia na istniejących
słupach w sołectwie Otowice,
w 2016 wykonano:
DROGI
• modernizację ulicy Podgórnej w Czarżu,
• modernizację ulicy Targowej w Dąbrowie
Chełmińskiej,
• przebudowa ulicy Długiej w Wałdowie
Królewskim wraz z budową chodnika i ścieżki
rowerowej ,
• modernizację drogi gminnej nr 050508C ulicy
Strażackiej w Wałdowie Królewskim.
• modernizację drogi w Gzinie w kierunku
dworca kolejowego,
• modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych - droga gminna 050509C ul. Podgórna w miejscowości Czarże,
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•
•
•
•

budowę chodnika w miejscowości Janowo,
budowę chodnika w miejscowości Gzin,
budowę chodnika w miejscowości Strzyżawa,
wprowadzono nazwy ulic w miejscowości
Gzin.

OŚWIETLENIE
• budowę oświetlenia drogowego ulicy Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,
• uzupełnienie oświetlenia na istniejących
słupach w sołectwie Otowice,
• budowę oświetlenia drogi gminnej w sołectwie Czemlewo,
• budowę oświetlenia na ulicy Sosnowej
w Wałdowie Królewskim,
• budowę oświetlenia drogowego na Osiedlu
Pod Gruszą w Ostromecku,
w 2017 wykonano:
OŚWIETLENIE
• budowę oświetlenia drogowego w Janowie
(w kierunku leśniczówki),
• budowę oświetlenia przy ulicy Chełmińskiej
w Czarżu,
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• budowę oświetlenia na drodze gminnej
w Czemlewie w kierunku Janowa,
• budowę oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska,
• budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo działka nr 75/1 i 68/1,
• uzupełniano oświetlenie drogowe w Ostromecku,
• budowę oświetlenia na ulicy Sosnowej
w Wałdowie Królewskim – II etap.
DROGI
• modernizację drogi gminnej w Boluminie ulica Parkowa i na ulicy Kościelnej w Boluminku,
• modernizację ulicy Ptasiej i Słonecznej w Dąbrowie Chełmińskiej,
• modernizację drogi gminnej w Nowym Dworze (zjazd z drogi wojewódzkiej nr 551),
• modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych – drogi gminnej nr 050516 C w Gzinie
ulica Okrężna – I etap,
• wprowadzono nazwy ulic w miejscowości
Bolumin, Boluminek i na części w Nowym
Dworze.
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CHODNIKI
• budowę chodnika w Strzyżawie – II etap,
• budowę chodnika wzdłuż ulicy Osiedlowej
w Wałdowie Królewskim,
• budowę chodnika w miejscowości Gzin na ulicy
Długiej – II etap,
• budowę chodnika w miejscowości Boluminek
przy drodze powiatowej.
w 2018 wykonano:
• budowę oświetlenia drogowego w Reptowie
– I etap,
• budowę ścieżki rowerowej Dąbrowa Chełmińska-Dębowiec z odgałęzieniemdo Janowa,
• budowę chodnika w miejscowości Czemlewo
(droga gminna przy starej szkole w kierunku
Janowa),
• budowę chodnika w miejscowości Czarże
ul. Bałtycka (przy drodze powiatowej),
• budowę oświetlenia w Rafie przy świetlicy wiejskiej; Ostromecku na ul. Kolejowej, Mozgowinie
na skrzyżowaniu do Wielkiej Kępy, Janowie
przy drodze gminnej za jeziorem - na istniejących słupach energetycznych,
• budowę chodnika w Wałdowie Królewskim na
ulicy Osiedlowej – II etap,
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zagospodarowania przestrzennego części wsi
Dąbrowa Chełmińska Nr 3
• Uchwała Nr XXXV.306.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Dąbrowa Chełmińska Nr 4
• Uchwała Nr XXXVI.324.2017 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 grudnia 2017
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Wałdowo Królewskie
• świetlicę wiejską z Borkach.
• budowę drogi do małej szkoły w Ostromecku.
Pozyskano środki zewnętrzne w wysokości ponad jedenastu milionów złotych.

Wykaz sporządzonych
planów miejscowych
w latach 2014 – 2018
• Uchwała Nr IX.71.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 czerwca 2015
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Dąbrowa Chełmińska
• Uchwała Nr XVI.117.2015 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi
Dąbrowa Chełmińska
• Uchwała Nr XXI.261.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 czerwca 2017
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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Wykaz planów miejscowych
w trakcie sporządzania
w latach 2014 – 2018
• Uchwała Nr XXIV.204.2016 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska 15 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ostromecko.
Opracowana koncepcja, po prezentacji
i konsultacjach społecznych z mieszkańcami
Ostromecka. Projekt przed uzgodnieniami.
• Uchwała Nr XXXIII.281.2017 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek
Istniejący cmentarz wraz z terenem na jego
powiększenie wraz z niezbędna infrastrukturą (parking) Wyłożenie do publicznego
wglądu
• Uchwała nr XLI.366.2018 Rady Gminy
Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko obszar
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym
246 obręb Ostromecko. /zmiana obowiązującego mpzp centrum wsi Ostromecko
uchwalonego uchwałą Nr XVI/114/00 Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17
sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr
72, poz. 575)./ Projekt przedłożony do opinii
i uzgodnień
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Decyzje o warunkach zabudowy
Rodzaj
zabudowy

2014 r.
(szt.)

2015 r.
(szt.)

2016 r.
(szt.)

2017 r.
(szt.)

2018 r.
(szt.)

Razem

MN

31

34

47

91

162

481

U

1

2

0

1

2

7

P

2

1

0

0

2

7

RM

13

11

18

8

4

65

IN

6

4

3

3

1

23

Razem

53

52

68

103

171

583

MN –
		
RM –
U –
P
–
Inne –

budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i towarzyszących jej budynków gospodarczo-garażowych,
wszelkie inwestycje na terenie zabudowy zagrodowej,
inwestycje związane z zabudową usługową w tym handel,
produkcyjne, zakłady, magazyny z infrastrukturą towarzyszącą,
w tym np. infrastruktura, zjazdy, stawy, zalesienia, place zabaw, zmiany decyzji, itp.

Dane
USCUSC (okres 2015-2018)
DANEStatystyczne
STATYSTYCZNE
1. Statystyka
Ilość stałych
mieszkańców
Gminydla Gminy Dąbrowa Chełmińska:
zdarzeń
rzeczywistych
• na dzień 31.12.2015 r. - 7990
• na dzień 31.12.2016 r. - 8060

• na dzień 31.12.2017 r. - 8128
• na dzień 30.09.2018 r. - 8165

2. Statystyka
zdarzeń
rzeczywistych
Ilość stałych
mieszkańców
Gminy:dla Gminy Dąbrowa Chełmińska
ZDARZENIA

Stan na
31.12.2015 r.

Stan na
31.12.2016 r.

Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
30.09.2018 r.

URODZENIA

79

90

92

68

MAŁŻEŃSTWA

86

53 (zarejestrowane w USC D.CH.)

66 (zarejestrowane w USC D.CH.)

39 (zarejestrowane w USC D.CH.)

MIGRACJE

142

159

155

105

ZGONY

73

64

75

54

POBYTY
CZASOWE

86

103

53

28

PRZEMELDOWANIA W OBRĘBIE GMINY

54

61

67

161

DOKUMENTY
TOŻSAMOŚCI

883

1009

1171

714

3. Wzrost liczby ludności
•
•
•
•

w 2015 r. liczba ludności w stosunku do 2014 r. wzrosła o 41 osób,
w 2016 r. liczba ludności w stosunku do 2015 r. wzrosła o 70 osób,
w 2017 r. na dzień 31.12 liczba ludności w stosunku do 2016 r. wzrosła o 68 osoby.
wg stanu na dzień 30.09.2018 r. liczba ludności w stosunku do 2017 r. wzrosła o 37 osób.
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BUDŻET GMINY (dochody w wydatki w latach 2015-2018)
Rok

2015

2016

2017

2018

Dochody

29.793.605,01

33.511.598,73

35.786.188,45

41.919.780,80*

Wydatki

30.350.357,58

32.783.320,67

35.698.846,00

42.899.834,80

* plan na 18.10.2018

II. INFORMACJE URZĘDOWE
METROPOLITALNA
KARTA SENIORA 60 DLA
MIESZKAŃCÓW NASZEJ
GMINY

Annę Rzemek
Marka Wiatrowskiego
Michała Wolszleger

Seniorzy z Gminy Dąbrowa Chełmińska będą mogli korzystać ze specjalnej karty, która uprawnia
do zniżek w wielu instytucjach. Otrzyma je każda
osoba, która ukończyła 60 rok życia.

I SESJA RADY GMINY
VIII KADENCJI

Zniżki dla osób, które posiadają karty seniora,
oferują m.in. miejskie instytucje kultury (Galeria
Miejska bwa, MCK, Teatr Polski, Muzeum Okręgowe), punkty usługowe, biura podróży, uzdrowiska czy baseny.
Wydawaniem kart seniora dla mieszkańców naszej gminy będzie zajmował się Urząd Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej.
Aby otrzymać „Metropolitalną Kartę Seniora
60+” trzeba będzie wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość i wiek. Karta wydawana będzie bezterminowo i jest bezpłatna.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
Sołectwa Reptowa
W dniu 29.11.2018 r. w Reptowie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Reptowa
na kadencję 2018 - 2023.
Funkcję Sołtysa objął Marian Breyer.
Na członków Rady Sołeckiej wybrano:
Wojciecha Breyer
Marka Jendrczaka
Grzegorza Łempickiego
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Dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu
wiejskim, a Sołtysowi i Członkom Rady Sołeckiej
życzymy owocnej współpracy.

Ślubowanie radnych i wójta, wybory przewodniczącego i komisji złożyły się na pierwszą sesję
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska nowej kadencji, która odbyła się 23 listopada 2018 roku.
Na początku sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Teresa Łabaj wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Dąbrowa Chełmińska. Następnie nowo wybrani radni
złożyli ślubowanie.
Podczas sesji, w głosowaniu tajnym wybrano
przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
Przewodniczącym Rady Gminy na kadencję 2018
– 2023 wybrany został Pan Ryszard Kaczor, Wiceprzewodniczącymi Pan Mieczysław Siewert i Pani
Anna Kuter.
Kulminacyjnym punktem sesji było uroczyste zaprzysiężenie Wójta Gminy.
W obecności Rady Gminy, sołtysów, kierowników
referatów i jednostek organizacyjnych Radosław
Ciechacki ślubował: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
W wyniku tajnego głosowania dokonano także
wyboru składu komisji:
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KOMISJA REWIZYJNA

mińska. Film wzbudził duże zainteresowanie.

Marek Kuśmierek - Przewodniczący
Michał Bulczak - Z- ca Przewodniczącego
Karol Szczęsny - Członek
Sławomir Szydło - Członek
Beata Niedziela - Członek

W pokazie wzięli udział m.in.: twórcy filmu, przedstawiciele władz samorządowych, aktorzy i statyści, rodziny ofiar oraz mieszkańcy naszej gminy.
Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na sali zasiadło około 350 osób.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie

Dawid Pałczyński - Przewodniczący
Dawid Baranowski - Z -ca Przewodniczącego
Karol Morgut - Członek
Elżbieta Galant- Członek
Ryszard Kaczor - Członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Beata Niedziela - Przewodniczący
Michał Bulczak - Z-ca Przewodniczącego
Karol Szczęsny - Członek
Sławomir Szydło - Członek
Marek Kuśmierek - Członek

KOMISJA BUDŻETU, ROLNICTWA,
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Gabriel Zukierski - Przewodniczący
Bożena Tomaszewska - Z-ca Przewodniczącego
Anna Kuter - Członek
Bożena Kuzioła - Członek
Mieczysław Siewert - Członek

Pokaz filmu „Zbrodnia
Pomorska – Dąbrowa
Chełmińska” 1939 za nami
W dniu 16.11.2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie
Chełmińskiej odbył pokaz filmu o zbrodni pomorskiej.
Film pt. „Dąbrowa Chełmińska 1939” jest drugim
z serii „Zbrodnie Pomorskie”. Został zrealizowany
przez Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, a jego reżyserem jest Sebastian Bartkowski.
Godzinny dokument powstał na podstawie przekazów świadków, rodzin zamordowanych oraz
ustaleń naukowców. Na ekranie można zobaczyć
bardzo wielu mieszkańców gminy Dąbrowa Cheł-
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Urząd Stanu Cywilnego informuje, iż pary, które
w roku 2019 obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego i chciałyby zostać odznaczone przez Prezydenta RP - Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, proszone są o zgłaszanie się do tut.
Urzędu, pok. 22.
Odznaczone Medalem mogą zostać również pary,
które jubileusz Złotych Godów obchodziły w latach wcześniejszych, a do tej pory nie zgłaszały
chęci otrzymania takowego odznaczenia.

Wniosek o dotacje na
remont świetlic wiejskich
Informujemy, że w siedzibie LGD Zakole Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim, złożony został
wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku starej
szkoły podstawowej ma świetlicę wiejską wraz
z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz
przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Rafa”. Inwestycja ma być finansowana z osi priorytetowej 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wnioskowana kwota dofinansowania
968.223,49 zł, łączne koszty: 1.145.284,47 zł.
Projekt przewidziany do realizacji w roku 2019.

Gmina Dąbrowa Chełmińska
w biało-czerwonych
barwach „dla niepodległej”
W niedzielę 11 listopada 2018 roku odbyły się
Gminne uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości
rozpoczęły się o godzinie 10.30 uroczystą Mszą
Świętą w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
w Dąbrowie Chełmińskiej celebrowaną przez Ks.
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Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”. Polegało na nabyciu wyposażenia i sprzętu ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa.

kan. Tadeusza Myszk oraz ks. Bartosza Fiałkowskiego. Po wspólnych modlitwach nastąpił przemarsz ulicą Bydgoską pod figurę. Poszczególne
delegacje samorządowców, kombatantów, delegacje szkół i organizacji społecznych złożyły tam
biało-czerwone wieńce i zapaliły znicze.
Następnie o godzinie 15.00 w Czarżu odbył się
Koncert z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości. W koncercie udział wzięli muzycy z Filharmonii Pomorskiej oraz zespół Nadwiślanie pod
dyrekcją pani Karoliny Krysińskiej.
Organizatorzy:
Gmina Dąbrowa Chełmińska,
KERiI w Czarżu,
GOKiS w Dąbrowie Chełmińskiej,
OSP w Czarżu,
Rada Sołecka w Czarżu.
Serdecznie dziękujemy za tak liczną frekwencję,
w tym jak ważnym dla nas Polaków dniu.

Przekazanie sprzętu
ratowniczego ze
środków Ministerstwa
Sprawiedliwości dla
jednostek OSP gminy
Dąbrowa Chełmińska
W dniu 20 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbyło się uroczyste
przekazanie dla jednostek OSP z gminy Dąbrowa
Chełmińska wyposażenia i sprzętu ratownictwa
ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
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Gmina Dąbrowa Chełmińska zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 49.800,00 zł brutto na
którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu
Sprawiedliwości oraz wkład własny gminy.

OSP DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach
wartość brutto 21.000,00 zł

OSP CZARŻE:
• Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
(AED),
• Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne
do podnoszenia,
• Osprzęt do zasilania z butli sprężonego
powietrza wysokociśnieniowych poduszek
pneumatycznych,
• Detektor napięcia
wartość brutto 20.400,00 zł

OSP GZIN:
•
•
•
•
•

Zestaw ratownictwa medycznego R1
wartość brutto 4.200,00 zł
OSP WAŁDOWO KRÓLEWSKIE:
Zestaw ratownictwa medycznego R1
wartość brutto 4.200,00 zł

Z pszczołami za pan brat
W dniu 13.09.2018 r. w Zespole Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej odbyły
się zajęcia przyrodniczo-edukacyjne w ramach
przedsięwzięcie pn.: Z pszczołami za pan brat.
Budżet projektu wynosi: 40.000,00 zł i w całości
jest refundowany z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu.
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Projekt ma na celu budowanie świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz promocję gminy Dąbrowa Chełmińska. Bartnictwo było w Dąbrowie
Chełmińskiej obecne od wieków. Do dziś istnieją
liczne pasieki w różnych miejscowościach gminy.
Wykorzystanie tego elementu dla promocji naszej
małej ojczyzny wydaje się naturalne. Do tego dochodzi istotny aspekt ochrony środowiska.
Edukację ekologiczną rozpoczęliśmy w Dąbrowie

Chełmińskiej w roku ubiegłym. Najpierw powstała klasa plenerowa wraz z wyposażeniem dydaktycznym, np. w klocki edukacyjne.
Obecne działania to ciąg dalszy tamtego projektu.
Relację z zajęć przyrodniczo-edukacyjnych
w ramach przedsięwzięcia pn.: Z pszczołami za
pan brat można będzie obejrzeć w programie TVP
Bydgoszcz Spotkania z Ekologią.

III. KULTURA
Dożynki Gminne w Otowicach
W dniu 18 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy
Dąbrowa Chełmińska w Otowicach odbyły się
Dożynki Gminne.
Organizatorami uroczystości dożynkowych był,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie
Chełmińskiej, Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz
Adamex Katarzyna i Adam Wołoch.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz.
13.30 przemarszem barwnego korowodu dożynkowego, prowadzonego przez orkiestrę dętą
z Chełmży. O godzinie 14.00 rozpoczęła się plenerowa Msza Św. celebrowaną przez proboszcza
Piotra Sacha i Mirosława Kazimierskiego oraz wikarego Bartosza Fiałkowskiego.
Ceremoniał dożynkowy rozpoczął gospodarz dożynek Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska – Radosław Ciechacki, który przywitał licznie przybyłych
gości, a także zaprosili na scenę tegorocznych
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starostów dożynek: Elwirę Bednarską oraz Piotra
Ciesińskiego, którzy przekazali na ręce gospodarza piękny bochen chleba, który potem wspólnie
krojono i symbolicznie rozdawano wśród gości
i widowni.
Od wielu lat tradycją uroczystości dożynkowych
jest wręczenie Medalu Starosty Bydgoskiego za
Zasługi dla Powiatu– w tym roku przyznano go
Mieczysławowi Siewertowi i Barbarze Łukowskiej.
Zostały także rozstrzygnięte konkursy gminne:
„Na najciekawszy witacz dożynkowy przydrożny”
I miejsce zajęło Sołectwo Otowice
II miejsce zajęło Sołectwo Bolumin
III miejsce zajęło Sołectwo Wałdowo Królewskie
nagrodę za udział otrzymały następujące sołectwa: Czarże, Gzin, Czemlewo, Nowy Dwór, Dąbrowa Chełmińska i Rafa,
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„Na najładniejszy wieniec tradycyjny dożynkowy”
I miejsce Sołectwo Borki
II miejsce Sołectwo Ostromecko
III miejsce Sołectwo Otowice
„Na najładniejszą ozdobę dożynkową” przyznano I miejsce Sołectwu Rafa.
„Na najładniejsze stoisko dożynkowe - Zagroda
wiejska” zajęło sołectwo Czemlewo.
„Na najładniejszy ogród przydomowy”
I miejsce – Barbara Sadurska,
II miejsce – Urszula Michalczyszyn
III miejsce – Stanisława Trzeciak
Wyróżnienie - Marek Bagrowski
Gmina Dąbrowa Chełmińska swoje stoisko przygotowała w formie tętniącej życiem wioski tematycznej. W wiosce serwowano swojskie jadło
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich
działające na terenie gminy, Stowarzyszenie Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo zachęcało
do wicia wianków.
Organizatorzy sobotnich uroczystości dożynkowych przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci
i dorosłych uczestników. Jedną z nich był pokaz
prac żniwnych, przygotowany przez drużynę pana
Adama Wołoch, właściciela terenu dożynkowego.
W trakcie uroczystości dożynkowych zaprezentował się zespół Nadwiślanie z Czarża, Studio Figura
z Bydgoszczy, Tadeusz Pietrzak z Ostromecka, Młodzieżówka OSP z Dąbrowy Chełmińskiej. Najmłodsi
mogli korzystać z atrakcji przygotowanych przez
instruktorów GOKiS w stoisku - Strefa kreatywna
oraz oczywiście z bezpłatnych dmuchańców.
Po uroczystych odznaczeniach i po wręczeniu nagród punktem, na który wyczekiwali wszyscy był
występ gwiazdy wieczoru Zespołu Bayer Full. Impreza zakończyła się zabawą taneczną do godziny
24.00 przy muzyce zespołu Gest.
Sponsorzy Dożynek Gminnych:
Baalbek Dąbrowa Chełmińska Łukasz Ciesiński
Meralliance Poland Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Dąbrowa Chełmińska
Biuro Rachunkowe Ekonomus Barbara Kraczla
Cukiernia Słoneczna Zofia Szczypiorska

16

Fabryka Kwiatów – Ogrodnictwo E&R Wigienka
Kwiaciarnia Ewa Wigienka
Piekarnia Cukiernia Stan -Mar M.S. Szczęśni
Zakład Masarski Sp. j. Bożena, Dariusz, Jerzy
Gwizdała
Sklep spożywczo-przemysłowy Barbara Ginter
Gospodarstwo Rolne Zdzisław Bukowski
Gospodarstwo Rolne Jerzy, Karol i Iwona Szczęśni
Eximol Marek i Jan Wiatrowscy
Gospodarstwo Ogrodnicze Rutkowscy
Wieniec z Czarża na Dożynkach Wojewódzkich
w Wąbrzeźnie
Dnia 2 września 2018 roku w Wąbrzeźnie odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Gminę Dąbrowa
Chełmińska reprezentowało KGW z Czarża oraz
Warsztaty Haftu Kolorowe Niteczki z Gzina.
Wieniec dożynkowy zgłoszony przez KGW Czarże zajął II miejsce w konkursie wojewódzkim „Na
Najładniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”.
W trakcie uroczystości dożynkowych dokonano
także wręczenia odznaczeń i medali. Marianna
Bielińska mieszkanka sołectwa Czarże została
uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla Kółek
Rolniczych, a radny Rady Gminy, Marek Kuśmierek – mieszkaniec sołectwa Gzin, otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.
Potrójny sukces gminy na Dożynkach Powiatowych w Solcu Kujawskim
8 września w Solcu Kujawskim podczas Dożynek
Powiatowych odbyło się zwieńczenie corocznego,
gospodarskiego trudu.
Gminę Dąbrowa Chełmińska reprezentowało
KGW z Czarża oraz Warsztaty Haftu Kolorowe
Niteczki z Gzina.
Podczas uroczystości dożynkowych rozstrzygnięto powiatowe konkursy na:
„Najładniejszy wieniec dożynkowy”
I miejsce - zajął wieniec wykonany przez reprezentację Gminy Dąbrowy Chełmińskiej.
„Najciekawsze Stoisko Gminne’’
II miejsce - zajęła Gmina Dąbrowa Chełmińska,
„Najpiękniejszy ogród w Powiecie Bydgoskim’’
III miejsce zajął ogród Pani Barbary Sadurskiej
mieszkanki naszej gminy.
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Wizyta Świętego Mikołaja
Jak tradycja nakazuje, Święty Mikołaj odwiedza
na całym świecie dzieci, które niecierpliwie czekają na Niego. Tak też się stało w Gminie Dąbrowa Chełmińska Św. Mikołaj zapowiedział swoją
wizytę w Parku Wiejskim w Dąbrowie Chełmińskiej w dniu 6 grudnia 2018 roku.
Na to spotkanie licznie przybyli rodzice i ich pociechy. Mikołaj przywiózł ze sobą worki pełne
niespodzianek.

Organizatorem spotkania z Mikołajem był
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc p. Andrzejowi Niciejewskiemu, który wcielił się w postać Mikołaja i p. Beacie Tomaszewskiej, która
prowadziła całe spotkanie
Wszystkim serdecznie gratulujemy i bardzo
dziękujemy za godne reprezentowanie naszej
gminy

IV. SPORT
XXXI Bieg Uliczny na trasie Dąbrowa
Chełmińska – Ostromecko
W dniu 7 października 2018 roku odbył się XXXI
Bieg uliczny na trasie z Dąbrowy Chełmińskiej do
Ostromecka oraz biegi dla dzieci, które były zorganizowane jako impreza towarzysząca. W biegach dla dzieci udział wzięło 69 osób.
Bieg główny ukończył 193 osób w tym 69 osób
z gminy Dąbrowa Chełmińska. Zwyciężył David Metto z Keni, drugi był Bartosz Kotłowski
z Ostromecka i trzeci Łukasz Skiba z Bydgoszczy.
Wśród kobiet najszybszą była Aleksandra Brzezińska (trzecia wśród wszystkich uczestników),
drugie miejsce zajęła Katarzyna Kowalska i trzecia była Marta Szenk.

Oprócz kategorii open nagrody były przyznawane w kategoriach wiekowych oraz kategoria
mieszkańców gminy W kategorii gminnej wśród
mężczyzn zwyciężył Bartosz Kotłowski przed
Krzysztofem Reteckim i Sebastianem Wilińskim.
Wśród kobiet tryumfowała Beata Jarocka przed
Anną Gandziarowską i Martą Górecką. Dodatkowo zostały wręczone nagrody ufundowane przez
sponsorów. Szczególne podziękowania sponsorom i ofiarodawcą
Organizatorami imprezy byli:
LKS OSTROMECKO,
Zespół Szkół w Ostromecku,
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowie
Chełmińskiej.
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Osoba do kontaktu – Beata Zielińska,
tel. 52 3816 005 wew. 53,
e-mail: promocja@dabrowachelminska.lo.pl

