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I Wstęp i  ogólna charakterystyka gminy 
 

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do 

31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Niniejszy raport 

podsumowuje działalność samorządu gminy Rojewo za rok 2018. 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje podsumowanie działalności w roku 2018, 

przede wszystkim realizację uchwał Rady Gminy, polityk, programów i strategii za 

rok 2018. 

Gmina Rojewo jest położona w centrum województwa blisko dużych 

ośrodków miejskich, jakimi są Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, co pozwala 

mieszkańcom korzystać z dorobku gospodarczego, kulturowego i bazy sportowo-

rekreacyjnej tych miast. Mieszkańcy gminy często dojeżdżają do pracy, uczelni i 

obiektów kultury w sąsiadujących gminach i miastach. Gminę Rojewo zamieszkuje 

obecnie 4738 osób. Dominującym działem gospodarki w gminie jest rolnictwo 

usytuowane w południowej części gminy gdzie występują czarne ziemie kujawskie. 

Całkowita powierzchnia gminy zajmuje 12 021 ha (120,21 km2). 
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           Rysunek 1 Granice administracyjne gminy Rojewo 

Na terenie gminy jest zarejestrowanych 204 podmiotów gospodarczych i około 

600 gospodarstw rolnych. Głównymi zakładami przemysłowymi w gminie są ubojnia 

drobiu i zakład utylizacyjny w Jezuickiej Strudze, piekarnia w Rojewie oraz 

biogazownia w Liszkowie. W miejscowości Żelechlin zbudowano dwie elektrownie 

wiatrowe. W dziedzinie obsługi ruchu turystycznego w 2005 roku zbudowany został 

stylowy dwór biesiadny z miejscami noclegowymi. 
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II.  Informacje finansowe i inwestycyjne 
2.1 Wykonanie budżetu Gminy Rojewo 

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy 

Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. 

W trakcie roku budżetowego 2018 zmiany w budżecie wprowadzone zostały 

dziesięcioma uchwałami Rady Gminy oraz trzydziestoma dwoma zarządzeniami 

Wójta Gminy. 

Plan budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z 

dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r. po 

zmianach, na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosił 21.413.912,94 zł, 

a po stronie wydatków 23.266.368,24 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, 

a planowanymi wydatkami w kwocie 1.852.455,30 zł to planowany deficyt, którego 

sfinansowanie planowane było  

z kredytów i pożyczek w kwocie 1.156.801,48 zł i wolnych środków w wysokości 

695.653,82 zł. 

 Planowane przychody w kwocie 2.482.516,70 zł dotyczyły tzw. wolnych 

środków, jakie pozostały z roku 2017 w kwocie 1.325.715,22 zł oraz przychodów z 

tytułu kredytów i pożyczek  

w kwocie 1.156.801,48 zł. Planowane rozchody w kwocie 630.061,40 zł dotyczyły 

spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Planowanymi źródłami finansowania spłat kredytów i pożyczek, wcześniej 

zaciągniętych, 

w 2018 r. były w całości wolne środki. 

W ramach udzielonych upoważnień zawartych w Uchwale Nr XXXV/222/2017 Rady 

Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Rojewo na 2018 r., korzystano z następujących upoważnień: 

1. Dokonano spłaty zobowiązań w 2018 r. w kwocie 630.061,40 zł, 

2. Podejmując zarządzenia, dokonano zmiany planów dochodów na podstawie 

decyzji odpowiednich organów, jak również przeniesień w planie wydatków między 

paragrafami, rozdziałami w ramach działu, łącznie 33 razy. 

3. Zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

984.401,48 zł. 

Z upoważnień dotyczących: 

1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

nie  korzystano, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. 

2. Nie zachodziła konieczność lokowania wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

3. Z uwagi na posiadane środki pieniężne na rachunku, nie wystąpiła konieczność 

zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 600.000,00 zł na sfinansowanie 

przejściowego deficytu budżetu. 

Realizacja budżetu za 2018 r. przedstawia się następująco: 

1.  Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 21.413.912,94 zł zostały 

wykonane w kwocie 21.255.285,81 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego, z czego: 
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- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 21.060.835,36 zł, zostały zrealizowane  

w kwocie 21.050.268,14 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego, 

- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 353.077,58 zł, zostały zrealizowane  

w kwocie 205.017,38 zł, co stanowi 58,07 % planu rocznego. 

2.  Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 23.266.368,24 zł zrealizowano w 

kwocie 22.059.814,34 zł, co stanowi 94,81 % planu rocznego, z czego: 

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 20.523.592,24 zł zostały 

zrealizowane  

w wysokości 19.515.921,62 zł, co stanowi 95,09 % planu rocznego, 

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.742.776,00 zł 

zrealizowano w kwocie 2.543.892,72 zł, co stanowi 92,75 % planu rocznego. 

 W strukturze wydatków budżetowych znaczącą pozycję stanowią wydatki 

poniesione na: 

1. pomoc społeczną i rodzinę  - 32,64 %, 

2. oświatę     -  29,37 %,    

3. administrację    - 13,59 %, 

4. gospodarkę komunalną   -    6,70 %, 

5. rolnictwo i łowiectwo   –   3,79 %, 

6. kulturę i sport    -    3,36 %, 

7. transport i łączność   -    9,22 %, 

8. inne      -    1,33 %. 

•  Przychody zaplanowane w kwocie 2.482.516,70 zł zrealizowano w kwocie 

1.325.715,22 zł (wolne środki, jakie pozostały z roku 2017) oraz z tytułu zaciągnięcia 

kredytu w wysokości 984.401,48 zł, co razem stanowi kwotę 2.310.116,70 zł, czyli 

93,06% planu. 

•  Rozchody planowane w kwocie 630.061,40 zł zrealizowane zostały w kwocie 

630.061,40 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego 

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3.027.817,67 zł, co w stosunku do 

planowanych dochodów stanowi 14,14 %. 

Kwotę zadłużenia stanowią następujące kredyty i pożyczki: 

I. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – kwota pozostała do spłaty – 

2.382.371,67 zł, 

II. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota pozostała do spłaty – 

645.446,00 zł 

 

 

2.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych. 

 

Na wydatki majątkowe w roku 2018 r. zaplanowano kwotę 2.742.776,00 zł, z 

czego na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatkowano 2.543.892,72 zł, co stanowi 92,75 % 

planu rocznego. 
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Zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2018 r. 

planowanymi źródłami finansowania wydatków majątkowych były: 

- dochody własne - kwota 1.456.176,12 zł, co stanowi 53,09 % planu ogółem 

wydatków majątkowych, 

- kredyty i pożyczki – kwota 1.156.801,48 zł, co stanowi 42,18 % planu ogółem 

wydatków majątkowych, 

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014-2020 – 129.798,40 zł, co stanowi 4,73 % planu ogółem 

wydatków majątkowych.  

 

Ostatecznie zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 2.543.892,72 zł 

sfinansowano z następujących źródeł: 

- dochody własne - kwota 1.543.531,68 zł, co stanowi 120,37% kwoty planowanej, 

- kredyty i pożyczki – kredyt w kwocie 984.401,48 zł, co stanowi 85,10% kwoty 

planowanej, 

- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014-2020, kwota 15.959,56 zł, co stanowi 12,30% planu 

rocznego (zadanie planowane na 2018 r. nie zostało w całości zrealizowane przez W 

K-P.).  
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Analiza wydatków majątkowych za 2018 r. 

Lp. Nazwa zadania Uchwała budżetowa Realizacja 

na 

31.12.2018 

r. 

% 

realiz. pierwotna po 

zmianach 

1 4 5 6 7 8 

1. Budowa odstojników wód popłucznych przy 

Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka 

nr 162/6 o 162/7 obręb Rojewo 

130.000,00 149.000,00 149.000,00 100,00 

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  

w miejscowości Płonkowo 

45.500,00 67.651,00 66.347,10 98,07 

3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  

w miejscowości Zawiszyn 

40.000,00 54.000,00 50.983,50 94,41 

 Rozdział  01010 215.500,00 270.651,00 266.330,60 98,40 

4. Przebudowa placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej  

w Rojewie - projekt 

- 6.650,00 6.650,00 100,00 

5. Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni 

zewnętrznej w Rojewicach - projekt 

- 3.400,00 3.400,00 100,00 

6. Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni 

zewnętrznej w Jezuickiej Strudze - projekt 

- 3.200,00 3.200,00 100,00 

7. Budowa boiska sportowego w Rojewicach - 

projekt 

- 4.500,00 4.500,00 100,00 

 Rozdział  01041 - 17.750,00 17.750,00 100,00 

Razem dział 010 215.500,00 288.401,00 284.080,60 98,50 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 1.200.000,0 1.687.171,0 1.687.133,6 100,00 
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Jarki – etap II 0 0 5 

 Projekt budowy chodnika w miejscowości 

Płonkówko 

15.000,00 15.000,00 - - 

 Projekt budowy chodnika w miejscowości 

Płonkowo 

15.000,00 15.000,00 - - 

 Projekt budowy chodnika w miejscowości 

Jezuicka Struga 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

 Budowa zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 2515C na drogę wewnętrzną w 

Ściborzu 

15.000,00 27.500,00 26.753,00 97,28 

 Rozdział  60016 1.255.000,0

0 

1.754.671,0

0 

1.723.886,6

5 

98,25 

Razem dział 600 1.255.000,0

0 

1.754.671,0

0 

1.723.886,6

5 

98,25 

 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – projekt 

realizowany w ramach RPO W K-P na lata 

2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, 

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-

usług publicznych 

152.704,00 152.704,00 18.775,95 12,30 

 Rozdział  72095 152.704,00 152.704,00 18.775,95 12,30 

 Razem dział 720 152.704,00 152.704,00 18.775,95 12,30 

 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, 

drukarka, skaner) 

- 15.000,00 12.533,70 83,56 

 Rozdział 75023 - 15.000,00 12.533,70 83,56 

 Razem dział 750 - 15.000,00 12.533,70 83,56 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 340.000,00 388.000,00 385.462,61 99,35 
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Rojewicach 

 Zakup i montaż pieca c.o. do SP w Rojewicach - 50.000,00 45.000,01 90,00 

 Rozdział 80101 340.000,00 438.000,00 430.462,62 98,28 

 Zakup i montaż pieca c.o. w budynku 

szkolnym nr 111 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Rojewie 

- 45.000,00 41.981,20 93,29 

 Rozdział 80110 - 45.000,00 41.981,20 93,29 

 Razem dział 801 340.000,00 483.000,00 472.443,82 97,81 

 Opracowanie dokumentacji projektowej do 

budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 w centrum miejscowości Rojewo 

25.000,00 25.000,00 20.172,00 80,69 

 Rozdział 90001 25.000,00 25.000,00 20.172,00 80,69 

 Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami 

stałymi na terenie Gminy Rojewo 

- 24.000,00 12.000,00 50,00 

 Rozdział 90005 - 24.000,00 12.000,00 50,00 

Razem dział 900 25.000,00 49.000,00 32.172,00 65,66 

 OGÓŁEM 1.988.204,0

0 

2.742.776,0

0 

2.543.892,7

2 

92,75 
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 Realizacja wydatków majątkowych za 2018 r. przedstawia się następująco: 

 

 Rolnictwo i łowiectwo 

 W dziale tym wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 288.401,00 zł, 

zrealizowane zostały w kwocie 284.080,60 zł, co stanowi 98,50 % planu rocznego, a 

przeznaczone były na realizację następujących zadań: 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

 Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 270.651,00 zł zostały 

wykorzystane w kwocie 266.330,60 zł i dotyczyły następujących zadań: 

 1. „Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w 

Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo” – na realizację tego zadania po 

zmianach zaplanowano  

i wydatkowano kwotę 149.000,00 zł. 

Na realizację ww. zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wpłynęła 

oferta: 

Nazwa wykonawcy:              INOHURT Sp. z o.o. 

Adres wykonawcy:               ul. Nowa 32 ,  88-100 Inowrocław 

Cena netto:                           121.138,21 zł 

Cena brutto:                          149.000,00 

Okres gwarancji                    60 dni 

Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę w dniu 14 maja 2018 z INOHURT 

Sp. z o.o., ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław  na kwotę 149.000,00 zł brutto. 

Przedmiotem zamówienia była budowa odstojnika jako komory żelbetowej, 

przykrytej impregnowanymi balami drewnianymi. 

2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo” – na 

wykonanie zadania w 2018 r. zaplanowano po zmianie łącznie środki w wysokości 

67.651,00 zł, z czego wykorzystano 66.347,10 zł (98,07% planu). 

Poniesione wydatki dotyczą: 

- opracowania dokumentacji projektowej – 8.856,00 zł, 

- wykonania map do celów projektowych i opiniodawczych – kwota 2.141,10 zł 

- zapłaty na rzecz Wykonawcy, tj. PPHU „SZEWBUD” R. Szewczyk, Inowrocław – 

55.350,00 zł. 

Źródłem finansowania były środki własne gminy. 

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn” – w budżecie na ten cel 

na 2018 r. zabezpieczono ostatecznie środki w kwocie 54.000,00 zł, z czego 

wydatkowano 50.983,50 zł, co stanowi 94,41% planu. 

W ramach zadania dokonano: 

- opracowania dokumentacji projektowej – 5.535,00 zł, 

- wykonania mapy do celów projektowych zadania – 1.168,50 zł, 

- zapłaty Wykonawcy,  tj. PPHU „SZEWBUD” R. Szewczyk, Inowrocław – 

44.280,00 zł. 

Źródłem finansowania powyższego zadania były środki własne gminy. 

 



13 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano łącznie 

17.750,00 zł. Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowych na 

zadania: 

1) „Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewie” – kwota 6.650,00 

zł, 

2) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rojewicach” – kwota 3.400,00 

zł, 

3) „Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze” – kwota 

3.200,00zł, 

4) „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – kwota 4.500,00 zł. 

Projekty zostały wykonane przez Autorską Pracownię Architektury mgr inż. arch. 

Janusz Bałabański, ul. Solankowa 66/4, Inowrocław. 

5) „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – na realizację zaplanowano i 

wydatkowano kwotę 4.500,00 zł. Dokumentacja projektowa została wykonana przez 

Autorską Pracownię Architektury mgr inż. arch. Janusz Bałabański, ul. Solankowa 

66/4, Inowrocław. Powyższe zadania są planowane do realizacji w roku 2019 w 

ramach PROW. W celu pozyskania środków konieczne było opracowanie 

dokumentacji projektowej w roku poprzedzającym inwestycje. 

 

Transport i łączność 

 W dziale tym, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.754.671,00 zł, 

z czego zrealizowano na kwotę 1.723.886,65 zł (98,25% planu).  Środki 

przeznaczono na realizację następujących zadań: 

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” – na realizację tego 

zadania po zmianie zaplanowano środki w kwocie 1.687.171,00 zł, z czego 

wydatkowano 1.687.133,65 zł. (plan na 01.01.2018 r. – 1.200.000,00 zł). 

Na zadanie ogłoszony został przetarg nieograniczony. W terminie do dnia 

12.04.2018 r. złożono następujące oferty: 

1. Nazwa wykonawcy          Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. 

Adres wykonawcy                ul. Dworcowa 12,  88-400 Żnin 

Cena netto:                           1.510.046,28 

Cena brutto:                          1.857.356,92 

okres gwarancji                     60 m-cy 

2. Nazwa wykonawcy:         Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG"  Sp. z 

o.o. 

Adres wykonawcy:               ul. Budowlana 38,  88-100 Inowrocław 

Cena netto:                           1.363.553,37 

Cena brutto:                          1.677.170,65 

okres gwarancji                     60 m-cy 

3. Nazwa wykonawcy:         STRABAG Sp. z o.o. 

Adres wykonawcy:               ul. Parzniewska 10,  05-800 Pruszków 

Cena netto:                           1.609.976,25 
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Cena brutto:                          1.980.270,79 

okres gwarancji                      60 miesięcy. 

Inwestycja została zrealizowana na podstawie podpisanej umowy w dniu 11.05.2018 

z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG”. Realizacja inwestycji 

polegała na przebudowie drogi gminnej o nawierzchni nieulepszonej, tj. gruz, 

tłuczeń oraz grunt rodzimy na odcinku 2,251 km. W ramach realizacji inwestycji  

wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej składającą się z warstwy wiążącej gr. 5 

cm oraz z warstwy ścieralnej gr. 4 cm, o szerokości 4,0 m, wraz z wykonaniem 

sześciu mijanek o długości 25 m i szerokości jezdni 5,0 m, oraz z obustronnie 

utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m. 

Poniesione zostały ponadto koszty dotyczące nadzoru inwestorskiego w kwocie 

9.963,00 zł. 

Ogólny koszt realizacji tego zadania to kwota 1.687.133,65 zł. 

2. „Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko” 

Na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości 

Płonkówko zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł i zakładano realizację w 

II półroczu 2018 r. Ostatecznie zadanie nie zostało zrealizowane. Cena oferty 

przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Cena oferty wynosiła 98.277,00 zł. W związku z powyższym 

odstąpiono od realizacji inwestycji. 

3. „Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo” 

Na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości 

Płonkowo zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł. Również w tym przypadku 

planowano zrealizować zadanie w II półroczu 2018 r. Jednak z uwagi na cenę oferty, 

która stanowiła 48.954,00 zł  zadanie nie zostało wykonane. 

4. „Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuicka Struga” 

Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000,00 

zł. Realizacja miała miejsce w II półroczu 2018 r. na podstawie zawartej umowy Nr  

01/PB/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z pracownią projektową PROJBUD – Jarosław 

Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław. Wydatki na ten cel wyniosły 

10.000,00 zł. 

5. „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2515C na drogę wewnętrzną 

w Ściborzu” – na ten cel zaplanowano 27.500,00 zł, z czego wydatkowano środki w 

kwocie 26.753,00 zł (97,28% planu). Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 

2018 r. 

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro podpisano umowę. Inwestycja 

realizowana na podstawie umowy Nr 09/RB/2018 z dnia 17.12.2018 r. przez firmę 

P.P.H.U. „SZEWBUD” – Ryszard Szewczyk, ul. Popowicka 36, 88-100 Inowrocław, 

za kwotę 26.753,00 zł brutto. 
 

Informatyka 

Pozostała działalność 
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Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale na 2018 r. w kwocie 152.704,00 

zł dotyczą zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. 

Zadanie to planowane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 

publicznych – kwota dofinansowania 129.798,40 zł (realizacja 15.959,56 zł) oraz 

środki własne 22.905,60 zł (realizacja 2.816,39 zł). W roku 2018 wydatkowano 

łącznie środki w wysokości 18.775,95 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego. 

Realizacja zadania leży po stronie Lidera, zgodnie z zawartą umową, czyli Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gmina jest Partnerem 

tego Projektu  

i nie ma wpływu na termin realizacji przedmiotowego zadania. 

 

Administracja publiczna 

Urząd gmin 

W rozdziale tym zaplanowano na zakupy majatkowe kwotę 15.000,00 zł z 

przeznaczeniem na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, 

skaner)”. Wydatkowano na ten cel kwotę 12.533,70 zł, czyli 83,56% zaplanowanych 

środków. 

 

Oświata i wychowanie 

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano 483.000,00 zł, z czego 

wydatkowano 472.443,82 zł, co stanowi 97,81 % planu. Środki te przeznaczono na 

następujące wydatki: 

 

Szkoły podstawowe 

W rozdziale zaplanowano na wydatki majątkowe i zakupy majątkowe kwotę 

438.000,00 zł, z czego wydatkowano 430.462,62 zł (98,28 % planu). Realizacja 

dotyczyła: 

1. Zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rojewicach”, na którą 

zaplanowano kwotę 388.000,00 zł, a wydatkowano 385.462,61 zł. Na realizację tego 

zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony. W terminie do dnia 18 maja 2018 

r. złożono następujące oferty: 

1) Nazwa wykonawcy:          INOHURT Sp. z o.o. 

Adres wykonawcy:                ul. Nowa 32 ,  88-100 Inowrocław 

Cena netto:                            409.554,63 

Cena brutto:                          503.752,20 

Okres gwarancji                    60 dni 

2) Nazwa wykonawcy:         MISTER-BUD Sp. z o.o. 

Adres wykonawcy:               ul. Jacewska 91 ,  88-100 Inowrocław 

Cena netto:                           313.119,93 

Cena brutto:                          385.137,51 

Okres gwarancji                    60 dni 
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Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę w dniu 18.06.2018 

r. z MISTER-BUD na kwotę 385.137,51 zł brutto. 

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa istniejącego budynku szkoły poprzez 

dobudowę dwóch sal lekcyjnych, gabinetu oraz korytarza. Część dobudowana to 

budynek jednokondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym. Przedmiot 

zamówienia obejmował także zamurowanie dwóch okien w istniejącym budynku 

(sala gimnastyczna) od wschodniej strony, oraz wykonanie sześciu nowych otworów 

okiennych w sali gimnastycznej od strony północnej. Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmował również przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem 

podjazdu dla niepełnosprawnych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodziło 

wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z istniejącego przyłącza oraz 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania jako rozbudowa istniejącej instalacji. 

2. Kolejne zadanie w tym rozdziale dotyczyło „Zakupu i montażu pieca c.o. do 

Szkoły Podstawowej w Rojewicach”, na które zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a 

wydatkowano 45.000,01 zł, co stanowi 90% planu. Zakupiony piec jest zasilany 

paliwem w postaci Eko-groszku. 

 

Gimnazja 

W dziale 801, rozdział 80110 zaplanowano również środki na „Zakup i montaż pieca 

c.o. w budynku szkolnym nr 111 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojewie”, w 

kwocie 45.000,00 zł, z czego wydatkowano 41.981,20 zł (93,29% planu). Piec ten 

również jest zasilany paliwem w postaci Eko-groszku. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 49.000,00 zł, z 

czego wydatkowano 32.172,00 zł, co stanowi 65,66% planu. W ramach działu 

poniesiono wydatki na następujące zadania: 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 Na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano środki 

finansowe w kwocie 25.000,00 zł, które przeznaczone były na zadanie pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo”. Dokumentacja została wykonana. 

Koszt wykonania wyniósł 20.172,00 zł. 

Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego 

wartość nie przekracza równowartości 30.000,00 €uro podpisano umowę w dniu 

18.06.2018 z Przedsiębiorstwem Usługowym „PROWOJ”, al. Mikołaja Kopernika 

5/50, 88-100 Inowrocław  na kwotę 20.172,00 zł brutto na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

Projekt sieci wodociągowej wykonano w oparciu o istniejącą sieć wodociągową w 

miejscowości Rojewo. Zaprojektowano sieć wodociągową o długości 575,40 mb. 

Projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączami wykonano w oparciu o istniejącą sieć 

kanalizacyjną. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną o długości 573,70 mb, z rur PVC 
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o średnicy 200 mm oraz przyłącza kanalizacyjne o długości 143,0 mb, z rur PVC o 

średnicy 160 mm. 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Środki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę 24.000,00 zł dotyczyły zadania 

majątkowego pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie 

Gminy Rojewo”. Realizacja zadania miała miejsce w II półroczu 2018 r. 

Gmina Rojewo wystąpiła 24 maja 2018 r. z wnioskiem do WFOŚiGW w 

Toruniu o przyznanie dofinansowania w ramach Programu priorytetowego 

EKOpiec_2018 dla przedsięwzięcia pn. ,,Wymiana źródeł ciepła zasilanych 

paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo”. Zasadniczym celem tego programu 

było ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami 

stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. Warunkiem niezbędnym do 

uzyskania dotacji z Funduszu w wysokości 2.000 zł było udzielenie równocześnie 

dotacji przez Gminę, w wysokości minimum 2.000 zł do wymiany jednego źródła 

ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, co 

łącznie dawało 4.000 zł do wymiany jednego źródła ciepła. W związku z 6 

kwalifikującymi się wnioskami zawnioskowano o dotację w wysokości 12.000,00 zł. 

Gmina otrzymała promesę z dnia 02.07.2018 r. (wpływ 05.07.2018 r.) na udzielenie 

dotacji. Z dofinansowania ostatecznie skorzystało 3. mieszkańców gminy, co dało 

kwotę realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 12.000,00 zł, czyli 50% 

zakładanego planu. Na niską realizację planu wpływ miała rezygnacja kolejnych 3.  

osób, które na etapie projektu przystąpiły do Programu. 
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III. Informacje o stanie mienia komunalnego 

 
Wartość gruntów została przyjęta szacunkowo wg wartości kształtujących się 

w okresie komunalizacji. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów mienia komunalnego 

Gminy Rojewo wynosi: 202,0551 ha o łącznej wartości 2.225.368,51 zł. 

Wartość nieruchomości mienia komunalnego Gminy Rojewo z podziałem na 

poszczególne sołectwa została wykazana w załączonej do niniejszej informacji 

tabeli nr 1. 

 

W 2018 roku przyjęto do zasobu gruntów niżej podane nieruchomości: 

Rojewo: 

Działki nr 62/6, 64/4, 64/5, 66/3, 66/6, 66/7, 67/9, 68/3, 147/7, 151/3 i 253/3 o 

łącznej powierzchni 0,3607 ha, szacunkowa wartość 3.607,00 zł (grunty przejęte pod 

drogę                  w centrum Rojewa) 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

    Razem: powierzchnia – 0,3607 ha,  wartość – 3.607,00 zł 

 

Wartość gruntów przyjętych do zasobu została przyjęta wg szacunkowej wartości 

1,00 zł / m2 powierzchni. Pozostałe grunty zostały przyjęte zgodnie z wyceną 

rzeczoznawcy majątkowego. 

 Sprzedaż nieruchomości 

W 2018 roku wykreślono z zasobu gminy następujące nieruchomości:                   

Jezuicka Struga, dz. 49/6 o powierzchni 0,1673 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży 

48.511,20 zł, o wartości początkowej 2.610,00 zł 

Ściborze, dz. 9/42 o powierzchni 0,1200 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży 

43.000,80 zł  o wartości początkowej 1.887,00 zł 

Ściborze, dz. 9/44 o powierzchni 0,1460 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży 

52.176,60 zł o wartości początkowej 2296,00 zł 

Płonkówko, dz. 62 o powierzchni 0,0800 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży 

4.040,00 zł o wartości początkowej 800,00 zł 

Płonkówko, dz. 76 o powierzchni 0,0600 ha – uzyskana kwota ze sprzedaży 

3.030,00 zł o wartości początkowej 600,00 zł 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

                   Razem: powierzchnia – 0,5733 ha,  wartość początkowa  8.193,00 zł 

 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GMINY ROJEWO 

  Powierzchnia gruntów mienia komunalnego Gminy Rojewo oddanych w 

użytkowanie wieczyste wynosi 3,4157 ha. 

Wysokość naliczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 

2018 roku wyniosła 23.240,23 zł. Rzeczywiście z tyt. użytkowania wieczystego 

wpłynęło 17.839,18 zł. Zaległości z roku 2017 i lat poprzednich w tej opłacie 
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wynoszą 28.642,11 zł. 

W 2018 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności  następujących nieruchomości: 

Rojewo, dz. 40/20 i 40/21 o łącznej powierzchni 0,5785 ha – uzyskana kwota za 

przekształcenie: 72.302,00 zł płatne w dwóch ratach po 36.151,00 zł. 

 

 

 

3.1 Gospodarka mieszkaniowa 

 Mieszkaniowy zasób Gminy Rojewo obejmuje lokale stanowiące własność 

gminy, które znajdują się w 16 budynkach, w których znajduje się 41 lokali 

mieszkalnych. Łączna powierzchnia wszystkich lokali wynosi 2 044,93 m2. Lokale 

mieszkalne znajdujące się w budynkach szkolnych to: Liszkowo 82, Rojewice 19, 

Rojewo 131 i Rojewo 111. 

 

Mieszkaniowy zasób Gminy Rojewo 

 

L.p. 

Adres 

Ilość lokali 

mieszkalnych 

W tym ilość 

lokali socjalnych 

Powierzchni

a lokali w m2 

1. Dąbie 1 1    52,40 

2. Glinno Wielkie 

40 

10 1 445,69 

3. Liszkowice 34 1    38,00 

4. Liszkowice 31 3  147,28 

5. Osieczek 15 4 1 127,73 

6. Rojewice 22 4  183,18 

7. Rojewice 24 1    63,52 

8. Rojewo 8a 2  123,83 

9. Rojewo 97 1  114,88 

10. Topola 19 1  48,00 

11. Topola 21 2  78,90 

12. Zawiszyn 28 1    36,73 

13. Liszkowo 82 2 1 110,81 

14. Rojewice 19 3  174,30 

15. Rojewo 131 4  197,60 

16. Rojewo 111 2  102,08 
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3.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Rojewo. 

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi gmina Rojewo zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy. Z 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sanikont Radosław Kostuch wyłonionym w 

drodze przetargu podpisano umowę do 31.12.2020 r. 

Na terenie gminy Rojewo funkcjonuje mieszany, worokowo-pojemnikowy 

system gromadzenia odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne 

gromadzone są w pojemnikach o pojemności 1201, 240 1, 1100 l oraz 5000 1. 

Odpady selektywne gromadzone są w workach o określonym kolorze, pojemnikach 

typu PA-1100 oraz pojemnikach typu „siatka”. System workowy opiera się na 

gromadzeniu następujących frakcji odpadów: 

- plastik, metal, odpady wielomateriałowe - kolor żółty, 

- szkło - kolor zielony, 

- papier - kolor niebieski, 

- odpady biodegradowalne - kolor brązowy 

Kontenery PA-1100 przeznaczone są do gromadzenia odpadów pochodzących z 

nieruchomości wielolokalowych. Pojemniki typu „siatka” ustawione są w 5 

miejscach na terenie gminy Rojewo. Gromadzone są w nich odpady z tworzyw 

sztucznych. 

Od 2014 r. na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje 

odpadów: papier i tektura; odpady z tworzyw sztucznych; odpady ulegające 

biodegradacji; odpady zielone; popiół; odpady oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów oraz zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu; zużyte opony; 

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne; meble i odpady wielkogabarytowe; 

szkło; odzież i tekstylia; przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie 

i akumulatory; metale. PSZOK znajduje się na działkach 25/1 i 25/2 w Rojewie 

(teren dawnego składowiska odpadów). 

3.2.1 Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

W regionie wyznaczono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych, które zapewnią: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, 
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termiczne przetwarzanie odpadów, przetwarzanie odpadów zielonych i innych 

bioodpadów oraz składowanie pozostałości po sortowaniu i mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych: 

 

2.Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W ramach działalności edukacyjnej podejmowane były działania propagujące 

prawidłową segregację odpadów komunalnych skierowane do dzieci, w latach 

następnych planuje się dalszą działalność w tym kierunku, w myśl zasady, że 

edukacja zaczyna się od najmłodszych. 

3.2.2 Liczba mieszkańców. 

Gmina Rojewo liczy 4738 mieszkańców (stan na 31.12.2018 r.) natomiast w 

złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ujęto 3938 mieszkańców. Różnica w podanej liczbie wynika m.in. z 

tego, że wiele osób wykonuje pracę poza terenem gminy jak i kraju, wielu studentów 

i uczniów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. 

Gminnym systemem gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. 

objęto 1249 nieruchomości położonych na terenie gminy. 

 Odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne odbywa się w ramach gminnego systemu gospodarki 

odpadami. 

3.2.3 Ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu Gminy 

Rojewo oraz osiągnięte recyklingu i ograniczenia masy odpadów 

biodegradowanych 

Kod odpadu 

 

 

 

Rodzaj odpadu Ilość 

odpadów 

komunalnyc

h 

odebranych 

od 

właścicieli 

nieruchomoś

ci w 

2018(Mg) 

Masa 

zebranych 

odpadów 

komunalnyc

h w PSZOK 

w 2018 r. 

(Mg) 

Razem (Mg) 

20 03 01 Niesegregowane 

odpady 

komunalne 

1056,88 0 1056,88 

15 01 01 Opakowania z 

papieru i tektury 

2,286 2,58 4,866 

15 01 02 Tworzywa 74,563 0 74,563 
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sztuczne 

15 01 07 Opakowanie ze 

szkła 

87,782 0,48 88,262 

15 01 10* Opakowania 

zawierające 

pozostałości 

substancji 

niebezpiecznych 

lub nimi 

zanieczyszczone 

0 0,280 0,280 

16 01 03 Zużyte opony 0 12,850 12,850 

17 01 01 Odpady betonu 

oraz gruz 

betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

0 9,74 9,74 

 

17 02 03 Tworzywa 

sztuczne 

0 2,16 2,16 

17 09 04 Zmieszane 

odpady z 

budowy, 

remontów i  

demontażu inne 

niż wymienione 

w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 

03 

0 11,16 11,16 

17 01 07 Zmieszane 

odpady 

budowlane 

0 7,86 7,86 

20 01 35* Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 

200121, 200123 

zawierające 

niebezpieczne 

 

0 1,029 1,029 

20 01 36 Zużyte 

urządzenia 

elektryczne i 

0 0,230 0,230 
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elektroniczne 

inne niż 

wymienione w 

20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

20 02 01 Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

5,860 3,180 9,04 

20 02 01 Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

0 2,480 2,480 

20 03 07 Odpady 

wielkogabarytow

e 

0 12,3 12,3 

Razem  1221,511 63,769 1285,28 

 

 

Wykres nr 1 Morfologia odpadów w gminie Rojewo 

 

3.2.4 Wymagane poziomy recyklingu 

Gmina Rojewo osiągnęła w 2018 r. określone przepisami prawa poziomy 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło 

oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom 

niesegregowane odpady komunalne

opakowania ze szkła

tworzywa sztuczne

opakowania z papieru i tektury

pozostałe

odpady z betonu

odpady ulegajace biodegradacji

zużyte opony
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu ich ograniczenia. 

 Osiągnięty poziom 

przez Gminę Rojewo 

w 2018 r. 

Poziom wymagany 

przepisami prawa do 

osiągnięcia w 2018r. 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych 

papier, metal, tworzywo 

sztuczne i szkło 

32,83% min.30% 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów innych 

niż niebezpieczne, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

55,80% min.50% 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. 

2,61% max.40% 

 

 

Wykres  2 Zestawienie masy zebranych odpadów opakowaniowych z podziałem 

na lata 2015 r., 2016 r., 2017r., 2018r. 

 

Tworzywa sztuczne

Papier i tektura

Szkło

0 20 40 60 80 100 120 140

Rok 2018

Rok 2017
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3.2.5 Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu (w tym 

również koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych), zostały wykazane w poniższej tabeli: 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Rojewo w 

roku 2018, w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Wyszczególnienie Koszty i wydatki 

Koszt odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych (1x 42 660, 11 

x38 000) 

460 660, 00 zł 

Koszty związane z prowadzeniem 

PSZOK 

(zapłata za energię elektryczną oraz 

artykuły przemysłowe, ubezpieczenia) 

3 888,29 zł 

 

Koszty administracyjne obsługi 

systemu (wynagrodzenia 

pracowników związanych z obsługą 

systemu, odpis na ZFŚS., fundusz 

pracy, ubezp. społeczne, itp) 

55 352,21 

Usługi pozostałe(tj. Pomiary 

kontrolne, monitoring 

zrekultywowanego składowiska, 

konkursy, zakup czasopism, szkolenia 

7 627,50 

 

Razem 527 528,00 

 

3.2.7 Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo w 2018 r. funkcjonował 

prawidłowo. 

Mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych 

powstających w gospodarstwie domowym, a oprócz odbioru odpadów bezpośrednio 

z nieruchomości można było również oddać nieodpłatnie wszelkiego rodzaju odpady 

segregowane, wielkogabarytowe i odpady problemowe do Punktu Selektywnej 

Zbiorki Odpadów Komunalnych  z czego często też korzystano, o czym świadczy 

ilość odebranych odpadów. 



26 

 

Do mieszkańców w cenie opłaty dostarczane są worki na odpady komunalne 

segregowane. Segregacja odpadów również uległa poprawie dzięki czemu zostały 

osiągnięte  poziomy odzysku surowców. 

Priorytetem na rok 2019 jest dalsze uświadamianie społeczeństwa w zakresie 

gospodarki 

odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. 

 

 

3.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

 Ceny stawek jakie obowiązywały w 2018 r. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków przedstawiały się następująco: 

 

Opłata abonamentowa – 3,24 zł. brutto 

1m3 wody – 2,70 zł. brutto 

1m3 ścieków – 4,95 z brutto – jest to cena uwzględniająca dopłatę z budżetu gminy. 

Uchwałę o dopłacie do ceny ścieków rada gminy podjęła w sierpni 2018 r. (7,29zł). 

Wcześniej obowiązywała uchwała o dopłacie z czerwca 2017 r. (7,91 zł).   

Powyższe stawki taryf zostały zatwierdzone, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo 

wodne, przez PGW Wody Polskie na okres 3 lat licząc od 1.09.2018 r. 

  

 W roku 2018 Gmina Rojewo sprzedała wodę do 1342 odbiorców, wśród 

których 226 ma podpisane umowy na odprowadzanie ścieków. Zawarto 29 umów na 

dostarczanie wody do nowych odbiorców (nowo wybudowane domy, „Młyn” 

Płonkówko) oraz 13 umów na odbiór ścieków („Młyn” Płonkówko). Zostało 

wystawionych 7238 faktur (łącznie z 84 notami księgowymi). 

 

 W 2018 r. sprzedano 226 854 m3 wody zimnej co stanowi przypis w kwocie 

612 093,92 zł. Zaksięgowano wpłaty z tytułu sprzedaży wody w wysokości 616 

267,45 z czego 2 478,36 zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległość z tytułu 

sprzedaży wody na koniec 2018 r. wyniosła  62 808,91 zł., z kolei wartość nadpłat za 

sprzedaż wody wyniosła 8 211,11zł. 

 

 W przypadku ścieków sprzedaż wyniosła 21 989 m3, co stanowi przypis w 

kwocie 108 185,08 zł. Zaksięgowano wpłaty z tytułu odbioru ścieków w wysokości 

107 342,50 zł z czego 341,52 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległość za 

ścieki na koniec 2018 r. wynosiły 7 236,93  zł., z kolei wartość nadpłat to 149,47 zł. 

 

Z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków pobierana jest również opłata 

abonamentowa, za którą w 2018r. wystawiono przypisy na kwotę 26 583,54 zł. Z 

tytułu pobierania opłaty abonamentowej zaksięgowano wpłaty o wartości 26 607,69 

zł. z czego 187,73zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Zaległości  za opłatę 

abonamentową na koniec 2018 r. wyniosły  4370,54 zł, a nadpłaty 709,84zł. 
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W 2018 r. wystawiono 781 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu poboru wody i 

odprowadzania ścieków na kwotę 117 850,34 zł., do której naliczono odsetki w 

wysokości 3 336,41 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową w 2018r. dokonano 

jednego umorzenia należności i jednego rozłożenia płatności na raty. 
 

Wydatki  w kwocie 389.309,00 zł dotyczą: 

- wydatków majątkowych – plan 25.000,00 zł (realizacja 20.172,00 zł) 

- wydatków bieżących – plan 364.309,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 

339.553,11 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego, a przeznaczone były na 

utrzymanie przepompowni ścieków, zlewni ścieków, istniejących sieci 

kanalizacyjnych oraz zapłaty za zrzut ścieków. 

Poniesione wydatki przeznaczone były między innymi na: 

- zakup materiałów i wyposażenia       -     15.988,26 

zł 

(w tym m. in. zakup środków do odtłuszczania i zapobiegania tworzenia się osadu w 

przepompowniach ścieków sanitarnych, zakup czujników do szafy sterowniczej 

przepompowni ścieków w Rojewie, zakup urządzenia do pomiaru przepływu 

ścieków komunalnych) 

- zakup energii elektrycznej        -     25.296,43 

zł 

- zakup usług pozostałych        -   237.217,67 

zł 

w tym m. in.: 

- za zrzut ścieków do Gniewkowa – 170.795,19 zł, 

- za zrzut ścieków do Jezuickiej Strugi – 36.103,77 zł, 

- udrażnianie rur – 1.436,40 zł, 

- naprawa wraz z wymianą części zamiennych pompy z przepompowni 

przesyłowej w Płonkówku, Rojewie i Płonkowie – 16.039,08 zł, 

- przegląd serwisowy pompy – 3.234,90 zł, 

- badanie ścieku surowego z przepompowni ścieków w Płonkowie –         

393,60 zł, 

- usuwanie awarii kolektora tłocznego (tzw. Huby) – 2.868,98 zł, 

- usuwanie awarii przy komorze pomiarowej ścieków w Kaczkowie – 

2.684,77 zł, 

- naprawa w przepompowni ścieków komunalnych Pp5 w Płonkowie – 

2.583,00 zł 

- opłaty na rzecz budżetu państwa za zajęcie pasa drogowego 

przy drogach wojewódzkich        -    56.380,00 

zł, 

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 

opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych   -   2.578,75 zł, 

- ubezpieczenie mienia komunalnego      -   2.092,00 zł. 
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 Od 2018 r. Gmina ponosi opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wody i odprowadzanie ścieków w 

zamian za tzw. opłaty środowiskowe. Opłaty za usługi wodne są stałe (wysokość 

opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki 

opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody podziemnej 

wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości 

wody podziemnej, która może być pobrana na podstawie tych pozwoleń, do 

dostępnych zasobów wód podziemnych) i zmienne (wysokość opłaty zmiennej za 

pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód  

powierzchniowych, wyrażonej w m3). Wysokości opłaty stałej w 2018 r. wyniosła 4 

332 zł (4 228 zł za pobór wody i 104 zł za odprowadzanie ścieków). 

Wysokość opłaty zmiennej w 2018 r. wyniosła 25 691 zł (25 602 zł za pobór wody i 

89zł za odprowadzanie ścieków). 
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów, 

strategii 

W 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne. 

 

 4.1Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego powiatu 

inowrocławskiego 

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego 

identyfikuje i zawiera charakterystykę specyfiki ORSG, wskazuje kierunki rozwoju 

oraz najważniejsze priorytety inwestycyjne. Dokument stanowi narzędzie 

informowania, wdrażania, koordynowania i kontroli w odniesieniu do procesu 

rozwojowego. Strategia identyfikuje i formułuje problemy ważne dla ORSG wraz ze 

wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia oraz cele rozwojowe. 

Strategia zawiera listę przedsięwzięć finansowanych zarówno w ramach polityki 

terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego jak również z uwzględnieniem 

innych źródeł finansowania. 

 

4.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rojewo 

 

Studium pełni rolę podstawowego dokumentu planistycznego, służącego 

kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej gminy. 

Podstawę prawną sporządzenia Studium stanowi uchwała Rady Gminy Rojewo Nr 

VIII/50/2007 z dnia 23 lipca 2007 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rojewo. 

Dnia 13 grudnia  podjęta została Uchwała Rady Gminy nr XXIII  w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rojewo obowiązującego do chwili obecnej.  

 

4.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia 

przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania 

decyzji administracyjnych. 
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W gminie Rojewo obowiązują następujące plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Uchwała XXII/151/2000 z dnia 29-06-2000 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu poboru kruszywa położonego we wsi 

Dąbie gmina Rojewo.   

2. Uchwała XXX/208/2001 z dnia 03-08-2001 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu tymczasowej eksploatacji kruszywa, 

docelowo rekreacji lub hodowli ryb we wsi Glinno Wielkie w gminie Rojewo.   

3. Uchwała XXX/209/2001 z dnia 03-08-2001 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu usług i produkcji w Zawiszynie, sołectwo 

Rojewice - Zawiszyn, gmina Rojewo.   

4. Uchwała XXX/210/2001 z dnia 03-08-2001 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu działalności produkcyjnej i usług 

związanych z wykorzystaniem i unieszkodliwianiem odpadów w Jezuickiej Strudze, 

sołectwo Jaszczółtowo, gmina Rojewo.   

5. Uchwała XL/267/2002 z dnia 06-09-2002 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty, sportu i mieszkalnictwa we 

wsi Rojewo.   

6. Uchwała XL/268/2002 z dnia 06-09-2002 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu usług produkcyjnych we wsi Żelechlin. 

7. Uchwała XL/269/2002 z dnia 06-09-2002 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu usług i mieszkalnictwa we wsi 

Mierogoniewice.   

8. Uchwała XL/270/2002 z dnia 06-09-2002 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu usług produkcyjnych we wsi Jezuicka 

Struga.   

9. Uchwała IV/25/2003 z dnia 31-01-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę letniskową 

(dz. nr 98 i dz. nr 102/6) oraz jazu i elektrowni wodnej (dz. nr 97, nr 197 i cz. dz. nr 

99/1) we wsi Jarki w Gminie Rojewo.   

10. Uchwała IV/26/2003 z dnia 31-01-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę letniskową 

we wsi Jarki w Gminie Rojewo. 

11. Uchwała IV/27/2003 z dnia 31-01-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod stację paliw gazu 

płynnego z usługami towarzyszącymi we wsi Płonkowo w Gminie Rojewo.   

12. Uchwała IX/71/2003 z dnia 26-09-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele eksploatacji żwiru 

(dz. nr 71) we wsi Osiek Wielki w Gminie Rojewo.   

13. Uchwała IX/72/2003 z dnia 26-09-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele budownictwa 

mieszkaniowego (dz. nr 166/7) we wsi Stara Wieś w Gminie Rojewo.   
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14. Uchwała IX/73/2003 z dnia 26-09-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa i usług we wsi Liszkowo.   

15. Uchwała IX/74/2003 z dnia 26-09-2003 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa we wsi Glinno Wielkie.   

 

 

16. Uchwała XVII/132/2004 z dnia 13-09-2004 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w części wsi Płonkowo, dotyczącej terenu 

przeznaczonego na cele zabudowy produkcyjno – usługowo – handlowo – 

marketingowej.   

17. Uchwała XVIII/136/2004 z dnia 29-10-2004 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. dz. nr 40/13 znajdującej się na 

terenie wsi Rojewo.   

18. Uchwała XIX/145/2004 z dnia 29-11-2004 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 73/4 we wsi Ściborze Gmina 

Rojewo. 

19. Uchwała XXII/165/2005 z dnia 30-03-2005 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów w Jezuickiej Strudze Gmina Rojewo. 

20. Uchwała XXII/166/2005 z dnia 30-03-2005 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego cz. dz. nr 230/1 LP we wsi 

Jezuicka Struga w Gminie Rojewo. 

21. Uchwała XV/77/2011 z dnia 29-12-2011 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewie.   

22. Uchwała XXV/151/2013 z dnia 24-01-2013 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Liszkowice, Budziaki, 

Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo, gmina Rojewo.   

23. Uchwała VI/22/2015  z dnia 31-03-2015 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Centrum Rojewa. 

 

4.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Rojewo jest 

dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do 

poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę Rojewo 

sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny 

stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji 

rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze 

wskazaniem ich źródeł finansowania. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo ma za zadanie przyczynić się 

do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 

2020, tj.: 

–redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
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–zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, 

–redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

Celem programu niskoemisyjnego jest m.in.: Poprawa jakości powietrza w gminie 

Rojewo. 

 

 Główne cele Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo: 

- redukcji emisji dwutlenku węgla 

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

- redukcji zużycia energii finalnej 

- w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza 

Gmina Rojewo nie została zakwalifikowana do żadnej strefy przekroczeń substancji 

w powietrzu. 

Założenia do przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo 

- działania ujęte w Planie dotyczą szczebla lokalnego, 

- plan dotyczy całego obszaru geograficznego gminy Rojewo, 

- w Planie skoncentrowano na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie 

wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, 

wykorzystaniu OZE, 

– zidentyfikowano interesariuszy działań w obszarze gospodarki niskoemisyjnej 

oraz określono ich współuczestnictwo w realizacji Planu, 

– wskazano dokumenty obowiązujące w gminie związane z obszarem działań 

objętym PGN oraz wskazano spójność z tymi dokumentami. 

 

 

4.5 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Polityka rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Rojewo 

prowadzona jest zgodnie z kierunkami określonymi w niniejszym programie, 

stanowiącym rozwinięcie i kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia 

od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich. Gminny Program Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w 

oparciu o przeprowadzoną diagnozę istniejących problemów na terenie Gminy 

Rojewo. W Programie uwzględnione zostały wskazówki wynikające z Narodowego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 

realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

  

Na terenie Gminy funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w 

Rojewie oraz w Zawiszynie. 
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 Według stanu na dzień 30 listopada 2018 r. w Urzędzie Pracy  w Inowrocławiu 

zarejestrowanych jako bezrobotnych jest 257  osób, w tym 161 kobiet. Z pośród 

bezrobotnych 49 osób uprawnionych  było do pobierania zasiłku z PUP, w tym 24 

kobiet. 

 Ze świadczeń pomocy społecznej korzysta 189 rodzin (tj. 514 osoby) w tym 5 

rodzin można określić jako środowiska dysfunkcyjne. Wszystkie te rodziny objęte są 

pomocą udzielaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie. 

 

4.5.1. Dane w zakresie naruszenia porządku publicznego pod wpływem alkoholu w 

roku 2018 na terenie Gminy Rojewo 
 

Z informacji Komendy Policji w Inowrocławiu wynika, że od stycznia do grudnia 

2018 roku odnotowano szereg zdarzeń, których przyczyną było nadmierne spożycie 

alkoholu. Zdarzenia te przedstawiają się następująco: 

RODZAJ ZDARZENIA ILOŚĆ 

ZDARZEŃ 

Liczba interwencji domowych z wykorzystaniem 

procedury Niebieskiej Karty 

 

11 

Osoby doprowadzone do PDOZ w Inowrocławiu w celu 

wytrzeźwienia 

 

23 

Osoby zatrzymane do wytrzeźwienia w Izbie 

Wytrzeźwień w Toruniu 

 

2 

Kierujący w stanie nietrzeźwości 7 

Zdarzenia związane z przestępczością  narkotykową 

 

1 

Kierujący pod wpływem środka odurzającego 

 

0 

Przypadki spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych 

0 

Zgłoszenie sprzedaży alkoholu młodzieży do lat 18-tu 0 

 

4.6.2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczona do 

spożycia wynosi ogółem  13  (stan na 31.12.2018 r.) 

 

Punkty spożycia poza miejscem sprzedaży: 
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- do 4,5%  oraz piwo - 13 punktów 

 

- od 4,5%  do 18%      - 13  punktów 

 

- powyżej  18%           - 12 punktów 

 

 

 

Punkty spożycia w miejscu sprzedaży: 

  

- do 4,5%  oraz piwo - 1 punkt (9 ogródków piwnych) 

 

- od 4,5%  do 18%      - 0  punktów 

 

- powyżej  18%           - 0 punkt 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach 

swoich działań zrealizowała wszystkie cele i zadania zawarte w Gminnym 

Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 

W roku 2018 Komisja odbyła 8 posiedzeń, podczas których przeprowadzono 

rozmowy motywujące z 24 osobami, które przejawiają problem uzależnienia 

alkoholowego. Z pośród nich 21 osób zostało skierowanych  do Punktu 

Konsultacyjnego w Rojewie. 

Przeprowadzono szkolenie dla właścicieli i pracowników punktów 

sprzedających alkohol.  W lokalnych punktach sprzedaży przeprowadzono kontrolę 

w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży napojów 

alkoholowych. Komisja wydała 9 pozytywnych opinii dot. zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 W 2018 r. przez cały rok szkolny w placówkach oświatowych na terenie 

Gminy Rojewo prowadzone były działania profilaktyczne z zakresu uzależnień 

alkoholowych, narkotykowych i dopalaczy. 

 W ciągu minionych 12  miesięcy Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych ustawicznie współpracowała z instytucjami lokalnymi i 

regionalnymi, które swym działaniem pomocowym obejmują rodziny  zagrożone 

przejawami patologii społecznej m.in. alkoholizmem, narkomanią, uzależnieniami 

od środków psychoaktywnych, cyberprzestrzeni, przemocą fizyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, niewydolnością wychowawczą. 

 Analizując dane i statystyki policyjne z  2018 roku, należy zauważyć 

zmniejszenie ilości zdarzeń, których przyczyną było nadmierne spożycie alkoholu, w 
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stosunku do lat poprzednich. Uznając ilość powyższych zdarzeń za mierzalny 

wskaźnik monitoringu, można założyć, że zadania wyznaczone i realizowane przez 

Komisję w  Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów na 2018r. były 

efektywne i przyniosły realizację zamierzonych celów. 

 

 

4.6 Program Współpracy Gminy Rojewo z Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok 
 

 

Priorytetowym zadaniem gminy Rojewo jest jej rozwój oraz poprawa jakości 

życia jego mieszkańców w ramach posiadanych środków. Prowadzenie aktywnej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów sprawnego i 

efektywnego zarządzania gminą. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy do 

zadań własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 19 i  art. 9 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.). 

Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem społeczeństwa 

demokratycznego. Obok sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej, jako 

trzeci sektor stanowią fundament nowoczesnego państwa. Działalność organizacji 

pozarządowych stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnych. Poprzez ogromną 

aktywność, rozeznanie istniejących problemów                     i elastyczność w 

działaniu przyczyniają się przede wszystkim do wzmacniania procesu odbudowy 

społeczeństwa obywatelskiego oraz są elementem spajającym i aktywizującym 

społeczność lokalną. 

Priorytetem władz Gminy Rojewo jest służenie mieszkańcom oraz 

działającym                         na terenie Rojewa organizacjom pozarządowym w 

ramach posiadanych zasobów i kompetencji w sposób jak najbardziej skuteczny. 

  Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i przewidywanych 

priorytetowo zadań publicznych, które były prowadzone w 2018 roku zaliczamy: 

- Obszar kultury fizycznej i rekreacji: 

a)  organizacja imprez rekreacyjno-sportowych, turystycznych i różnych form 

wypoczynku, umożliwiających mieszkańcom gminy realizację potrzeb w 

zakresie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia oraz wychowania 

poprzez sport, popularyzacja różnych dyscyplin sportu wśród mieszkańców 

gminy, 

b) organizacja przedsięwzięć, programów oraz realizacja zadań w kraju i 

zagranicą                        w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, 

c)  usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć, 

organizację szkoleń i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu, mających na 

celu propagowanie sportowego stylu życia, wpieranie kondycji fizycznej. 
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-  Obszar kultury i sztuki: 

a) wspieranie wszystkich zadań o charakterze kulturalnym z traktowaniem 

priorytetowo przedsięwzięć z udziałem dzieci i młodzieży, 

b) organizacja integracyjnych imprez dla wszystkich mieszkańców gminy, 

c) organizacja przedsięwzięć promocyjnych o charakterze gminnym w zakresie 

rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, 

edukacji i oświaty. 

- Obszar promocji gminy: 

a) wspólna organizacja i realizacja przedsięwzięć i zadań promocyjnych m.in. 

imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz zadań wymiany dzieci i 

młodzieży                            z partnerami zagranicznymi. 

 

Organizacje pozyskują środki z budżetu samorządu poprzez tryb zlecania lub 

wspierania zadań. 

Pomoc Organizacjom ubiegającym się o środki ze źródeł zewnętrznych: 

1) udzielanie przez Gminę patronatów, opinii, rekomendacji itp., 

2) partnerstwo i współpraca w projektach. 

Inne formy współpracy z Organizacjami: 

1) pomoc w wyszukiwaniu partnerów i kontaktach z nimi; 

2) pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do 

prowadzenia działalności statutowej; 

3) wymiana informacji dotyczących kierunków działalności; 

4) promocja i reklama projektów w mediach; 

5) wspieranie, w miarę możliwości, ekonomii społecznej. 

 

Do priorytetowych zadań publicznych należą: 

1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy                              

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

4) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

8) turystyki i krajoznawstwa 

9) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym; 

10) ratownictwo i ochrona ludności; 

11) promocja organizacja wolontariatu; 

12) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. 
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Na realizację Programu w 2018 r. przeznaczona została kwota w wysokości                         

50 000,00 złotych. 

 

Program Współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami pożytku publicznego na 2018 r. utworzony został na bazie konsultacji z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

Ustawy funkcjonującymi na terenie gminy. 

 

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Rojewo, a organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w Ustawie 

odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do 

konkursu na wykonanie zadań publicznych, ogłoszonym przez Gminę Rojewo. 

 

4.7 Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

 

W programie tym, wydatki zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł przeznaczone 

były na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt 

oraz na odłowienie psów z terenu gminy. 

Na ten cel w 2018 r. wydatkowano kwotę 31.271,73 zł, co stanowi 92,20 % planu 

rocznego. Wydatki przeznaczone były na usługi wykonane przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. z siedzibą w 

Inowrocławiu przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka, za utrzymanie i odłowienie psów z 

terenu gminy. W związku z tym, iż nastąpiła tendencja wzrostowa bezpańskich psów 

na terenie gminy, co wiązało się z coraz wyższymi kosztami na ten cel, zawarto 

umowę z firmą pn. „Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński 

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – 

Adaptacyjne”, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice. Koszty dotyczące usług oferowane 

przez ww. były niższe. 

 

4.7.1 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

 

1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2018 roku, zwany dalej 

Programem ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt. 

2. Realizacja Programu w 2018 roku oparta była na współdziałaniu mieszkańców 

Gminy Rojewo, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gm. Rojewo oraz organizacji 

społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona 

zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

 

a)  Cele gminnego programu przeciw działania bezdomności zwierząt domowych: 
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1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Rojewo miejsca w 

schronisku dla zwierząt, 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Rojewo, 

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację 

zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6) usypianie ślepych miotów, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich, 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym 

w wypadkach drogowych na terenie Gminy Rojewo. 

 

b) Gmina Rojewo zapewniła bezdomnym zwierzętom miejsca w Hotelu dla 

Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum 

Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w: Wojtyszki 18, 98-277 

Brąszewice. 

c)  Opieka nad wolno żyjącymi kotami była realizowana poprzez: 

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące, 

2) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych 

kotów, 

3) otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjących kotów. 

 

d )Odławianiem objęte były bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w 

stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 

pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające 

życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. 

1. Odławianie realizowane było w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska, 

wykonanym przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Rojewo. 

2. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane było przez schronisko 

„Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, 

Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne” i odbywa się w czasie do 48 

godzin od momentu zgłoszenia. 

 

d) Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta 

bezdomne umieszczone w schronisku. 

1. Zabiegi sterylizacji lub kastracji  były przeprowadzone wyłącznie przez lekarza 

weterynarii. 

2. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub 

opiekuna. 
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e)  Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina 

realizowane było poprzez: 

1) informowanie o możliwości adopcji na tablicach ogłoszeń, na stronach 

internetowych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy; 

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych 

właścicieli dla zwierząt bezdomnych. 

 

f) Zabieg usypiania ślepych miotów nie były wykonywane.  

g) Zwierzęta gospodarskie, które uciekły bądź się zgubiły i nie potrafią same trafić 

do domu, bądź zostały odebrane właścicielom na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 

122) były przekazane do gospodarstwa rolnego Pana Stanisława Sobocińskiego, 

znajdującego się pod adresem Płonkówko 32, 88-111 Rojewo. 

1. Przewóz zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez 

Gminę Rojewo z podmiotem świadczącym usługi transportowe żywych zwierząt, 

zatwierdzony przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, tj. F.U.H. Ryszard Mnich, 

Liszkowo 68, 88-180 Złotniki Kujawskie. 

 

h) Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt realizowane było przez Gminę Rojewo na podstawie umowy 

zawartej z Karoliną Kalisz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 

Przychodnia Weterynaryjna KUJAWSKIE CENTRUM ZDROWIA 

ZWIERZĄT z siedzibą w: ul. Inowrocławska 5 88-140 Gniewkowo NIP 

8392931506 REGON 341264433 tel. 601 801 116. 

1. Wskazana lecznica świadczy swoje usługi całodobowo. 
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V Uchwały podjęte w 2018 roku przez Radę Gminy Rojewo. 

 

1.Uchwała Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 

2017  r. 

w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

2. Uchwała Nr XXXVI/228/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. 

zmieniająca 

uchwałę Nr XXXV/223/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie uchwalenia 

Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. 

3.Uchwała Nr XXXVI/229/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego  2017 r. w 

sprawie 

 zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo na 2018 rok. 

 

4. Uchwała Nr XXXVI/230/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. 

zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów  azbestowych 

z terenu 

Gminy Rojewo na lata 2012-2032”. 

5. Uchwała Nr XXXVI/231/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. w 

sprawie 

 

wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości położonej w miejscowości  Jezuicka 

Struga; 

6. Uchwała Nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. w 

sprawie 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok . 

7. Uchwała Nr XXXVI/233/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. w 

sprawie 

 

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Samorządowe Przedszkole 

 

„Akademia Przedszkolaka” w Rojewie prowadzone przez Gminę Rojewo. 

 

8.Uchwała Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 

2017  r. 
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w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

9.Uchwała Nr XXXVII/235/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r. 

zmieniająca 

uchwałę Nr XXXV/223/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w  sprawie uchwalenia 

Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Rojewo.10.Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady 

Gminy 

Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

dzierżawę i 

najem nieruchomość  zabudowaną położoną w Rojewie oraz oddanie w najem lokal 

użytkowy 

 w budynku położonym w Zawiszynie. 

10.Uchwała Nr XXXVII/236/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomość  

zabudowaną 

położoną w Rojewie oraz oddanie w najem lokal użytkowy w budynku położonym 

w 

Zawiszynie. 

11.Uchwała Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości  

Płonkówko. 

12.Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położnych w 

obrębie geodezyjnym Rojewo, gmina Rojewo. 

13.Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Rojewo na rok budżetowy 2019. 

14.Uchwała Nr XXXVII/240/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

 

 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rojewo w 2018 roku”. 

15.Uchwała Nr XXXVII/241/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 roku 

w 

sprawie podziału gminy Rojewo na okręgi wyborcze. 

16.Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 

roku 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 

2017  r. 

w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

17.Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Rojewo w sprawie określenia 

„Regulaminu 
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udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w 

budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach Programu 

priorytetowego EKO piec 2018 współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w 

Toruniu”. 

 

18.Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 

roku w 

sprawie podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania. 

 

 19.Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 roku 

zmieniająca 

Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 2017  r. w 

sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

 

20.Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 roku w 

sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. 

 

21.Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 roku w 

sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu 

Gminy Rojewo na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki-II 

etap”. 

 

22.Uchwała Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 roku 

zmieniająca 

uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 2017  r. w 

sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

 

23.Uchwała Nr XL/249/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 roku w 

sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. 

 

24.Uchwała Nr XL/250/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca  2018 r. 

zmieniająca 

uchwałę Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na  sfinansowanie planowanego deficytu 
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budżetu Gminy Rojewo na zadanie „Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości 

Jarki – II etap”. 

 

25.Uchwała Nr XL/251/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/183/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia  22 

czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 

sfinansowanie   planowanego deficytu budżetowego na zadanie „Budowa 

odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 

162/6 i 162/7 obręb Rojewo”. 

 

26.Uchwała Nr XL/252/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie 

planowanego  deficytu Budżetowego  na zadanie „Budowa odstojników wód 

popłucznych przy Stacji  Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 

obręb Rojewo”. 

27.Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu 

Gminy Rojewo za 2017 rok. 

28.Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 rok. 

29.Uchwała Nr XL//255/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego 

sprawie zmiany  podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów 

wyborczych w  wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego. 

30.Uchwała Nr XL/256/2018  Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w 

obrębie geodezyjnym Rojewice, gmina Rojewo. 

31.Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Rojewo. 

32.Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r. w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo 

32.Uchwała Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko 

– Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia. 
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33.Uchwała Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Północny Pas 

Rekreacyjny Miasta Bydgoszczy. 

34.Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego. 

35.Uchwała Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 

2017  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

36. Uchwała Nr XLI/263/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie zasad udzielania, trybu i rozliczania dotacji celowych z budżetu    Gminy 

Rojewo  dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 

na  finansowanie lub dofinansowanie  inwestycji. 

37.Uchwała Nr XLI/264/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

38. Uchwała Nr XLI/265/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rojewo na okres trwania zatwierdzonej 

taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

39.Uchwała Nr XLI/266/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  

ośrodkach wsparcia. 

40. Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 roku w 

sprawie aktualizacji podziału gminy Rojewo na stałe obwody głosowania. 

41. Uchwała Nr XLII/268/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku       

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z  dnia  28  grudnia 

2017  r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na rok 2018. 

42.Uchwała Nr XLII/269/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku   

zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 

2017 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. 

43.Uchwała Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku   

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 

terenie GminyRojewo na 2019 r. 

44.Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku   

w  prawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku   na terenie Gminy 

Rojewo 

45.Uchwała Nr XLII/272/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku 

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków  komunikacyjnych 

na   terenie Gminy Rojewo dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

46.Uchwała Nr XLII/273/2018  Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu i flagi Gminy Rojewo. 
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47.Uchwała Nr XLII/274/2018  Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i trybu rozliczania dotacji 

celowychz budżetu dla spółek wodnych. 

48.Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rojewo. 

49.Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami   

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na  2019 rok. 

Nowa kadencja - VIII 

1.Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru 

Przewodniczącego Rady Gmin y Rojewo. 

 2.Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rojewo. 

3.Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania 

Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji. 

4. Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 

 powołania Komisji skarg, wniosków i petycji oraz wyboru przewodniczącego 

Komisji. 

5. Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Rojewo 

 

6. Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania  Komisji Statutowej i wyboru przewodniczącego Komisji. 

7.Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

 zmiany Uchwały  Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 

2017 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok. 

8.Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2018 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 

 rolnego na obszarze Gminy Rojewo na 2019 rok. 

9.Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i 

zwolnień 

 w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na  2019 r. 
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10.Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie 

zmiany Uchwały  Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 

2017 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok. 

11.Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok. 

12.Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo. 

13.Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia  2018 r. w 

sprawie 

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości Wybranowo.      

14.Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

15.Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia  2018 r. w 

sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego 

z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup  posiłku i żywności dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

16.Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie 

 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania formie posiłku albo 

świadczenia   

 rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym   

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

 

17.Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo. 
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VI. Kultura 

 

 

7.1 Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury 

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej SZOIK dawniej GOK obejmuje okres od 

1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie w skrócie SZOIK 

zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi 

podmiotami tj. (Szkoły, Stowarzyszenia, Urząd Gminy, Sołectwa). Do 

najważniejszych zadań należy: rozbudzanie , rozpowszechnianie i zaspokajanie 

potrzeb kulturalnych i sportowych społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na 

dzieci i młodzież, kultywowanie tradycji, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w 

kulturze.   Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich 

udziale w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez SZOIK dawniej- 

GOK jak również poprzez udział w różnorodnych formach zajęć stałych i 

warsztatach. Organizowane są one cyklicznie, bądź też okolicznościowo np. 

(konkursy, turnieje, pikniki, koncerty, itp.). 

 

 

7.2 Gminna Biblioteka Publiczna  

 

1. Stan  i zmiany organizacji  Biblioteki. 

W gminie Rojewo działa:  w Rojewie Gminna Biblioteka Publiczna i  dwie filie 

w Rojewicach i w Jezuickiej Strudze. Działalność placówek  proponuje 

mieszkańcom gminy bogatą i zróżnicowaną ofertę. 

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej. 

Żadne placówki nie uległy likwidacji. W 2018r. dokonano zakupu sprzętu 

komputerowego na kwotę: 2350,00 zł, zakupiono jedno biurko, trzy regały, trzy 

nadstawki  i lampy oświetleniowe. W 2018r. nie prowadzono żadnych remontów. 

3. Zbiory biblioteczne. 

Uwzględniając  preferencje czytelników , biblioteka przy zakupie nowości 

wydawniczych skupiła się głównie na powiększeniu księgozbioru z dziedziny 

literatury dla dorosłych. Dorośli najchętniej czytają literaturę piękną. 

Młodzież często sięga po książki z literatury podróżniczej, historycznej i 

biograficznej. 

Ulubioną serią książek dla  dzieci to baśnie i bajki oraz wydawnictwa 

encyklopedyczne. 

Zakupu  książek dokonuje się na podstawie rozmów i opinii czytelników 

zgłaszanych podczas lekcji bibliotecznych i warsztatów. 

Na dzień  31.12.2018r. księgozbiór Gminnej biblioteki Publicznej w Rojewie 

liczył 21.392 wol.  Filia w Rojewicach 11.634 wol. oraz we filii w Jezuickiej 

Strudze 7.824 wol.  W 2018r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie 
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prenumerowała pięć tytułów czasopism . Były to przede wszystkim: Gazeta 

Pomorska, Bibliotekarz, Poradnik bibliotekarza, Biblioteka Publiczna. Na zakup 

książek wydatkowano kwotę : 8.000,00 oraz  z dotacji z Biblioteki Narodowej 

kwotę : 4.673,00.     Biblioteka nie posiada czasopism elektronicznych. 

4. Wykorzystanie dotacji budżetowej za 2018r. 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie przyznano dotację na 2018r. w 

wysokości : 211.170,00 oraz z Biblioteki Narodowej w wysokości  4.673,00. 

Razem kwota otrzymanej dotacji do wykorzystania przez GBP w Rojewie 

wyniosła: 215.843,00. Z powyższych środków zostały zrealizowane następujące 

koszty : 

- koszty osobowe wraz z pochodnymi : 163.719,00 ( wynagrodzenia osobowe 

159.590,43 i wynagrodzenia bezosobowe 4.128,57), składki na ubezpieczenia 

społeczne i fundusz pracy stanowi kwota 22.080,87. Na  wynagrodzenia 

bezosobowe wydano kwotę 4.128,57 przeznaczoną na dwie umowy o dzieło dla 

osoby na wykonanie prac informatycznych  oraz umowę o dzieło na autorskie 

projektowanie wzorów haftu kujawskiego, koronkarstwa, haftowania i umowę 

zlecenie na realizacje projektu promującego czytelnictwo pt. „ Mała książka-

wielki człowiek” i „ Małe pszczółki czytają wiele” . Na świadczenie urlopowe 

wydatkowano kwotę : 2.371,32, wypłaconą w miesiącu lutym  i sierpniu 2018r. 

w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu 

maj 2018r. została wypłacona nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza w kwocie : 

1.000,00 natomiast w kolejnych  miesiącach wypłacono nagrody jubileuszowe : 

w  marcu 1.027,00 i  8.168,76 i w październiku 12.556,80.  Na pozostałe koszty 

wydatkowano : 

-  materiały biurowe , tonery, akcesoria komputerowe 2.572,23 

- opał 2.560,00 

-  środki czystości 738,13 

- prenumerata 936,00 

- artykuły papiernicze 203,40 

- energia elektryczna 750,12 

- woda 67,72 

- komputer 2.350,00 

- oświetlenie 1.273,35 

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.190,84 

- za czynsz najmu 12.655,44 

- opłaty pocztowe 5.400,18 

- opłaty i prowizje bankowe 151,08 

-ubezpieczenia OC i delegacje 2.436,10 

- pozostałe ( wykładzina, listwa przepięciowa, kwiaty ,klucz, książki na nagrody) 

893,32 

 

5.  Czytelnictwo. 
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          Na dzień 31.12.2018r. Biblioteka zarejestrowała 927 czytelników tj. 

wypożyczalnia dla dorosłych 284 czytelników, oddział dla dzieci 312 czytelników, 

filia w Rojewicach 233 czytelników, filia w Jezuickiej Strudze 98 czytelników.  

Czytelnikami Biblioteki  są    zarówno mieszkańcy Rojewa jak i wsi ościennych tj. 

Liszkowa, Ściborza, Topoli, Płonkowa. Czytelnikami są uczniowie, studenci, 

pracownicy umysłowi, pracownicy fizyczni, rolnicy i inni zatrudnieni. Mimo 

powszechnego dostępu do elektronicznych form książki , największą popularnością 

wśród czytelników cieszy się tradycyjna książka papierowa. Do najciekawszych 

spotkań w roku 2018 zaliczyć należy wystawę prac mieszkanki  naszej  gminy w 

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu . Również w  bibliotece w Rojewie 

gościł pan K.N. , który opowiadał o pasjach, którymi są  podróże wraz z zaprzęgami 

psimi w rejony polarne. W całych roku 2018  cyklicznie odbywały się zajęcia : haftu 

i koronkarstwa, wyjazdy na jarmarki sztuki ludowej, zajęcia z dogoterapii, zajęcia z 

zaproszonymi gośćmi, np. z weterynarzem, warsztaty malarskie, zajęcia manualne, 

wakacje z biblioteką, warsztaty z  decoupage, zajęcia plastyczne. Do zadań biblioteki 

należy propagowanie czytelnictwa wśród dzieci   i młodzieży służy temu współpraca 

ze szkołami przedszkolami. Organizowane są konkursy, niektóre nawet cyklicznie , 

w których młodzież i dzieci chętnie biorą  udział. Miesiąc maj jest powszechnie 

uznawany za miesiąc książki oraz promowania czytelnictwa. W miesiącu tym 

przypada Międzynarodowy Dzień Prasy oraz Dzień Bibliotekarza. W związku z tym, 

w placówce dziecięcej rozpoczął się cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów 

miejscowej szkoły podstawowej. Tematy zajęć były różne i dostosowane do wieku 

uczniów. Motywem przewodnim wszystkich spotkań były książka oraz promowanie 

czytania. Spotkania kreujące modę na czytanie urozmaicono zajęciami 

rękodzielniczymi prowadzonymi przez panią K.Cz. oraz ze współpracą ze 

Stowarzyszeniem  Złote Kłosy   , gdzie  pokazano jak przygotować świąteczne 

ozdoby, ozdoby z filcu czy kwiaty z krepiny. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rojewie brała uczestniczyła jak co roku w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomoc oraz brała udział na dożynkach gminnych gdzie wraz z Kujawskim 

Stowarzyszeniem  Złote Kłosy oraz sołectwem w Rojewie przygotowała stoisko, 

przy którym prowadzone były konkursy rodzinne z nagrodami. W 2018r. odbywały 

się rajdy rowerowe w ramach Ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” 

pisane w  Europejskie Dni Dziedzictwa. W czasie ferii zimowych biblioteka 

zorganizowała cykl zajęć , których uczestniczyły dzieci i młodzież. Wybrane formy 

zajęć to : literackie koło fortuny, zajęcia manualne, warsztaty malarskie, kalambury, 

zajęcia z dogoterapii.  Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie 

przyłączyli się do Ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, której celem jest zachęcanie 

do częstego sięgania po książkę a także integracja lokalnego środowiska. Patronat 

nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Rojewo. Tegoroczne hasło  przewodnie  

imprezy  brzmiało : ”Rzeczpospoczyta”  w nawiązaniu do 100-  lecia odzyskania  

niepodległości w Polsce. W filii bibliotecznej  w Rojewicach  odbyło się spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki gdzie tematem była powieść Any Dąbrowskiej 

pt.”Nakarmię cię miłością”. Książka okazała się bardzo ciekawą lekturą wśród 
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romantycznej literatury. Cyklicznymi imprezami są tez Urodziny Pluszowego Misia., 

w których chętnie  najmłodsi czytelnicy.  Biblioteka nie posiada stanowisk 

komputerowych oraz innych sprzętów technicznych przystosowanych dla osób z 

dysfunkcją wzroku. 

Działalność kulturalna i upowszechniająca czytelnictwo w Wypożyczalni dla 

Dorosłych z Czytelnią i Oddziale dla Dzieci oraz filiach bibliotecznych w 

Rojewicach i w Jezuickiej Strudze prowadzona jest przez kierownika GBP i  

pracownika zatrudnionego w filiach bibliotecznych.         

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018r. nie posiada należności ani 

zobowiązań wymagalnych. W okresie sprawozdawczym nie udzielano żadnych 

poręczeń ani gwarancji.        

 

 


