Chełmno, dnia 14.05.2019 r.

Raport o stanie Gminy Miasto Chełmno
za 2018 r.

I .Wstęp
Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy Chełmna!
Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nakłada na burmistrza obowiązek sporządzenia
raportu o stanie gminy za poprzedni rok, w którym dokonuje się podsumowania dotyczącego
najważniejszych obszarów funkcjonowania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań,
programów, strategii, uchwał, sukcesów i osiągnięć oraz planów rozwojowych na kolejny rok.
W raporcie znajdziecie Państwo szereg statystyk, informacji finansowych, zrealizowanych zadaniach
inwestycyjnych, stanie mienia komunalnego, działaniach w zakresie kluczowych dla rozwoju miasta
obszarach. Życzę owocnej lektury i proszę o przekazywanie swoich spostrzeżeń i uwag na adres
mailowy: komunikacja.spoleczna@chelmno.pl. Zapraszam również do uczestnictwa w sesji Rady
Miasta x maja, na której radni i mieszkańcy będą mogli podjąć dyskusję na temat raportu.

II. Informacje ogólne
Ogólna charakterystyka miasta
Chełmno położone jest nad Wisłą, na zachodnim skraju Wysoczyzny Chełmińskiej, około 75m nad
poziomem morza, w północno-środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Posiada dobrą
lokalizację komunikacyjną przy drodze krajowej E75 (północ-południe) z dogodnym dojazdem do
autostrady A1.
Miasto w liczbach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obszar miasta - 13,86 km2,
liczba mieszkańców – 19.802 (na podstawie danych GUS, na 30.06.2018.),
gęstość zaludnienia - 1.428,7 osób/km2,
wody – Jezioro Starogrodzkie – 22,6 ha,
lasy – 54,49 ha,
użytki rolne – 360 ha.
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STATYSTYKA ZAMELDOWANYCH WG WIEKU I PŁCI
(zameldowania na pobyt stały i czasowy)
Tabela 1. Na dzień 2018-01-01
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Tabela 2. Na dzień 2018-12-31
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Wykres 1. Charakterystyka wiekowa mieszkańców Chełmna.
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Tabela 3. Ubytek mieszkańców lata 2000 – 2018.
Rok
Pobyt stały
Pobyt czasowy

Ubytek pobyt czasowy

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

31
101
183
136
163
285
147
164
217
132
206
215
288
170
336
302
266
273

21383
21352
21251
21068
20932
20769
20484
20337
20173
19956
19824
19618
19403
19115
18945
18609
18307
18041
17768

21797
21826
21771
21642
21588
21409
21236
21123
21031
20822
20693
20531
20450
20185
19944
19559
19108
18870
18609
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Wykres 2. Spadek liczby ludności miasta Chełmna.
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III. Informacje finansowe
Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w 2018 roku .
1. Dochody
Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2018 rok zakładał po stronie dochodów kwotę
70 147 504,03 zł. W toku wykonywania budżetu dochody zostały zwiększone do kwoty 75 609 865,71
zł. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 76 928 216,42 zł, tj. 101,74 % planu.

Realizacja poszczególnych dochodów przedstawia się następująco:


dochody podatkowe ogółem 27 061 243,61 zł

w tym;














udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 274 439,49 zł,
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 557 582,00 zł,
podatek rolny 39 295,00 zł,
podatek od nieruchomości 7 870 431,97 zł,
podatek leśny 1 293,00 zł,
podatek od środków transportowych 303 967,52 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 30 063,22 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych 778 810,16 zł,
wpływy z opłaty skarbowej 205 361,25 zł,
subwencja oświatowa z budżetu państwa 10 985 978,00 zł.
subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca i wyrównawcza ) 5 122 607,00 zł.
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami 20 194 431,47 zł,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 435 315,78 zł.

2. Wydatki
Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 71 739 180,03 zł W toku wykonywania budżetu wydatki
zostały zwiększone do kwoty 80 231 079,74 zł. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości
77 440 407,35 zł, tj. 96,52 % planu.

3. Rezerwy
W budżecie ustalono rezerwy:



ogólną na kwotę 250 000,00 zł,( w tym 100 000,00 zł na budżet obywatelski) , która została
rozdysponowana w wysokości 202 910,00 zł.
rezerwa w wysokości 250 000,00 zł, na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, która
została całkowicie rozdysponowana .

4. Deficyt/Nadwyżka
Na początku roku planowano deficyt w wysokości 1 591 676,00 zł. W trakcie wykonywania
budżetu planowany deficyt zwiększono do kwoty 4 621 214,03 zł. W 2018 roku deficyt
wyniósł 512 190,93 zł .
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5. Przychody i rozchody
Pierwotny plan przychodów ustalono na kwotę 2 577 990,00 zł. W trakcie wykonywania
budżetu planowane przychody zwiększono do kwoty 5 640 846,53 zł. Przychody na dzień
31.12.2018 roku wynosiły 9 080 024,41 zł.
Uchwalony plan rozchodów w kwocie 986 314,00 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty
1 019 632,50 zł . Zgodnie z planem rozchody w 2018 roku na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynosiły 1 019 632,50 zł i w tej wysokości zostały wykonane.

Na dzień 31.12.2018r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
wynosił 3 797 002,03 zł.
6. Należności z tytułu podatków i opłat w 2018 roku
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych.
Stan na 31.12.2018 r.
Przypisy
Wpłaty
Zaległość końcowa
Umorzenia podatek
Upomnienia wystawione w 2018 roku
Tytuły wykonawcze

6 121 080,58 zł
5 730 941,29 zł
395 075,39 zł
212 732,00 zł odsetki 3 496,00 zł
114 szt.
20 szt.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.
Stan na 31.12.2018 r.
Przypisy
2 290 866,34 zł
Wpłaty
2 210 217,28 zł
Zaległość końcowa
668 342,59 zł
Umorzenia podatek
18 614,91 zł odsetki 715,00 zł
Upomnienia wystawione w 2018 roku
1739 szt.
Tytuły wykonawcze
173 szt.
Umorzenia osoby prawne: podatek
212 732,00 zł odsetki 3 496,00 zł
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
95 300,00 zł
 Zastęp Rycerski
2 114,00 zł
 PSS Społem
11 390,00 zł
 Chełmiński Dom Kultury
103 928,00 zł
ze względu na ważny interes podatnika.
ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH, PODATKU OD
ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , OPŁAT ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, OPŁAT ZA PSA,
W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMNA.
Stan na dzień 31.12.2018r.
Upomnienia/wezwania do zapłaty :
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opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
opłata za psa
podatek od środków transportowych os. fizyczne
opłata tytułu sprzedaży złomu/miału węglowego

Razem

537 szt. na kwotę 79 667,98 zł
240 szt. na kwotę 7 022,92 zł
21 szt. na kwotę 37 124,49 zł
2 szt. na kwotę 1 038,41 zł
szt. 800; na kwotę 124 853,80 zł

Tytuły wykonawcze:




podatek od środków transportowych os. fizycznych
13 szt. na kwotę 27 281,00 zł
opłata za psa
61 szt. na kwotę 3 579,42 zł
pozwy do sądu z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 7 szt. na kwotę 1 592,58 zł

Razem

szt. 81; na kwotę 32 453,00 zł

ZESTAWIENIE WYSTAWIONYCH UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH , OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMNA
Stan na dzień 31.12.2018r.
Przypisy
Wpłaty
Zaległość końcowa
Upomnienia wystawione w 2018 roku
Tytuły wykonawcze

2 666 254,50 zł
2 578 417,40 zł
115 871,17 zł
594 szt.
131 szt.

Należności w ZWIK na dzień 31.12.2018 rok.
1
1.1

2.2

2
2.1

Należności wymagalne
z tytułu dostaw wody i ścieków
windykowanie nalżności
do 3 m-cy
3-6 m-cy
6-12 m-cy
pow. 12 m-cy
należności rozłożone na raty
należności dochodzone na drodze postępowania sądowego
podjęte czynności windykacyjne w szt
wysłane powiadomienia
wysłane upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty
wysłane powiadomienia o zamiarze odcięcia wody
wezwania przedsądowe - sprawy skierowane na drogę
postępowania sądowego
z tytułu należności czynszowych i umów najmu lokali
użytkowych, dzierżaw gruntu itp..
wiekowanie należności
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3 781 721,25 zł
131 850,78 zł
118 266,18 zł
5 961,32 zł
212,49 zł
5 999,77 zł
0,02 zł
1 411,02 zł
1511 szt.
924 szt
463 szt
120 szt
4 szt

3 646 579,78 zł

do 3 m-cy
3-6 m-cy
6-12 m-cy
pow. 12 m-cy
kartoteki zamknięte
należności na które uzyskano nakaz zapłaty
należności rozłożone na raty
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5

2.2.6
2.2.7
2.2.8

2.2.9

3

podjęte czynności windykacyjne
sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego (
łącznie skierowano do sądu pozwy i otrzymano 642 nakazów
zapłaty ; w roku 2018 skierowano 27 pozwów, otrzymano 18
nakazów )
uzyskane wszystkie nakazy zapłaty na kwotę 2.374.112,25 zł
łącznie czynne egzekucje z udziałem komornika
egzekucja komornicza ( czynna + wznowiona )
egzekucje umorzone
egzekucja bez komornika
egzekucja wstrzymana
egzekucja zakończona
pozwy o eksmisję
ilość podpisanych porozumień ratalnych - wszystkich 374, w
roku bieżącym:
wysłano :
powiadomień
Upomnień
wezwań przedsądowych
Dodatkowo przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów, z
osobami posiadającymi zadłużenia, mających na celu
wskazanie możliwości uzyskania pomocy z MOPS.
Podjęto współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
* mieszkanie wspierane
Wprowadzono możliwość odpracowywania zadłużenia
osoby, które skorzystały z możliwości odpracowania
zadłużenia w roku 2018
zamiana mieszkań ze spłata zadłużenia:
* dokonano zamiany mieszkań ze spłata zadłużenia wg
współczynnika zgodnie z Uchwałą nr XLIII/413/2001 Rady
Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2001r. §13 pkt 2
pozostałe należności
wysłano powiadomienia
otrzymane nakazy zapłaty
egzekucje komornicze
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52 602,86 zł
28 080,96 zł
62 076,30 zł
3 000 221,72 zł
503 597,94 zł
2 375 098,31 zł
107 220,46 zł

555
451
104
17
5
97
12
29
498 szt
61 szt
75 szt
362 szt

0

0
0

0
3 290,69 zł
101
12
4

7. Dochody majątkowe
Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 635 508,61 zł, w ciągu roku zostały zmniejszone do
kwoty 3 096 680,77 zł, i zostały zrealizowane w wysokości 2 830 552,06 zł. co stanowi 91,41% planu.

8. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe zaplanowane na ogólną kwotę 7 865 528,13 zł zostały w ciągu roku zwiększone
do kwoty 10 310 141,54 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych ogółem osiągnęło poziom 10 099 117,48 zł, co stanowi 97,95%
planu.

9. Dotacje podmiotowe
W budżecie na 2018 rok uchwalono dotacje podmiotowe na łączną kwotę 6 421 850,25 zł,
a przekazano dotacje w wysokości 6 248 055,25 zł. co stanowi 97,29 % planu.
Dotacje podmiotowe przekazano dla :










Żłobki
Przedszkola niepubliczne
Gimnazjum Katolickie
Katolicka Szkoła Podstawowa
Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych
Chełmiński Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Komenda Wojewódzka PSP

Plan
Dotacja przekazana
43 200,00 zł,
18 579,51 zł,
2 368 952,00 zł,
2 241 084,60 zł,
244 238,25 zł,
235 036,08 zł,
445 000,00 zł,
434 207,48 zł,
23 000,00 zł,
1 906 500,00 zł,
644 660,00 zł,
743 800,00 zł,
2 500,00 zł,

21 687,58 zł,
1 906 500,00 zł,
644 660,00 zł,
743 800,00 zł,
2 500,00 zł,

10. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych
W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania własne na kwotę 1 481 822,80 zł,
a przekazano dotację w wysokości 1 368 320,40 zł, co stanowi 92,34 % planu.

11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Uchwalony plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej w kwocie 17 022 434,00 zł został ciągu roku zwiększony do kwot 20 326 609,26 zł.
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2018 roku wynosiło
20 194 431,4 zł, tj.93,35% planu a, zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań
zleconych wynosiły 20 194 258,25 zł ,tj. 99,35 % planu.
12. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ustalony plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę
395 374 zł w trakcie roku nie został zwiększony. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu zostały zrealizowane w ciągu roku w wysokości 435 315,78 zł, co stanowi 110,10 % planu.
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Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień zaplanowane zostały w wysokości 395 374 zł ,i w trakcie roku zostały
zwiększone do kwoty 485 492,99 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 439 070,02 zł, co
stanowi 90,44 % planu.
W miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane są dwa
zadania :



wydatki na zwalczanie narkomani na plan 57 356,00 zł, w wydatkowano kwotę
52 699,63 zł ( 91,88 planu % ) .
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 428 136,99 zł. wydatkowano kwotę
386 370,39 zł ( 90,24% planu).

13. Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych
W ramach działu 801 Oświata i wychowanie, gromadzone są środki przez szkoły podstawowe,
przedszkole i gimnazja na wyodrębniony rachunek. Plan finansowy rachunku dochodów własnych
utworzonych przy szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjach zakładał uzyskanie dochodów
w 2018 rok w wysokości 1 067 860,00 zł, a dochody zostały zrealizowane w wysokości 719 900,81 zł
co stanowi 67,42 % planu .Powyższe dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczniów i personelu
szkolnego za wyżywienie w stołówkach szkolnych, wpłat na dożywianie dzieci ze środków Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, ze sprzedaży znaczków do świadectw szkolnych, wynajem pomieszczeń,
a także w związku z odpłatnością za korzystanie z basenu, sauny i sal gimnastycznych.
Uzyskane dochody przeznaczono na:



zakup żywności i materiałów oraz wyposażenia do stołówek szkolnych ,zakup środków
czystości ,opłaty za prąd , gaz i wodę za korzystanie z sali gimnastycznej i basenu,
opłata prowizji bankowych i różnych składek oraz na opłacenie pozostałych

14. Przychody i koszty zakładu budżetowego
Zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, wykonując zadania planował roczne wykonanie
przychodów w 2018 roku w wysokości 8 216 402,00 zł. W 2018 roku przychody zrealizowano
w wysokości 8 410 593,42 zł. co stanowi 102,36 % planu.
Planowane roczne koszty za 2018 r. wynosiły 8 057 198,93 zł, a faktyczne wykonanie kosztów
wynosiło 7 875 710,40 zł, co stanowi 97,75 %.planu

15. Zadania inwestycyjne wykonane w 2018 roku
W 2018 roku wykonano zadania inwestycyjne w różnych działach budżetu za ogólną kwotę 8 831
842,16 zł .Poza tym na koniec roku 2018 Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu środków
niewygasających w wysokości 944 460,00 zł, na zadania inwestycyjne ,które muszą zostać
zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku. Szczegółowy opis tych zadań przedstawia poniższe
zestawienie.

16. Wykaz przedsięwzięć do wykonania w WPF na 2018-2024
W wykazie przedsięwzięć do WPF Rada Miasta Chełmna wprowadziła dwa zadania inwestycyjne do
realizacji;
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1) Zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na
terenie miasta Chełmna-poprawa infrastruktury technicznej „ na ogólną kwotę 2 730 000,00
zł do wykonania w 2018-2020 roku. (na sesji z dnia 16 stycznia 2019 roku Uchwałą NR
IV/24/2019 Rady Miasta Chełmna i 10 kwietnia 2019 r. uchwałą NR VI/47/2019 Rada Miasta
Chełmna zwiększono środki na to zadanie i przesunięto w czasie to przedsięwzięcie do
wykonania do 2021 roku za kwotę 3 819 626,69 zł , w 2019 roku,- I etap w wysokości
3 547 443,48 zł, i w 2021 roku –II etap w wysokości 272 183,42 zł.
2) Zadanie inwestycyjne pn.”Budowa chodnika z oświetleniem na ul. Jastrzębskiego „- Poprawa
infrastruktury drogowej „ na ogólną kwotę 1 268 365,00 zł do wykonania w 2018-2020 roku,
(10 kwietnia 2019 r. uchwałą NR VI/47/2019 Rada Miasta Chełmna, zadanie ma być
zrealizowane w całości w2019 roku).
Załącznik nr 1 zadania inwestycyjne na 2018 r.

17. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy
- 217 630,23 zł dotacja ze środków Unii europejskie na budowę instalacji próżniowych kolektorów
słonecznych i instalacji fotowoltaiki w SP 1 przy ul Kościuszki.
- 2 218 342,64 zł dotacja ze środków Unii europejskiej na modernizację kino-teatru RONDO na
szeroka działalność kulturalną CHDK

18. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
załącznik nr 2. - Sprawozdanie Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego z realizacji zadań inwestycyjnych
w 2018 r.

19. Budżet obywatelski 2018 r.
W 2018 r. w budżecie Gminy Miasto Chełmno na 2018 r. ujęta została kwota 100 tys. zł na zadania
wskazane przez mieszkańców miasta Chełmna w ramach „Budżetu Obywatelskiego” Każdy
mieszkaniec miasta mógł złożyć wniosek do projektu budżetu miasta osobiście lub poprzez swojego
radnego.
W ramach budżetu obywatelskiego złożono następujące projekty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Plac zabaw przy ul. Wiklinowej lub Podgórnej – 80 000 zł
Pomosty poliuretanowe składane z modułów nad Jeziorem Starogrodzkim – 30 000 zł
Siłowania zewnętrzna ul. Kwiatowa – 35 000 zł
EXSPO- ZDROWIE- 3.500 zł
Muszla Koncertowa na Nowych Plantach -100 000 zł
Boisko do piłki nożnej nad Jeziorem Starogrodzkim 100 000 zł

Wszystkie projekty przyjęte zostały do głosowania.
W wyniku głosowania do realizacji przeszły następujące projekty:
1) Pomosty poliuretanowe składane z modułów nad Jeziorem Starogrodzkim 30 tys. zł
2) Muszla Koncertowa na Nowych Plantach - 100 tys. (decyzja o wykonaniu tylko
dokumentacji)
3) Siłowania zewnętrzna ul. Kwiatowa 35 tys. zł
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W 2018 r. z w/w projektów zrealizowano tylko siłownię zewnętrzną przy ul. Kwiatowej za kwotę 35
tys. zł.
Pozostałe projekty nie zostały zrealizowane z następujących powodów:
1) Budowa pomostów poliuretanowych składanych z modułów nad Jeziorem Starogrodzkim
przeniesiona została na 2019 r. w związku z przedłużającą się procedurą formalno-prawną
i ustaleniem kto ma wydać uzgodnienia : Wody Polskie czy Urząd Marszałkowski.
2) W sprawie Muszli Koncertowej na Nowych Plantach podjęto decyzję aby 2018 roku wykonać
za środki, które zostały z budżetu obywatelskiego projekt muszli koncertowej.
W związku z tym, że budowa obiektu wymagała uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków wystąpiono o jego opinię. Konserwator postawił warunek, że musi być odtworzona
muszla, która powstała na przełomie XIX i XX wieku . Koszt budowy – odtworzenia takiej
muszli to około 200 tys. zł, dlatego Rada Miasta nie podjęła decyzji o jej budowie.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku, gminny zasób nieruchomości, zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz.
2204 z późn. zm/ uwzględniając:



nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste,
nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,

oraz dodatkowo nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym
wynosi 435.9293 ha
Zgodnie z art. 23 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.
z 2018 r. 2204 z późn. zm./ zarządzeniem nr 58/2017 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24.05.2017
roku został przyjęty trzyletni plan wykorzystania zasobu nieruchomości w latach 2017-2019, gdzie
zostały określone zestawienia powierzchni i prognozy zbywania i udostępniania nieruchomości
z zasobu poprzez sprzedaż , oddanie w trwały zarząd , użyczenie, najem, zamianę – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i z podjętymi zarządzeniami. Inną sprawą jest
nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmna, szczególnie w formie komunalizacji lub
przejmowania z mocy prawa nieruchomości powstałych w wyniku zatwierdzenia podziałów
geodezyjnych na wniosek właściciela lub z urzędu, przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne lub ich poszerzenie.
W związku z zapisami nowej ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz. U.
z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm / i jej wejściem w życie w październiku 2018 roku rozpoczął się okres
szkoleń i ustaleń sposobu działania z tut. sądem, następnie wstępne przygotowanie dokumentów,
sprawdzania stanów faktycznych i prawnych do procedury wydawania zaświadczeń dla budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego, wykazanie usterek w istniejących księgach wieczystych.
Zasobem gminnym zgodnie z umową z dnia 31.12.2012 roku o zarządzaniu i administrowaniu
nieruchomościami , będącymi własnością Gminy Miasta Chełmna zajmuje się Zakład Wodociągów
i Kanalizacji – Oddział Zarządzania Nieruchomościami .
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1. Zadania zrealizowane w 2018r w ramach Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmna
na lata 2014-2020 przez Wydział TI.





Termomodernizacja budynku kino-teatru RONDO
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - opracowanie dokumentacji
Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych I instalacji fotowoltaiki w SP 1
Budowa kanalizacji sanitarnej dzielnicy Dworzyska

2. Cele związane z promocją miasta i turystyką – priorytety.
(…)
CEL STRATEGICZNY II – CHEŁMNO ATRAKCYJNYM CENTRUM LOKOWANIA INWESTYCJI
CEL STRATEGICZNY III – CHEŁMNO WAŻNYM OŚRODKIEM TURYSTYCZNYM NA MAPIE ŚWIATA
(…)


Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020

Cele rozwoju turystyki w Gminie Miasto Chełmno określone w Strategia Rozwoju Turystyki Gminy
Miasto Chełmno na lata 2014-2020.
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020 jest dokumentem
strategicznym wyznaczającym najważniejsze kierunki rozwojowe z zakresu turystyki dla miasta
Chełmna do 2020 roku. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasta Chełmna na lata 2014-2020
umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie produktów turystycznych miasta Chełmna, zwiększenie
jego rozpoznawalności przy jednoczesnym rozwoju bazy sportowo-turystyczno-rekreacyjnej
w oparciu, o który zintensyfikowany zostanie ruch turystyczny w mieście oraz podłoże społecznoekonomiczne Gminy Miasto Chełmno.
Zaprezentowana koncepcja dotyczy zarówno procesów rozwoju, jak i budowy spójnej oferty
turystycznej dostosowanej do aktualnych i prognozowanych trendów rynkowych. Jej zadaniem jest
poszerzenie oferty tak, aby była atrakcyjna dla zróżnicowanych grup odbiorców. Planowanym
rezultatem podejmowanych działań jest oprócz wzrostu wolumenu odwiedzin także wydłużenie
pobytu, co osiągnięte zostanie dzięki dywersyfikacji proponowanej oferty i atrakcji turystycznych.
Zagadnienie dalszego rozwoju turystyki w Chełmnie rozpatrywane jest w perspektywie
wielopłaszczyznowej. Obok wzmacniania atrakcji tradycyjnie kojarzonych z miastem produktów
turystycznych i atrakcji skoncentrowano się również na obszarach do tej pory pomijanych,
odznaczających się znacznym potencjałem rozwojowym.
Podejście to pozwoliło na zidentyfikowanie celów strategicznych, kompleksowo ujmujących
możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Chełmnie. W ramach każdego z priorytetów zdefiniowane
zostały cele operacyjne oraz działania mające w założeniu prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych
obszarów.
Należy podkreślić, iż wytyczone cele strategiczne oraz cele operacyjne ściśle nawiązują i kontynuują
wizję rozwoju turystyki zaprezentowaną w Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata
2005-2013, w której głównymi filarami rozwoju były:

 Poprawa znajomości Chełmna wśród turystów,
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 Skuteczna promocja miasta,
 Optymalne wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i okolic,
 Wpisanie Chełmna na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Na potrzeby realizacji aktualnej Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 20142020 określone zostały cele strategiczne i operacyjne, opracowane podczas warsztatów oraz
konsultacji m.in. z funkcjonującym w 2014 r. Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu
Miasta Chełmna i obejmują następujące kierunki:
Cel strategiczny I
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU HISTORYCZNEGO
I TURYSTYCZNEGO GMINY MIASTA CHEŁMNA
Cel operacyjny 1.1. Poprawa infrastruktury zabytkowo-turystyczno-rekreacyjnej na terenie Chełmna
Cel operacyjny 1.2. Dywersyfikacja oferty turystycznej
Cel operacyjny 1.3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych
Cel strategiczny II
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie jakości usług turystycznych i paraturystycznych
Cel operacyjny 2.2. Wykorzystanie potencjału mieszkańców Chełmna w zakresie rozwoju turystyki
Cel strategiczny III
DYWERSYFIKACJA PROMOCJI GMINY MIASTO CHEŁMNO
Cel operacyjny 3.1. Skuteczna promocja miasta na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych
Cel operacyjny 3.2. Monitoring ruchu turystycznego
Cel operacyjny 3.3. Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej
Wśród zadań wskazanych do realizacji w ww. dokumentach strategicznych znajdują się
przedsięwzięcia dot. zadań inwestycyjnych mających wpływ na promocję i rozwój turystyki, ale
również działania bezpośrednio dotyczące tych zagadnień.
Są to m.in.:
 Kampania reklamowa i promocyjna dla miasta Chełmna
 Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej w Chełmnie
 Promocja przez kulturę. (…)1

Stan realizacji ww. strategii
Promocja miasta i turystyka odgrywa w planach strategicznych miasta bardzo ważną rolę. Zadania
z zakresu turystyki i promocji wymienione są bezpośrednio, ale również i pośrednio np. przy
inwestycjach poprawiających stan oraz bezpieczeństwo atrakcji czy zabytków lub przy planowanych
nowych inwestycjach wpływających na rozwój miasta.
1 Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020
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Realizacja zadań wpisanych do dokumentów strategicznych miasta związana jest z możliwościami
budżetowymi Gminy Miasto Chełmno, właścicieli obiektów lub zależy od możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na poszczególne cele i zadania.
Niektóre zadania do 2018 roku nie zostały zrealizowane z wyżej wymienionych powodów, natomiast
realizacja niektórych nie jest możliwa, gdyż nie należy do zadań Gminy Miasto Chełmno lub zadania
wymagające partnerstwa z podmiotami prywatnymi, pomimo starań Gminy Miasto Chełmno, nie
mogły zostać zrealizowane np. utworzenie Chełmińskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Z zakresu promocji i turystyki działania dotychczas podejmowane są realizowane są w oparciu o cele
i zadania zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020 i Strategii Rozwoju
Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata 2014-2020.
W związku z posiadaniem niewystarczających środków finansowych w budżecie miasta Chełmna na
promocję i turystykę, zadania realizowane są głównie w ramach przeznaczonych w budżecie na
promocję miasta środków finansowych. Urząd Miasta Chełmna poszukuje dodatkowych możliwości
realizacji działań promocyjnych i turystycznych mających na celu efektywne wykorzystanie potencjału
turystycznego miasta Chełmna poprzez współpracę z mediami, instytucjami czy podmiotami
prywatnymi z branży turystycznej m.in. przy tworzeniu i promocji zintegrowanych produktów
turystycznych.
Zgodnie z założeniami obu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Chełmno z zakresu turystyki i promocji
realizowane są działania związane z promocją marki „Chełmno – miasto zakochanych®” oraz Chełmna
jako miasta gotyku ceglanego.
Promocja marki to m.in. wykreowanie silnej i rozpoznawalnej marki miasta, wyróżniającej „produkt”
na tle konkurencji, wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców i turystów,
poprzez stworzenie przemyślanej i skutecznej strategii promocji marki a także poprzez świadome,
ukierunkowane, skoordynowane i spójne zarządzanie wizerunkiem marki.
Dotychczas Urząd Miasta Chełmna zbudował dla Chełmna dwie silne marki: Chełmno – miasto
zakochanych®, w oparciu o relikwie św. Walentego, kult Świętego Walentego i „Walentynki
Chełmińskie” oraz Chełmno - miasto zabytków promując tym samym średniowieczne zabytki, historię
i chełmińskie tradycje.
Dzięki promocji jaką prowadzi Miasta Chełmna „Chełmno – miasto zakochanych®” stało się obecnie
główną i rozpoznawalną marką wśród turystów, i która wyróżnia nas wśród miast posiadających
zabytki gotyckie.
Wyróżnienie jakim jest certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny Polski” nadany przez Polską
Organizacje turystyczną” właśnie za „Chełmno - miasta zakochanych”® przyciąga corocznie do
Chełmna media, biura podróży i touroperatorów z różnych krajów m.in.: Niemiec, Włoch, Rosji,
Wielkiej Brytanii czy Japonii. Mieszkańcy Chełmna włączając się w organizację m.in. „Walentynek
Chełmińskich” identyfikują się także z promocją tej marki.
Markę Chełmna jako miasta gotyku ceglanego promujemy poprzez działania własne podparte hasłem
„Gotyk mają wszyscy, ale takiego gotyku jak w Chełmnie nie ma nikt”, ale również działając m.in.
w międzynarodowej sieci - szlaku kulturowym jakim jest Europejski Szlak Gotyku Ceglanego czy
Związek Hanzeatycki. Współdziałając w ramach członkostwa miasta w Europejskim Szlaku Gotyku
Ceglanego czy Hanzie, Chełmno zaistniało nie tylko jako „miasto zakochanych®”, ale również jako
miasto o bogatej historii i wyjątkowej architekturze, zwłaszcza tej średniowiecznej.
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Dlatego promując Chełmno łączone są razem obie marki i można powiedzieć, że „Walentynkami
promujemy również chełmińskie zabytki gotyckie”.
W działaniach promocyjnych miasto stara się również dostosować ofertę promocyjną i turystyczną
miasta do nowych trendów w turystyce m.in.: „turystyka 5 zmysłów”, jak również do turystyki:
kulinarnej, aktywnej, pielgrzymkowej, związanej z legendami, znanymi mieszkańcami i historią
(produkty „historyczne”) np. „Twierdzą Chełmno”. Realizowane jest to poprzez tematyczny podział
oferty np. w katalogu ofertowym Chełmna czy w innych informacjach oraz na stronach
internetowych i w mediach społecznościowych promujących Chełmno.
Wśród zadań wskazanych do realizacji w ww. dokumentach strategicznych znajdują się
przedsięwzięcia dot. zadań inwestycyjnych mających wpływ na promocję i rozwój turystyki, ale
również działania bezpośrednio dotyczące tych zagadnień.
Produkty turystyczne i certyfikaty oraz uczestnictwo Gminy Miasto Chełmno w różnych inicjatywach
turystyczno-kulturalnych o charakterze regionalnym, krajowym czy międzynarodowym stanowią
podstawę do dalszego budowania marki i rozpoznawalności miasta, rozwijają jego potencjał i są siłą
napędową do rozwoju gospodarczego Chełmna, a co za tym idzie również turystycznego.
Na bieżąco realizowany jest monitoring wskaźników z zakresu promocji oraz wielkości ruchu
turystycznego (monitoring wskaźników: liczba turystów i środki budżetowe przeznaczone na
promocję i turystykę).
Cele strategiczne i operacyjne zawarte w Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Miasto Chełmno na lata
2014-2020 realizowane w 2018 roku przez Urząd Miasta Chełmna w zakresie promocji i turystyki
miasta, ale również instytucje podległe i stowarzyszenia oraz przedsiębiorców zawarte są
w załączniku nr 3

VI.

Ład przestrzenny
1. ostatnia ocena aktualności studium i planów była w 2018 r., która została zaopiniowana przez
Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – opinia z dnia 10.09.2019.
Aktualność studium i planów została potwierdzona uchwałą Nr LI/310/2018 Rady Miasta
Chełmna z dnia 9.10.2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasta Chełmna.
2. Plany opracowane są wg potrzeb; ok. 1000 ha gminy pokryta jest obowiązującymi planami
miejscowymi.

VII.

Zasoby materialne

1. Program rewitalizacji
1) Raport za okres 2016-2018 z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta
Chełmna na lata 2016-2023
Niniejszy raport został opracowany zgodnie z zapisami Rozdziału XIII. SYSTEM MONITORINGU I
OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SYSTEM WPROWADZANIA MODYFIKACJI W REAKCJI NA
ZMIANY W OTOCZENIU PROGRAMU Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata
2016-2023.
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2) Charakterystyka obszaru rewitalizacji
Zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki
finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014- 2020” obszar zdegradowany gminy lub jego część mogą być uznane za obszar
rewitalizacji w sytuacji, gdy stwierdzono w procesie analizy szczególną koncentrację negatywnych
zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych).
Z wytypowanych obszarów zdegradowanych wybrano jednostkę strukturalną, w której
zidentyfikowano największą liczbę wskaźników, których wartość jest mniej korzystna niż średnia
wartość dla miasta. Wobec powyższego obszarem rewitalizacji (OR) wytypowano jednostkę
strukturalną JSPM 01 Stare Miasto.
Obręb 1 - Stare Miasto, w skład którego wchodzą następujące ulice:
1. Stare Planty
2. Rynkowa
3. Dominikańska
4. Rybacka
5. Franciszkańska
6. Klasztorna
7. Biskupia
8. Szkolna
9. 22 Stycznia
10. Aleja 3 Maja (w obrębie średniowiecznych murów miejskich- nr 2,4,5- bez budynków
mieszkalnych)
11. Toruńska (w obrębie średniowiecznych murów miejskich- nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19)
12. Rynek
13. Świętego Ducha
14. Józefa Hallera
15. Wałowa
16. Grudziądzka
17. Kościelna
18. Wodna
19. Rycerska
20. Poprzeczna
21. Podmurna
Na terenie JSPM Stare Miasto odnotowano 3 wskaźniki stanu kryzysowego, których wartość
kształtuje się poniżej wartości średniej dla całego miasta. Dotyczą one:
a) udziału osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na obszarze,
b) udziału osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem na obszarze,
c) liczby pieców na paliwa stałe w odniesieniu do powierzchni całkowitej obszaru.
Na obszarze JSPM Stare Miasto zidentyfikowano przestrzeń zdegradowaną.
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3) Ocena stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji zawarta w diagnozie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmna na lata 2016-2023 (stan na dzień 31.12.2015)

Analiza wskaźnikowa
a) Wskaźnik 2. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze (W3)

L.p.

JSPM

Liczba
bezrobotnych

Liczba osób w wieku
produkcyjnym
M18-64

K18-59

1815

1743

(W3)Udział
bezrobotnych
w ludności w
wieku
produkcyjnym

Liczba bezrobotnych ogółem: 1165 osób
Liczba osób w wieku produkcyjnym: 12 022 osoby
Średnia dla miasta: 9,69
01

Stare Miasto

486

13,66

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełmna i Powiatowego Urzędu
Pracy w Chełmnie
b) Wskaźnik 3. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze (W6)

L.p.

JSPM

Liczba ludności

Liczba osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej

(W6)Udział osób w
gospodarstwach
domowych
korzystających ze
środowiskowej
pomocy społecznej
w ludności ogółem
na danym obszarze

Ludność ogółem: 19 645 osób
Liczba osób w gospodarstwach dom. korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej: 1773 osoby
Średnia dla miasta: 9,02
01

Stare Miasto

5716

931

16,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełmna i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chełmnie.
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c) Wskaźnik 4. Liczba pieców na paliwa stałe względem powierzchni całkowitej obszaru (WA)
L.p.

JSPM

Liczba pieców na
paliwa stałe (szt.)

Powierzchnia (km²)

(WA) Liczba pieców na paliwa stałe
względem powierzchni całkowitej
obszaru

Całkowita liczba pieców na paliwa stałe na obszarze miasta: 1836 szt.
Powierzchnia całkowita miasta: 13,86 km²
Średnia dla miasta: 132,47
1
Stare Miasto
775
0,941321

823,31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełmna
4) Ocena stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji (stan na dzień 31.12.2018)

Analiza wskaźnikowa
a) Wskaźnik 2. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze (W3)

L.p.

JSPM

Liczba
bezrobotnych

Liczba bezrobotnych ogółem: 838 osób
Liczba osób w wieku produkcyjnym: 11 355 osoby
Średnia dla miasta: 7,38
01
Stare Miasto
320

Liczba osób w wieku
produkcyjnym
M18-64

K18-59

1667

1564

(W3)Udział
bezrobotnych
w ludności
w wieku
produkcyjnym

9,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełmna i Powiatowego Urzędu
Pracy w Chełmnie
b) Wskaźnik 3. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze (W6)

L.p.

JSPM

Liczba ludności

Liczba osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej

(W6)Udział osób w
gospodarstwach
domowych
korzystających ze
środowiskowej
pomocy społecznej
w ludności ogółem
na danym obszarze

Ludność ogółem: 18 652 osób
Liczba osób w gospodarstwach dom. korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej: 1362 osoby
Średnia dla miasta: 7,3
01
Stare Miasto
5322
733
13,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełmna i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chełmnie
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c) Wskaźnik 4. Liczba pieców na paliwa stałe względem powierzchni całkowitej obszaru (WA)
L.p.

Liczba pieców na
paliwa stałe (szt.)

JSPM

Powierzchnia (km²)

(WA) Liczba pieców na paliwa stałe
względem powierzchni całkowitej
obszaru

Całkowita liczba pieców na paliwa stałe na obszarze miasta: 1770 szt.
Powierzchnia całkowita miasta: 13,86 km²
Średnia dla miasta: 127,7
1
0,941321
Stare Miasto
709

753

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Chełmna
5) Podsumowanie
Nazwa wskaźnika

(W3) Udział
bezrobotnych w
ludności w
wieku
produkcyjnym
na danym
obszarze
(W6 )Udział
osób w
gospodarstwach
domowych
korzystających
ze
środowiskowej
pomocy
społecznej w
ludności ogółem
na danym
obszarze
(Wskaźnik
autorski) Udział
pieców na
paliwa stałe
względem
powierzchni
całkowitej
obszaru

Jednostka

Osoba

Osoba

Szt.

Wartość
bazowa
(2015)

486

931

775

Wartość
pośrednia
(2018)

Wartość
docelowa
(2023)

Źródło weryfikacji

Częstotliwość
pomiaru

388

Wydział Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta
Chełmna, PUP

Corocznie

744

Wydział Spraw
Obywatelskich
Urząd Miasta
Chełmna, Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Corocznie

655

Dane Wydziału
Gospodarki
Miejskiej i
Ochrony
Środowiska UM

Corocznie

320

733

709

2. Gospodarka mieszkaniowa
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy działa w oparciu o:


Uchwałę Nr XLV/261/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta
Chełmna na lata 2018 -2022
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Uchwałę Nr XLIII/413/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Chełmna.

Na podstawie w/w uchwały utworzono listy przydziału lokali komunalnych na 2018 rok z podziałem
na lokale mieszkalne i lokale socjalne.
Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne na 2018 rok przedstawiał się następująco:
- osoby samotne
- 3 osoby oczekujące
- rodziny 2-osobowe
- 2 rodziny oczekujące
- rodziny 4-osobowe
- 4 rodziny oczekujące
- rodziny 5-osobowe
- 3 rodziny oczekujące
- rodziny 7-osobowe
- 1 rodzina oczekująca
Zapotrzebowanie na lokale socjalne na 2018 rok przedstawiała się następująco:
- osoby samotne
- 23 osoby oczekujące
- rodziny 3-osobowe
- 5 rodzin oczekujących
- rodziny 4-osobowe
- 5 rodzin oczekujących
- rodziny 5-osobowe
- 2 rodziny oczekujące
- rodziny 6-osobowe
- 2 rodziny oczekujące
Ponadto zapotrzebowanie na lokale socjalne zwiększa się w związku z wydanymi prawomocnymi
wyrokami sądu o eksmisji z przyznanym prawem do tego rodzaju lokalu. Na koniec 2018 roku na
gminie ciążył obowiązek wykonania 12 wyroków sądu /w dominującej większości dot. osób
samotnych/.
W roku 2018 zrealizowano listy i przydzielono:






17 lokali mieszkalnych /w tym 6 osób/rodzin zrezygnowało z propozycji przydziału/
4 lokale mieszkalne przyznano po pożarze kamienicy Rynek 8 -wrzesień 2019 /w tym 1
rezygnacja z przydziału/
8 lokali socjalnych w tym 6 lokali socjalnych na podstawie wyroków sądu o eksmisji
z przyznanym prawem do takiego rodzaju lokalu
przeprowadzono 6 postępowań, w wyniku których zawarto umowy najmu /5 umów/ na
zajmowane lokale mieszkalne po śmierci najemców z osobami uprawnionymi do wstąpienia
w najem na podst. art.691 KC - 1 odmowa wstąpienia w najem na podst. w/w przepisu
przeprowadzono 21 postępowań z użytkownikami lokali socjalnych, w wyniku których
zawarto 18 umów najmu na zajmowane lokale socjalne - 3 odmowy zawarcia umów na
zajmowane lokale z uwagi na niespełnienie kryteriów oddania ich w najem.

3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


Uchwała nr XLV/261/2018 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miasta Chełmna na lata 2018-2022



Zarządzanie na podstawie : Umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
będącymi własnością Gminy Miasta Chełmna z dnia 31.12.2012 roku – Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
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Zasoby :
budynki Gminy

Lokale mieszkalne
lokale w najmie
lokale socjalne
lokale tymczasowe
pustostany


156
114
26
0
16

nieuregulowany wspólnoty
stan prawny mieszkaniowe
69
329
51
262
16
52
0
2
2
13

razem
554
427
94
2
31

Działania 2018 r.:
Remonty : opłaty na fundusz remontowy przekazywane do wspólnot mieszkaniowych –
388.775,38 zł, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 37.748,00 zł, roboty zduńskie –
20.028,00 zł, prace dekarskie/strop – 41.970,40 zł, remonty pustostanów – 91.674,00 zł,
remonty instalacji wod-kan, gaz, cw – 13.336,42 zł,
Zasady polityki czynszowej regulują :





Zarządzenie Nr 76/2013Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia wysokości czynszu w budynkach należących do mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Chełmna
Uchwała nr XLV/261/2018 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miasta Chełmna na lata 2018-2022



Uchwała nr LI/286/2010 Rady Miasta Chełmna z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub
osoby uprawnionych do udzielania tych ulg

4. Program opieki nad zabytkami
Na dzień 31.12.2018. nie było aktualnego programu opieki nad zabytkami. Ostatnia uchwała
dotycząca tego dokumentu podjęta została przez RMCh dnia 27 maja 2014 r. Nr XLVI/299/2014
obejmowała lata 2013 - 2016. Trwają pracę nad opracowaniem nowej edycji gminnego programu
opieki nad zabytkami.
Gmina dysponuje Gminną Ewidencją Zabytków.
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VIII. Infrastruktura komunalna
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
W roku 2018 zostały podjęte wszystkie działania ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w roku
2018.
Część zadań została ukończona w całości natomiast realizacja pozostałych kontynuowana jest
w kolejnym okresie.
Do grupy zadań ukończonych należy zaliczyć realizacje wszystkich zaplanowanych na rok 2018
zakupów ujętych w § 6080.
Podjęto również zaplanowane prace związane z rozbudową sieci:
 wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Toruńskiej, w wyniku których powstało 139,5 m sieci
wodociągowej oraz 83,5 m sieci kanalizacyjnej, umożliwiające podłączenie kolejnych
nieruchomości.
 opracowano dokumentację sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej i Słowiczej stanowiącej
kontynuację działań związanych z likwidacją sieci wykonanych z użyciem rur azbestowocementowych, których wymiana realizowana jest w kolejnym okresie.
Podjęto również działania związane z modernizacją układu sterowania pracą oczyszczalni ścieków,
dzięki której uzyskano możliwość efektywniejszej redukcji zanieczyszczeń, co przekłada się na
skuteczniejszą ochronę środowiska.
Podjęte zostały również działania zmierzające do modernizacji tłoczni ścieków nad Jeziorem
Starogrodzkim zmierzającą do ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

IX.

Środowisko
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany dalej PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem
jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, służącej zapewnieniu
korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisję
zanieczyszczeń. Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych,
realizujących określoną wizję gminy. Plan zawiera strukturę działań mających przyczynić się do
osiągnięcia celów znajdujących odzwierciedlenie na różnych szczeblach decyzyjnych.
W 2018 r. obowiązywały:
1) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chełmno przyjęty przez Radę Miasta Chełmna
Uchwałą Nr XX/124/2016 Rady Miasta Chełmna z dnia 4 kwietnia 2016 r.
2) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chełmno przyjęty przez Radę Miasta Chełmna
uchwałą nr XLV/258/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1628&bip_id=7009
http://www.bip.chelmno.pl/?cid=1628&bip_id=5874
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1) Założenia planu obejmujące 2018 rok przewidziane dla gminy:
a) Adaptacja nieużytkowanego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w alejach 3 maja 5 na cele
prowadzenia działań społecznych (2018-2019)
b) Adaptacja budynków po jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej (2018-2020)
c) Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz
podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (pv) dla potrzeb Szkoły
Podstawowej nr 1 (wcześniej Gimnazjum nr 2) z salą gimnastyczną i basenem przy ul.
Kościuszki 11 w Chełmnie (2018-2019)
d) Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta (2016-2020)
e) Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ecodriving (2016-2020)
f)

Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
(2016-2020)

g) Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych (2016-2020)
h) Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna (2018-2020)
i)

Modernizacja Kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury (20172018)

j)

Wymiana źródła ciepła ogrodnictwa miejskiego w Chełmnie (2018-2020).

k) Adaptacja posiadanej dokumentacji projektowej do zastosowania zielonej energii
(MPZP)(2016-2020)

2) W 2018 roku zrealizowano następujące zadania wynikające z założeń Planu gospodarki
niskoemisyjnej:

a) Instalacja fotowoltaiczna i solary - Szkoła podstawowa nr 1 przy ul. Kościuszki 11 (montaż 18
szt. paneli fotowoltaicznych oraz solary 45 szt. typu PE20-58;
b) Budowa chodnika dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem w ulicy Jastrzębskiego
w Chełmnie – etap I” – 145 mb;
c) Budowa ścieżki rowerowej w Chełmnie od km 0+557 do 0+277 - 280 mb.
d) Utworzenie stałego działu na stronie internetowej gminy poświęconego efektywności
energetycznej i OZE.
e) Termomodernizacja kinoteatru RONDO.
f)

Wymiana źródła ciepła ogrodnictwa miejskiego.
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g) Wsparcie finansowe gminy dla działań związanych m.in. z wymianą ogrzewania węglowego,
montażem ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, realizowanych przez właścicieli
nieruchomości.
Łączne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku w/w działań szacuje się
następująco:
PM10 – 11.602076 Mg/rok
Benzen - 34,65294 Mg/rok
Arsen - 5,142254 Mg/rok
PM 2,5 - 6,827911959 Mg/rok
SO2 – 9,286360749 Mg/rok
NOx – 0,577432638 Mg/rok
CO – 47,1833717 Mg/rok
NMLZO – 4,893274896 Mg/rok

2. Program ochrony środowiska:
1) Program Ochrony Środowiska dla miasta Chełmno na lata 2016-2019 z perspektywą na lata
2020-2023 jest dokumentem, który analizuje istniejący stan poszczególnych komponentów
środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania konieczne do realizacji
w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam
gdzie konieczna jest poprawa – przedstawić zadania naprawcze.
Aktualnie obowiązujący dokument - Program ochrony środowiska dla miasta Chełmna na lata
2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 przyjęty Uchwałą nr XXIV/141/2016 Rady Miasta
Chełmna z dnia 18 lipca 2016 r.
http://www.bip.chelmno.pl/index.php?bip_id=6183&cid=10&q=Program+ochrony+%C5%9Brodowis
ka+dla+m
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska sporządzany jest co dwa lata.
Ostatni raport z podjętych działań, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. został
przedłożony Radzie Miasta Chełmna oraz Staroście Chełmińskiemu w czerwcu 2018 roku. Raport za
lata 2018 i 2019 sporządzony zostanie w roku 2020.
http://www.bip.chelmno.pl/?cid=10&bip_id=7174
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2) Wnioski z Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska:
W analizowanym okresie sprawozdawczym udało się realizować (lub kontynuować) zdecydowaną
większość zadań wymienionych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Chełmno
na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.
Zastrzeżenia można mieć jedynie do następujących zadań:
a) kontynuacja realizacji działań edukacyjnych promujących transport zbiorowy i alternatywny
(rowerowy) – żadna jednostka nie wskazała na jakiekolwiek działania,
b) bieżąca i gruntowna konserwacja oraz utrzymanie urządzeń wodnych (współpraca
z zarządem melioracji i urządzeń wodnych oraz regionalnym zarządem gospodarki wodnej) –
kompetencje odpowiedniego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, do którego można by
zwrócić się o wnioskowane dane przejęło z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe
Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Jednostka ta, wymieniła jedynie wyartykułowane
w Tabeli 9 zadanie nr 26,
c) zachowanie

i

ochrona

istniejących

kompleksów

leśnych

–

Nadleśnictwo

Jamy

w przedłożonym piśmie wskazało m.in., że „nie wykonywano zabiegów zwalczających
i ochronnych”,
d) doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i dokładnej lokalizacji
miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków zdarzenia – brak jakichkolwiek danych
pozyskanych od różnych podmiotów, odnoszących się do niniejszego zadania.
e) napotykano także problem z określeniem poziomu wydatkowania środków finansowych na
poszczególne zadania. Świadczy o trudności w określeniu całkowitego kosztu realizowanych
w latach 2016-2017 zadań. Część realizowanych zadań było bowiem związanych z bieżącym
funkcjonowaniem poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za realizację.

3. Inne obowiązujące programy - Program Oczyszczania miasta z azbestu:
„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” określił następujące zadania na
poziomie lokalnym realizowane przez samorząd gminny. W odniesieniu do Miasta Chełmna
zadaniami są:
a) gromadzenie przez Burmistrza Miasta Chełmna informacji o ilości, rodzaju i miejscach
występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka
województwa

z

wykorzystaniem

dostępnego

narzędzia

informatycznego

www.bazaazbestowa.gov.pl,
b) przygotowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz jego
aktualizacji w miarę potrzeb,
c) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

Strona 25 z 82

d) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w programie,
e) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest,
f)

współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest,
w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest,

g) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,
h)

współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację programu,

i)

współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Dokument obowiązujący w 2018 roku - Program oczyszczania miasta z azbestu na lata 2011-2032
przyjęty uchwałą Nr VIII/58/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011 r.
http://www.bip.chelmno.pl/?cid=10&bip_id=3237
W 2018 na terenie miasta przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, a także
w ramach działania realizowanego przez miasto usunięto 48,581 Mg materiałów zawierających
azbest z szacowanych 696,79 Mg, co stanowi ok. 6% zinwentaryzowanych wyrobów. Koszt realizacji –
18.549,51 zł przy 70% dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Toruniu (30% kosztów pokryli
właściciele nieruchomości).
Wg założeń Programu w latach 2018-2021 przewidziano unieszkodliwienie 10% aktualnej ilości
wyrobów azbestowych. Osiągnięty 6% wskaźnik już w 2018 r. stanowi ponad dwukrotnie więcej niż
można by założyć na podstawie harmonogramu działań.

X.

Polityka Społeczna
1. Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełmna

Uchwałą Nr XLVII/312/2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 czerwca 2014r. przyjęta została Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełmna na lata 2014-2020.
Realizacja wskaźników w zakresie celów, w roku 2018 została osiągnięta na poziomie:




liczby osób, którym udzielono świadczeń celowych z MOPS (pomoc społeczna) - 996
liczba osób uczestniczących w programach, szkoleniach - 138
liczba rodzin korzystających z MOPS (pomoc społeczna) - 753.
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2016 2017 2018 2018/2017 2017/2016

2018/2017

2017/2016

spadek o
16,56%

wzrost o 3,10 %

liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy
społecznej

1066 1099 917

83,44%

103,10%

liczba osób, którym przyznano świadczenia pieniężne

778 720 661

91,81%

92,54%

liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne

375 351 309

88,03%

93,60%

49

54

93,10%

118,37%

spadek o 6,9% wzrost o 18,37%

197 216 162

75,00%

109,64%

spadek o 25%

liczba osób bezdomnych korzystających z usług schroniska

19

22

28

127,27%

115,79% wzrost o 27,27% wzrost o 15,79%

liczba osób, za które gmina dopłaca do pobytu w DPS

74

63

72

114,29%

85,14%

liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze

liczba dzieci objętych dożywianiem w szkole

58

spadek o 8,19% spadek o 7,46%

spadek o
11,97%

spadek o 6,40%

wzrost o 9,64%

wzrost o 14,29%

spadek o
14,86%

2. Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu wspierania dziecka i rodziny w 2018
roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie wypełniał w 2018 roku zadania gminy w oparciu
o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. oraz 3
letniego programu wspierania rodziny dla miasta Chełmna na lata 2018-2020, przyjętego Uchwałą
Rady Miasta Chełmna Nr XLIV/248/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. Celem Programu jest skuteczne
wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez zapobieganie
nieprawidłowemu funkcjonowaniu rodzin, udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu sytuacji
kryzysowych oraz rozwój systemu wspierania dziecka i rodziny.
Do zdań własnych gminy, w myśl art. 176 wspomnianej na wstępie ustawy, należy:

1) Opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie realizuje projekt 3 letniego programu wspierania
rodziny dla miasta Chełmna na lata 2018-2020., który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Chełmna

2) Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.
MOPS w Chełmnie zatrudnia 1 asystenta rodziny, który uczestniczył w 2018r. w szkoleniach
w ramach możliwości pogłębiania wiedzy zawodowej. Ponadto zapewnia środki finansowe na
dofinansowanie określonych form kształcenia w ramach tworzenia możliwości podnoszenia
kwalifikacji :
 "Asystent Rodziny",
 "Praca z rodzicami trudnego dziecka sprawiającego problemy wychowawcze",
 w konferencjach,
 "Reaguj! Dziecko to też człowiek! Stop przemocy!,
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3) Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych przez:


zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

MOPS w ramach realizacji tego zadania w 2018 r. zatrudniał jednego asystenta rodziny, który
obejmował wsparciem 11 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych. Łącznie wsparcie asystenta otrzymało 34 dzieci.
Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników
socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta
jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej
wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny
oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Asystenci między innymi:
udzielali pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz wychowawczych z dziećmi,
prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci, sporządzali opinie na
wniosek Sądu o rodzinie i jej członkach, współpracowali z zespołem interdyscyplinarnym lub grupami
roboczymi, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, współpracowali
z kuratorami rodzinnymi. W rodzinach, gdzie była realizowana praca i udzielane wsparcie, asystent
pomagał i towarzyszył między innymi w: przygotowaniu i złożeniu pism urzędowych w określonych
instytucjach, nawiązywaniu kontaktów z pracownikami innych instytucji społecznych, poradni
specjalistycznych czy organizacji pozarządowych, zwiększaniu motywacji klientów do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki czy poszukiwania pracy, zwiększeniu motywacji do
podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej czy regularnego przyjmowania zalecanych leków,
organizowaniu wsparcia materialnego, rozwiązywaniu codziennych trudności poprzez zwiększenie
kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych,
gospodarowania czasem, poprawie relacji wewnątrzrodzinnych, podnoszeniu umiejętności
opiekuńczo- wychowawczych oraz budowaniu autorytetu rodziców, podniesieniu poziomu higieny
członków rodziny oraz estetyki wyglądu mieszkania, wzroście umiejętności gospodarowania
budżetem domowym.
Wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny przedstawiały się następująco:
49.987,24 zł w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa i Funduszu Pracy w kwocie 18.813,52
zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 1 asystenta.
W ramach pracy z rodziną odbywały się zespoły interdyscyplinarne dotyczące problemów rodzin
z dziećmi z udziałem różnych służb i instytucji pomocowych w celu ustalenia planu wsparcia dla danej
rodziny - 9 rodzin.
Realizowany był projekt pn. "Klubik rodzinny - Promyczek" skierowany do 15 rodzin objętych pomocą
asystenta rodziny, w ramach projektu prowadzono cykliczne spotkania edukacyjne dla rodziców,
spotkania ze specjalistami. Projekt miał na celu między innymi podniesienie kompetencji
rodzicielskich i poprawę relacji w rodzinie. W ramach działalności Klubiku zorganizowano:
- wyjazd dla dzieci do kina w Świeciu w okresie ferii zimowych,
- spotkanie dla rodziców z kosmetyczką,
- akcję zbiórki artykułów higienicznych "Czysty Aniołek" i przekazanie rodzinom,
- spotkanie mikołajkowe.
Wsparcie specjalistyczne w formie bezpłatnych porad specjalistów realizowane jest Miejskim
Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Kamionka 3.
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Część rodzin objętych wsparciem asystenta brała udział w projekcie realizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie "Rodzina w Centrum", w ramach którego korzystali
z warsztatów dla rodziców, poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz terapii, jak również
w letnim, wakacyjnym, rodzinnym wyjeździe.

4) Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających.
Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych
w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może spróbować zaktywizować lokalne otoczenie
rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać
z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy
z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można
zaszczepić. Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak:
organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez
członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich
wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw, jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny
osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna
współpracować z asystentem rodziny. Pełnienie roli rodziny wspierającej jest nieodpłatne. Niemniej
gmina ma obowiązek zawrzeć umowę z rodziną, w której zostaną zdefiniowane koszty, które
podlegają zwrotowi. W 2018 r. w ramach tego zadania na terenie miasta Chełmna nie szkolono
rodzin wspierających i nie podpisano ani jednej umowy, z uwagi na brak osób zainteresowanych.

5) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.
Zadanie jest realizowane na terenie miasta przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a
Paulo, które prowadzi świetlicę wpisaną do rejestru placówek wsparcia dziennego. Placówka
obejmuje wsparciem ok. 40 dzieci.

6) Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo –
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym .
Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
w wysokości:
a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z powyższymi założeniami w 2018 r. tutejszy Ośrodek
współfinansował pobyt 14 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w domu dziecka
oraz 39 dzieci w rodzinach zastępczych. Łącznie piecza zastępcza objęto 53 dzieci.
Wydatkowano na ten cel kwotę 393.989,79 zł.
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7) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie.
W 2018 r. MOPS sporządził i przekazał dwa sprawozdania rzeczowo – finansowe za okres 01.01.30.06.2018 r. oraz 01.07.-31.12.2018r. przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej przekazano
szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej za rok 2018 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

8) Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
zamieszkałego na terenie gminy.
Zgodnie z zarządzeniem kierownika MOPS 8/2014 z dnia 31.12.2014r. realizowana jest procedura
nadzoru, współpracy oraz działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego
na rzecz rodzin.
Pracownicy socjalni we współpracy z asystentami rodziny na bieżąco monitorują sytuację dzieci z
rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. W tym zakresie współpracują także z pedagogami szkolnymi, pracownikami służb
zdrowia, policją, kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z
rodziną.
Asystent rodziny zobligowany jest w okresie 3 miesięcy od zakończenia pracy z rodziną prowadzić
monitoring i udokumentować jego przebieg.

3. Działania podejmowane w ramach Programu wspierania dziecka i rodziny w 2018
roku.
Nazwa działania
Wsparcie rodzin w
zakresie zwiększenia
dostępności do
specjalistycznych usług
opiekuńczych
Tworzenie grypy
wsparcia dla rodzin
"Klubik rodzinny"
Wsparcie rodzin w
formie pomocy
asystenta rodziny
Organizowanie różnych
form wypoczynku
letniego dla dzieci
Realizacja zdań - Karta
Dużej Rodziny
Pomoc finansowa,
rzeczowa, dożywianie,
praca socjalna

Podmiot
realizujący
MOPS

Termin
realizacji
2018 rok

MOPS

2018 rok

MOPS

2018 rok

MOPS, MOPRPU,
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
MOPS - wydawanie
karty

2018 rok

MOPS

2018 rok

2018 rok
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Wskaźnik monitorujący
Liczba rodzin
korzystających ze
wsparcia- 27

Liczba rodzin
korzystających ze wsparcia
- 15
Liczba rodzin
korzystających ze wsparcia
-9
Liczba dzieci
korzystających ze wsparcia
- 45
Liczba wydanych kart - 100

Liczba rodzin
korzystających ze
wsparcia- 240

Wsparcie
pedagogiczne,
socjoterapeutyczne
Pomoc rodzinom w
przezwyciężaniu
problemu przemocy w
rodzinie

Doskonalenie
współpracy pomiędzy
instytucjami
działającymi na rzecz
dzieci i rodziny

MKRPA, świetlice

2018 rok

Miejski zespół
interdyscyplinarny
ds.
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
Podmioty
uczestniczące w
realizacji programu

2018 rok

2018 rok

Liczba dzieci
korzystających ze wsparcia
- 75
Liczba rodzin dotkniętych
przemocą - 69

Liczba spotkań - 9

 Polityka społeczna (GMOŚ)
Celem prowadzonej polityki społecznej jest m.in. przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie
miejsc pracy w ramach robót publicznych i pozyskanie środków na organizację robót publicznych i
prac interwencyjnych, staży. Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w 2018 r. w
pozyskał z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie środki na roboty publiczne i prace interwencyjne
w wysokości: 298.677,81 zł, co stanowi 167 os./mies. Ponadto pozyskano stażystów – około 56
os./mies.

 Realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
programu przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku.
Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a także jego główny
metabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego metabolity wchodzą
w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie. Działanie pośrednie alkoholu
polega na silnym wpływie na homeostazę ustroju poprzez działanie na układ wegetatywny,
endokrynny, odpornościowy, gospodarkę wodno-elektrolitową, wchłanianie niezbędnych składników
odżywczych. Alkohol wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Skutkiem tego jest
m.in. zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby, części
nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet. Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia
w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze,
zmiany osobowości, amnezję, delirium tremens, psychozę alkoholową, halucynozę alkoholową,
otępienie (zespól Korsakowa).
Narkotyk, substancja psychoaktywna o bardzo szerokim znaczeniu. Możemy pod to określenie
podłączyć szereg substancji psychoaktywnych w tym dopalacze. Najczęściej kanabinole i inne
substancje halucynogenne, lotne rozpuszczalniki, opiaty, leki uspokajające i nasenne oraz kokainę
i inne substancje stymulujące. Środek odurzający, używka – to określenia o podobnym znaczeniu
stosowane wymiennie w języku potocznym. Narkotyki maja bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
centralnego układu nerwowego oraz wpływają na organizm człowieka powodując w różnym stopniu
zmiany psychiczne.
1) Realizacja zadań własnych Gminy Chełmno jest możliwa poprzez podejmowanie działań
ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki. W szczególności:
2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i osób zagrożonych uzależnieniem,
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3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych,
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień.
W Gminie Miasto Chełmno funkcjonuje Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień przy ul. Kamionka 3. Budynek Ośrodka jest wyposażony w niezbędny sprzęt niezbędny do
realizacji zadań oraz pomieszczenia z umeblowaniem. Ośrodek jest wyposażony również w windę dla
osób niepełnosprawnych. W ramach Ośrodka działają cztery podmioty:
1) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja składa się z ośmiu osób,
które posiadają kompetencje wynikające z pełnionych funkcji zawodowych lub ról
społecznych. Komisja w bierze czynny udział w tworzeniu założeń Miejskiego Programu
Profilaktyki. Odpowiada za tworzenie polityki trzeźwościowej w mieście a także działa na
płaszczyźnie motywacji osób dotkniętych problemem alkoholowym. W 2018 roku Zespół
Interwencyjno Motywacyjny składający się z członków Komisji prowadził 14 spraw
dotyczących wniosków o leczenie niestacjonarne a także prowadziła sprawy, które były
wynikiem wniosków złożonych w 2017 roku.
2) W MOPIRPU na podstawie umowy działa Poradnia Leczenia Uzależnień „NZOZ” Promyk.
Zakres działania Poradni dotyczy osób ,które potrzebują pomocy w sytuacjach przemocy
w rodzinie związanej z nadużywaniem alkoholu. Poradnia działa również działając w interesie
rodziny i społeczeństwa, którzy chcieliby zgłosić potrzebę podjęcia działań zmierzających do
poddania leczeniu odwykowemu osobę uzależnioną od alkoholu i narkotyków. Ponadto
działa na rzecz osób, które potrzebują pomocy i wsparcia w związku z uzależnieniem się od
alkoholu. Ogólnie w Poradni zarejestrowano w 2018 roku 266 osób (w tym 108 kobiet).
Pierwszy kontakt z Poradnią nawiązało 125 osób (w tym 42 kobiety). W trakcie terapii jest
199 osób (w tym 29 kobiet). Oprócz wymienionych grup osób z pomocy Poradni korzysta 8
osób będących w tzw. Grupie ryzyka, 64 osoby współuzależnione oraz 24 osoby z DDA/DDD.
Ponadto w 2018 roku przeprowadzono 5 warsztatów umiejętności społecznych,
funkcjonowały 2 grupy pogłębione, 6 grup dla osób współuzależnionych. Przeprowadzono 87
porad dla uzależnionych oraz 84 porady dla osób współuzależnionych w formie konsultacji
lekarskich. Ponadto przy współpracy Poradni raz w tygodniu odbywają się spotkania
Anonimowych Alkoholików. W spotkania uczestniczy średnio 25 osób.

3) Punkt Pierwszego Kontaktu stanowi pierwszą linie wsparcia które osoby borykające się z inną
grupą uzależnień (np. narkotyki, leki). Spośród osób korzystających z pomocy PPK znaczną
część stanowią osoby lub rodziny borykające się z problemami wychowawczymi. Bardzo
często problem dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 13 – 15 lat, które mają za sobą
doświadczenia z zażywaniem dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych. W 2018 roku
liczba przeprowadzonych dyżurów wynosiła 91 spotkań w trakcie, których pomocą zostały
objęte 597 osób (terapia, porady, diagnozy). W 2018 roku w Punkcie odbyły się 94 dyżury
specjalisty. Dodatkowo w ramach działania PPK raz w miesiącu prowadzony jest dyżur
prawnika w ramach „Niebieskiej linii” dla ofiar przemocy.
4) Ośrodek prowadzi również działania środowiskowe w świetlicy „Kamionka”. Dzieci
uczestniczą w zajęciach kulinarnych, plenerach plastycznych, mogą korzystać z pływalni.
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Organizuje się dla nich letnie obozy wypoczynkowo-terapeutyczne, okolicznościowe
spotkania związane ze świętami, otrzymują ciepły posiłek. Dla potrzebujących istnieje
możliwość skorzystania z umywalni i prysznica. Podstawowym obowiązkiem dzieci jest
odrobienie zadanych przez szkolę zadań domowych i przestrzeganie regulaminu
świetlicowego. W zajęciach świetlicowych może uczestniczyć każde dziecko, pod warunkiem
wyrażenia na to pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekę i zajęcia
z dziećmi prowadzi 7 pedagogów i 3 informatyków. Ze świetlicy w 2018 roku skorzystało ok
50 dzieci z czego 25 dzieci uczestniczyło w zajęciach przez cały rok. W 2018 roku 20 dzieci
skorzystało z możliwości udziału w dziesięciodniowych koloniach profilaktycznych we
Władysławowie.
Oprócz funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Profilaktyki działania Gminy ukierunkowane są na
działania profilaktyczne oraz współpracę z NGO. W ramach profilaktyki szkolnej, kierowanej do dzieci
i młodzieży Miejski Program Profilaktyki pozwala na przekierowanie środków finansowych na
działania we wszystkich szkołach na terenie Gminy Miasta Chełmna tj. Szkoły Podstawowe nr 1, nr 2
oraz nr 4, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy oraz Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów. Warto
dodać, iż działania dotyczą również placówek, które nie podlegają pod Gminę Miasto, ale uczęszcza
tam młodzież z terenu miasta. Szkoły realizują programy profilaktyczne w różnorodnej formie:
warsztaty, dyskusje, pogadanki, konkursy tematyczne czy przedstawienia teatralne. Działania trafiają
do wszystkich uczniów poszczególnych szkół więc można powiedzieć, że profilaktyka szkolna
kierowana jest do 100% populacji uczniów. Szczególną grupą młodzieży są uczniowie klas siódmych.
Najczęściej jest to grupa wiekowa, która pierwszy raz ma kontakt z środkami psychoaktywnymi. Dla
tej grupy jest kierowany program „III Elementarz”, program rekomendowany przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem programu jest dostarczenie wiedzy
ośrodkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i
możliwości unikania tych zagrożeń oraz wytrenowanie kilku ważnych umiejętności życiowych.
Programem w 2018 roku byli wszyscy uczniowie szkół podstawowych w Chełmnie czyli 199 osób. W
szkołach podstawowych realizowane są również inne zadania określone w ustawie tj. sportowe
zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Z tej formy korzystała w
2018 roku około setka dzieci.
Kolejne działania Gminy związane są ze współpracą z Organizacjami Pozarządowymi. W ramach tej
współpracy Gmina dofinansowuje realizację programu „Żywej Książki”, polegającego na
skonfrontowaniu młodzieży z osobami, które są trzeźwymi alkoholikami lub osobami, które zmagają
się z uzależnieniem od innych niż alkohol substancjami psychoaktywnymi. Ponadto dla ogłaszany jest
konkurs w zakresie organizacji pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dorosłych
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz sprawowania opieki i dożywiania dzieci
uczęszczających do świetlic z programem opiekuńczo wychowawczym. Do konkursu z zakresu
organizacji pomocy terapeutycznej najczęściej przystają NGO działające na rzecz osób zagrożonych
uzależnieniem lub uzależnionych. Organizowane są min. turnusy terapeutyczne. W zakresie
programów opiekuńczych przystają NGO działające na rzecz dzieci np. poprzez prowadzenie świetlic
terapeutycznych.
Szeroki zakres działań Gminy Miasta Chełmno pozwala w pełni zrealizować zadania własne gminy.
Ponadto dzięki tym działaniom rośnie świadomość problemu wśród mieszkańców miasta a zwłaszcza
młodzieży, która w coraz młodszym wieku inicjuje kontakt z substancjami psychoaktywnymi.

Strona 33 z 82

 Realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi polegała głównie na wspieraniu
i powierzaniu zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.
Sposób oceny realizacji programu określony w § 14 ww. uchwały został opracowany w formie
opisowej i tabelarycznej, zawierającej informacje będące wskaźnikami efektywności programu,
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2018 r.
Wspieranie i powierzanie odbywało się w drodze konkursów, o których zakresie i terminie
organizacje były powiadamianie w formie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmna.
W wyniku przeprowadzonych konkursów środki pieniężne uchwalone w budżecie miasta na 2018 r.
zostały rozdysponowane następująco:
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63095 Pozostała działalność § 2820 i § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom Wymiana
międzynarodowa młodzieży - 120 000,00 zł (tabela nr 1)
1. Stowarzyszenie Kultury Ludowej KUNDZIA, ul. Podgórna 16, Chełmno - ”Okno na wschód XII
edycja” – 15 000,00 zł;
2. Stowarzyszenie Kulturalne PUZON, ul. Dworcowa 40 a, Chełmno - ”Wymiana Orkiestr Dętych
Chełmno – Kaniv – Budapeszt” – 20 340,00 zł.
3. Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Chełmża, - ”Wymiana Międzynarodowa - Na
Szlaku” – 5 220,00 zł;
4. Stowarzyszenie TEATR AGRAFKA, ul. Toruńska 25, 86-200 Chełmno – „Wymiana
międzynarodowa młodzieży Wymiana Kulturowa – Teatr bez granic” – 7 570,00 zł;
5. Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa, ul. Podgórna 16, Chełmno – „Wyjazd
młodzieży na Białoruś – rewizyta” – 6 300,00 zł;
6. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno – ”Na szlakach braci Grimm – Wymiana uczniów miast
partnerskich SP Nr 1 Chełmno – Drei – Flüsse Realschule Hann. Münden” – 5 000,00 zł;
7. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno – „Wymiana młodzieży ZS CKP Grubno – BBS Hann.
Münden” – 7 000,00 zł;
8. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno – „Polsko – Niemiecka wymiana młodzieży ZSO
Nr 1 w Chełmnie – Grotefend – Gymnasium Hann. Münden” – 7 000,00 zł;
9. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, 86-200 Chełmno – „Wymiana międzynarodowa ZSO Nr 1 w Chełmnie –
Grotefend Gymnasium Hann. Münden” – 5 000,00 zł;
10. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, Chełmno – „Prezentacje artystyczne młodzieży z miast partnerskich
Chełmno – Kaniv ” – 12 570,00 zł;
11. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, Chełmno – Sportowa Wymiana Młodzieżowa Ukraina – Polska - Niemcy –
12 000,00 zł;
12. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, Chełmno – „Międzynarodowe spotkania z kulturą. Wymiana zespołów
folklorystycznych z Polski, Ukrainy i Litwy ” – 12 000,00 zł;
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13. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen.
Jastrzębskiego 5, Chełmno – „Wymiana Młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie
i Werra Realschule z Hann. Münden ” –– 5 000,00 zł;

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom – 46 000,00 zł.
(tabela 2)
1. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo, ul. Dominikańska 40, Chełmno –
„Sprawowanie opieki i dożywianie dzieci uczestniczących do świetlic z programem
opiekuńczo-wychowawczym” – 35 000,00 zł;
2. Parafia Rzymsko – Katolicka św. Józefa, ul. Dworcowa 38, Chełmno – „pomoc terapeutyczna
i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem” – 8 900,00 zł;
3. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, pl. Rydygiera 1, Chełmno – „Pomoc terapeutyczna
i rehabilitacyjna dla osób zagrożonych uzależnieniem” – 2 100,00 zł.
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Działania na rzez osób niepełnosprawnych – 30 000,00 zł.
(tabela 3)
1. Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światełko Nadziei”, os. M.
Kopernika 8/20, Chełmno - „A może znów nad morze” – 13 800,00 zł;
2. Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, pl. Rydygiera 1, Chełmno, „Organizacja obozu
wypoczynkowo-terapeutycznego Gentle Teaching (G-T) dla dzieci dotkniętych
niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem wraz z rodzicami, Ośrodek Wypoczynkowy
„Komarek” w Łazach, ul. Morska 7, powiat koszaliński” - 10 000, 00 zł;
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Chełmnie, ul. Młyńska
7, Chełmno, - „Ochrona i promocja zdrowia” – 2 000,00 zł;
4. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, ul. Konwaliowa 5, Chełmno – „Program mający na celu
aktywizację i integrację społeczna osób niepełnosprawnych” – 1 200,00 zł, zwrot 422,92 zł (
faktury na niższą kwotę);
5. Fundacja Rodzina Przymierza, ul. Rynek 23/5, Chełmno – „Aktywizacja i integracja społeczna
osób niepełnosprawnych” – 3 000,00 zł;
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom
Ochrona i Promocja Zdrowia – 10 000,00 zł.
(tabela 4 )
1. Fundacja „Rodzina Przymierza”, Rynek 23/5, Chełmno, „Zakup sprzętu ortopedycznego oraz
sprzętu do pielęgnacji ciężko chorych” – 2 200,00 zł;
2. Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światełko Nadziei”, os. M.
Kopernika 8/20, Chełmno – „Jak żyć dłużej i zdrowo” – 2 900,00 zł;
3. Polski Związek Niewidomych, Koło w Chełmnie, ul. Młyńska 7, Chełmno – „Wyjazd do
Dziwnówka na 5 dni” – 4 900,00 zł.
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Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność § 2820– Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych” – 12 000,00 zł.
(tabela 5 )
1. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo, ul. Dominikańska 40, Chełmno –
„Pomoc żywieniowa i rzeczowa dla osób najbardziej potrzebujących i rodzin wielodzietnych,
pomocy doraźnej osobom najuboższym i chorym w zakresie warunków życia, integracji ze
środowiskiem osób z dysfunkcjami” – 12 000,00 zł.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90095, § 2820 Pozostała działalność - Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 12 000,00 zł.
(tabela 6)
1. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Chełmnie z siedzibą ul. Stare
Planty 5a, Chełmno, - Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi na terenie Gminy
Miasto Chełmno w 2018 r. – 12 000,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność § 2820 i § 2810 –Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie dziedzictwa 120 000,00 zł Wspieranie rozwoju kultury (tabela nr 7)
1. Stowarzyszenie Kultury Ludowej „Kundzia”, ul. Podgórna 16, Chełmno - „X edycja
Światowego Festiwalu Folkloru Fathers Village ” – 7 000,00 zł;
2. Zastęp Rycerski z Chełmna, al. 3 Maja, Chełmno, Baszta Panieńska - XX Turniej Rycerski
Bractw Zaprzyjaźnionych „ O Złotą Jaszczurkę w Mieście Zakochanych” – 9.500,00 zł;
3. Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis”, ul. Dworcowa 26/7, Chełmno – „Obóz
szkoleniowy Chóru Chorus Culmensis. Przygotowanie koncertu na uczczenie 100 lecia
odzyskania niepodległości” – 2 500,00 zł;
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum”, ul. Młyńska 7, Chełmno - X
Ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni – 10 000,00 zł;
5. Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światełko Nadziei”, os. M.
Kopernika 8/20, Chełmno – „Z tradycją i naturą w rok kultury” – 3 500,00 zł;
6. Stowarzyszenie Kulturalne „Puzon”, ul. Dworcowa 40 a, Chełmno - ”100 lat Wolnej Polski,
Spotkania Amatorskich Orkiestr Dętych – Chełmno 2018” – 24 500,00 zł;
7. Fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta Schumachera, ul. Gen. J.
Jastrzębskiego 5, Chełmno – „Międzynarodowe Spotkania Seniorów” – 11 100,00 zł;
8. Fundacja Centrum Dialogu Kultur, ul. Podgórna 16, 86-200 Chełmno – „XIX Chełmiński
Jarmark Jaszczurczy – Lato Dialogu Kultur” – 25 500,00 zł;
9. Stowarzyszenie Teatr Agrafka, ul. Toruńska 25, Chełmno – „Spektakl edukacyjny na
podstawie komiksu Chełmuś uczy segregować śmieci” – 8 000,00 zł;
10. Stowarzyszenie Teatr Agrafka, ul. Toruńska 25, Chełmno – „Agrafka poleca! Czyli wysoka
kultura na wyciągniecie ręki” – 11 400,00 zł;
11. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko – Pomorska Hufiec Chełmża, ul. Hallera
21, 87-140 Chełmża, - „ XXV Harcerski Rajd Słoń” – 3 000,00 zł;
12. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo, ul. Dominikańska 40 – „Kultura
i Tradycja Nasza Pasją” – 4 000,00 zł.
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Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 2820 dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom ( 470 700,00 zł)
(tabela nr 8)
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu 235 000 zł.
1. LUKS, ul. Harcerska 1 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - 49 000,00 zł;
2. KS Chełminianka, ul. Polna 7 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - 49 000,00
zł;
3. UKS Culmen, ul. Dominikańska 35 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
- 36 000,00 zł;
4. MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
- 31 000,00 zł;
5. UKS Szkółka Piłkarska, ul. Polna 27/15 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
- 18 000,00 zł;
6. Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki, ul. Szkolna 6 - Upowszechnianie i rozwój kultury
fizycznej i sportu - 24 000,00 zł;
7. Chełmiński Klub Kyokushin Karate, ul. 22 Stycznia 25/2 - Upowszechnianie i rozwój kultury
fizycznej i sportu - 15 000,00 zł;
8. Klub Motorowy Wisła - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - 8 000,00 zł;
9. KS Nine Hills, ul. Wiśniowa 26 - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
– 2 000,00 zł.
10. UKS Nadwiślanin Sokół, os. Kopernika 1/31- Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
i sportu 3 000,00 zł.
Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorów – 19 200,00 zł.

1. KS LUKS, ul. Harcerska 1 – Organizacja imprez sportowych Mistrzostwa Młodzików
– 500,00 zł;
2. UKS Culmen, ul. Dominikańska 35 - Organizacja imprez sportowych - Turniej MłodziczekSt.
i Mł. - 1 000,00 zł;
3. UKS Culmen, ul. Dominikańska 35 - Organizacja imprez sportowych – Turniej Minisiatkówki 1 300,00 zł;
4. Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki, ul. Szkolna 6 - Organizacja imprez sportowych
Turniej U-15 - 1 000,00 zł;
5. KM Wisła, ul. Toruńska 14 – Organizacja Mistrzostw Polski w cross country - 4 000,00 zł;
6. KM Wisła, ul. Toruńska 14 – Organizacja Mistrzostw Strefy Polski Północnej - 2 000,00 zł;
7. MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 - Organizacja imprez sportowych Memoriał Schmeltera 3 000,00 zł;
8. MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 - Organizacja imprez sportowych Czwartki Lekkoatletyczne 1 000,00 zł;
9. MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 - Organizacja imprez sportowych Liga Młodzików
- 1 500,00 zł;
10. OM TKKF, ul. Harcerska 1 – Organizacja imprez sportowych – Turniej Zastempowskiego –
800,00 zł;
11. OM TKKF, ul. Harcerska 1 – Organizacja imprez sportowych –Turniej siatkówki plażowej –
500,00 zł;
12. Chełmiński Klub Karate Kyokushin, ul. 22 Stycznia 25/2 – Organizacja imprez sportowych
Turniej z okazji Dnia Dziecka - 500,00 zł;
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13. KS Nine Hills, ul. Wiśniowa 26 – Organizacja imprez sportowych - Obrona Wzgórza – 500,00
zł.
14. UKS Nadwiślanin Sokół, os. Kopernika 1/31 – Memoriał Sławatyckiego - 1 600,00 zł.
Organizacja imprez sportowych mały grant - 1 500,00 zł
MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 - Organizacja imprez sportowych (mały grant) Cross Chełmiński 1 500,00 zł;
Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich - 150 000,00 zł
1. KS Chełminianka, ul. Polna 7 - Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich 80 000,00 zł;
2. LUKS, ul. Harcerska 1 - Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich - 25 000,00 zł;
3. UKS Culmen, ul. Dominikańska 35 - Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich
- 11 000,00 zł;
4. Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki, ul. Szkolna 6 - Udział chełmińskich klubów
w rozgrywkach seniorskich -19 500,00 zł;
5. KM Wisła – Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich – 7 000,00 zł;
6. MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 – Udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich
- 2 000 zł;
7. Chełmiński Klub Kyokushin Karate, ul. 22 Stycznia 25/2 – Udział chełmińskich klubów
w rozgrywkach seniorskich - 2 000,00 zł;
8. UKS Nadwiślanin – Sokół, os. Kopernika 1/31 - udział chełmińskich klubów w rozgrywkach
seniorskich – 1 500,00 zł;
9. KS Nine Hills, ul. Wiśniowa 26 - udział chełmińskich klubów w rozgrywkach seniorskich –
2 000,00 zł.
Turystyka i rekreacja – 15 000,00 zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OM TKKF Koszykówka, ul. Harcerska 1 - Turystyka i rekreacja - 4 800,00 zł;
Klub Turystów Wodnych, ul. Biskupia 10 - Turystyka i rekreacja - 4 500,00 zł;
OM TKKF Tenis stołowy, ul. Harcerska 1 - Turystyka i rekreacja - 2 580,00 zł;
OM TKKF Siatkówka, ul. Harcerska 1 - Turystyka i rekreacja – 1 820,00 zł;
OM TKKF Tenis ziemny, ul. Harcerska 1 - Turystyka i rekreacja - 650,00 zł;
OM TKKF Lekkoatletyka, ul. Harcerska 1 - Turystyka i rekreacja - 650,00 zł.

Udział chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie juniorów
i seniorów – 50 000,00 zł
1. KS Chełminianka, ul. Polna 7 – Udział chełmińskich klubów sportowych we
współzawodnictwie juniorów i seniorów – 28 000,00 zł;
2. LUKS, ul. Harcerska 1 - Udział chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie
juniorów i seniorów – 5 000,00 zł;
3. UKS Culemn, ul. Dominikańska 35 - Udział chełmińskich klubów sportowych we
współzawodnictwie juniorów i seniorów – 5 000,00 zł;
4. MCHKK Koszykówki, ul. Szkolna 6 - Udział chełmińskich klubów sportowych we
współzawodnictwie juniorów i seniorów – 3 000,00 zł;
5. KM Wisła, ul. Toruńska 14 - Udział chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie
juniorów i seniorów – 3 000,00 zł;
6. MLKS Nadwiślanin, ul. Hallera 11 - Udział chełmińskich klubów sportowych we
współzawodnictwie juniorów i seniorów – 3 000,00 zł;
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7. Chełmiński Klub Kyokushin Karate, ul. 22 Stycznia 25/2 - Udział chełmińskich klubów
sportowych we współzawodnictwie juniorów i seniorów – 3 000,00 zł.
Łącznie z budżetu miasta w 2018 roku przeznaczono na realizację zadań dla organizacji
pozarządowych kwotę 820 700,00 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku o 45 100,00 zł więcej.
Były to zadania, które zostały zlecone organizacjom pozarządowym i odbywały się przy
współpracy właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta Chełmna.
Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi podobnie jak w latach poprzednich obejmował
również formę pozafinansową. Dotyczyła ona głównie współpracy przy organizowaniu imprez
o charakterze kulturalnym, sportowym, publikowania ważnych informacji na stronie internetowej
Gminy Miasto Chełmno, w tym również informacji otrzymywanych od organizacji pozarządowych.
Zlecając realizację zadań, których zakres został określony w Programie Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi osiągnięto cel, który polegał na aktywizacji i budowaniu
partnerskiej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu stron, poprzez określenie potrzeb
samorządu z uwzględnieniem potencjału organizacji pozarządowych.
Dzięki obopólnym korzyściom wynikającym ze współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały
zrealizowane potrzeby społeczeństwa lokalnego i zadania Gminy Miasto Chełmno.
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2018 roku odnotowano współpracę ze
Stowarzyszeniem Ludzie Ludziom, które w ramach programu PEAT i Związku Stowarzyszeń
Grudziądzki Bank Żywności, zajmowało się dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszego miasta. Wydawanie żywności odbywało się w punkcie przy ul. Biskupiej
23 a. Z pomocy skorzystało 1500 osób, której wartość w postaci artykułów żywnościowych
wyniosła 403 017,61 zł.
W raporcie wykazano organizacje, które otrzymały dofinansowanie w formie wsparcia
i powierzenia realizacji zadań publicznych z wyszczególnieniem nazwy, zakresu i wysokości
przyznanych środków.
W 2018 roku w podziale dotacji z budżetu miasta uczestniczyły 42 organizacje.
W związku z § 14 rocznego programu współpracy Gminy Miasto Chełmno z organizacjami
pozarządowymi przyjętego Uchwałą nr XLI/233/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 listopada
2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasto Chełmno
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w załącznikach tabelarycznych (1 - 8) przedstawiono
statystyczną ocenę realizacji programu.
Ponadto były przeprowadzone konsultacje społeczne w 2017 dotyczące Programu współpracy
Gminy Miasto Chełmno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
Konsultacje dotyczyły współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Miasto Chełmno
i określenia kierunków działania na rok przyszły.
Projekt programu współpracy został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje uczestniczące
w konsultacjach i skierowany do Rady Miasta celem przyjęcia uchwały przez radnych.
Dla usprawnienia prac legislacyjnych przy konstruowaniu programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku zostało wydane Zarządzenie nr 103/2018 Burmistrza Miasta
Chełmna z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Inicjatywno - Doradczego
dotyczącego
organizacji
pozarządowych
działających
na
terenie
Chełmna.
Celem Zespołu Inicjatywno Doradczego jest współpraca organizacji pozarządowych
z Gminą Miasto Chełmno, a przede wszystkim konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
projektów dokumentów, które ich dotyczą.
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Odnosi się to między innymi do programu współpracy, który każdego roku jest poddawany
konsultacjom i opiniowaniu, aby następnie mógł zostać przekazany i przyjęty przez Radę Miasta
Chełmna.

XI.

Realizacja uchwał Rady Miasta Chełmna

Sprawozdanie w załączeniu nr 4

XII.

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

1. Porozumienia międzygminne
W 2018 roku Gmina Miasto Chełmno podpisała porozumienie z Gminą Chełmno z dnia 14.08.2018 r.
dot. dofinansowania wydarzenia „Dożynki Powiatowo-Gminne w Podwiesku”. Gmina Chełmno w
2018 roku była współorganizatorem Dożynek.
Na ten cel w ramach dotacji celowej przekazanej dla innej jednostki samorządu terytorialnego
z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pozostałe zadania w zakresie kultury (dział 921,
rozdz. 92105 § 2880) przeznaczono kwotę w wysokości 1.700,00 zł tj. z działu Zadanie zrealizowano
zgodnie z porozumieniem. Gmina Chełmno przedstawiła pełne rozliczenie przekazanej dotacji.

2. Inne formy współoddziaływania (LOT, LGD, inne)
1) współpraca z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w zakresie krajowej
i międzynarodowej promocji Chełmna:
- współpraca przy promocji Chełmna - miasta zakochanych® jako certyfikowanego „Najlepszego
Produkt Turystycznego Regionu w 2008 roku Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- Chełmno jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Chełmno jest od 2014 roku,
ale wcześniej przystąpiliśmy w ramach Powiatu Chełmińskiego – płacąc część składki i aktywnie
współpracowaliśmy już od początku powstania K-POTu w 2006 r.,
- coroczny udział w targach, spotkaniach, konferencjach, wizytach studyjnych z krajowymi jak
i zagranicznymi mediami i touroperatorami oraz we wspólnych akcjach promocyjnych
np. - doroczna kampania promocyjna „MegaWeekend w naszych konstelacjach - inauguracja sezonu
turystycznego” (pierwszy tydzień - weekend majowy, wspólna kampania promocyjna),
- Kujawsko-Pomorskie Forum Regionalne (spotkania z branżą turystyczną i touroperatorami),
- udział w corocznej kampanii promocyjnej Paszport Turystyczny,
- targi turystyczne i inne imprezy np. Targi Turystyczne w Berlinie, Nadarzynie k. Warszawy,
Warszawie, Poznaniu, Gdańsku czy udział w Jarmarku Dominikańskim,
- spotkania z krajowymi jak i zagranicznymi mediami, TV, dziennikarzami prasowymi, blogerami,
vlogerami, touroperatorami i innymi w ramach wizyt studyjnych (przygotowanie programu i obsługa
należy do promocji Chełmna),
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- Chełmno jest również członkiem Zespołu Kreatywnego Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej i ma wpływ na działania K-POT-u
- włączenie się aktywnie jako pierwsze miasto w województwie do Kampanii Kujawsko-Pomorskie
Konstelacje Dobrych Miejsc m.in. poprzez publikację Informatora - katalogu ofertowego (już 2
wydania I-2015 r., II-2018 [na lata 2018-2019]) oraz ulotki zgodnie z założeniami i systemem
identyfikacji wizualnej ww. kampanii;
- współpraca przy promocji oferty turystycznej Chełmna, w tym weekendowej dla turystów
i dla biur podróży i touroperatorów,
- współpraca przy promocji chełmińskich imprez, w tym: „Walentynek Chełmińskich” (również
objęcie patronatem), Jarmarku Jaszczurczego, Perspektywy Nine Hills Festival, Letniego Festiwalu
„Muzyka w zabytkach Chełmna”, Turnieju rycerskiego i innych.
- uzupełnianie kalendarza imprez na stronie K-POT-u.
2) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, którą miasto prowadzi od czasu powstania
tej organizacji, w zakresie krajowej i międzynarodowej promocji Chełmna.
- Chełmno posiada certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny Polski” za Chełmno-miasto
zakochanych® nadany w 2008 roku przez Polską Organizację Turystyczną,
- współpraca w zakresie krajowej i międzynarodowej promocji marki i produktu turystycznego
Chełmno-miasto zakochanych® i „Walentynek Chełmińskich”,
- promocja i coroczny patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej jak i Narodowego Portalu
Turystycznego dla „Walentynek Chełmińskich”,
- stały kontakt i współpraca z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym przy
przygotowaniu artykułów o Chełmnie, kontaktu z mediami, turystami, dystrybucji przesłanych
materiałów promocyjnych Chełmna do tych ośrodków,
- promocja na targach turystycznych, akcjach i kampaniach promocyjnych oraz innych imprezach
promujące Polskę i Najlepsze Produkty Turystyczne Polski,
- współpraca przy spotkaniach z krajowymi jak i zagranicznymi mediami, TV, dziennikarzami
prasowymi, blogerami, touroperatorami i innymi w ramach wizyt studyjnych (przygotowanie
programu i obsługa należy do promocji Chełmna),
- współpraca przy promocji oferty turystycznej Chełmna, w tym weekendowej dla turystów
oraz dla biur podróży i touroperatorów,
- współpraca przy promocji chełmińskich imprez, w tym Walentynek Chełmińskich (również objęcie
patronatem), Jarmarku Jaszczurczego, Perspektywy Nine Hills Festival, Letniego Festiwalu „Muzyka w
zabytkach Chełmna”, Turnieju rycerskiego i innych.

3. Współpraca międzynarodowa
1) Europejski Szlak Gotyku Ceglanego z siedzibą w Berlinie:
Głównymi celami Szlaku są działania m.in. skierowanie na zachowanie dziedzictwa
kulturowego jakim jest architektura gotyku ceglanego, międzynarodowa promocja zabytków
architektury gotyckiej i miast zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz promocja i rozwój turystyki
kulturowej.
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W 2002 roku Urząd Miasta Chełmna nawiązał kontakty i współpracę
z pomysłodawcami międzynarodowego projektu UE pn. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (EuRoB).
Po utworzeniu Szlaku jako międzynarodowego Stowarzyszenia w 2007 roku, Chełmno przystąpiło do
Stowarzyszenia w 2012 roku (Uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 21 czerwca 2011
r.; zgoda na przystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych z 22.11.2011 roku). Stowarzyszenie liczy
obecnie 56 członków z Danii, Niemiec i Polski oraz 15 innych członków jak osoby prywatne i
stowarzyszenia.
Za pośrednictwem Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego Chełmno zyskuje przede
wszystkim dodatkową międzynarodową promocję poprzez różne wielojęzycznych publikacje Szlaku
m.in.: ulotki, katalogi, mapy czy przewodniki prezentujące wszystkie miasta i obiekty będące
członkami Szlaku.
Każdego roku Europejski Szlak Gotyku Ceglanego uczestniczy w wielu inicjatywach
i kampaniach promocyjnych m.in. w ogłoszonym przez Komisję Europejską w 2018 roku Europejskim
Roku
Dziedzictwa
Kulturowego
pn.
„Shering
Heritage
2018”
oraz
w targach turystycznych jak i tych dot. ochrony zabytków np. w Berlinie, Stuttgarcie, Hamburgu,
Lipsku czy Gdańsku. Stowarzyszenie wraz z miastami/obiektami współorganizuje kampanię
promocyjną
pn.
Europejski
Dzień
Gotyku
Ceglanego.
W 2018 roku miasto Chełmno włączyło się również w organizację tej kampanii.
W ramach I Europejskiego Dnia Gotyku Ceglanego 2018 Urząd Miasta Chełmna i Koło
Przewodników PTTK w Chełmnie włączyło się do akcji promocyjnej w dniach 16 i 17 czerwca 2018
roku m.in. poprzez bezpłatne tematyczne zwiedzanie miasta w ramach akcji „Spacerki po Chełmnie”.
Organizator akcji: Europejski Szlak Gotyku Ceglanego w Berlinie, który zbierał informację od
członków Stowarzyszenia i dokonywał wspólnego zgłoszenia do ww. kampanii na stronę Shering
Heritage. Urząd Miasta Chełmna przygotował plakat, ulotki oraz dodatkową kampanię w internecie.
Chełmno współuczestniczyło w przygotowaniu przewodnika po szlaku w j. polskim i
uzupełnianiu nowej strony internetowej. Miasto uczestniczy też w walnych zgromadzeniach
Stowarzyszenia, które w 2018 roku odbyło się w Płocku, gdzie odbyła się konferencja, podczas której
była dodatkowa możliwość promocji miasta.
2)

Związek Miast Hanzeatyckich z siedzibą w Lubece

Kontakty Chełmna ze Związkiem Nowej Hanzy (będącym wolnym związkiem miast i osobno
stowarzyszeniem) utrzymywane są dopiero od 1997 r. Chełmno wprawdzie nie bierze
bezpośredniego udziału w Zjazdach Hanzy, jednak podejmuje wiele innych działań w celu
zaakcentowania członkostwa w tym związku. Jedną z takich inicjatyw było włączenie się Urzędu
Miasta Chełmna w organizację Europejskiego Dnia Hanzy, ogłoszonego przez Związek Nowej Hanzy w
2004 roku. Wszystkie miasta hanzeatyckie obchodzą ten dzień w różny sposób. Szczególną okazją na
przypomnienie historii tego związku była również przypadająca 25-rocznica jego powstania.
Gmina Miasto Chełmno współpracuje ze Związkiem Miast Hanzeatyckich
z siedzibą w Lubece oraz koordynatorem miast polskich w Hanzie – przedstawicielem miasta Gdańska
m.in. poprzez współpracę z miastem Gdańsk przy dystrybucji materiałów promocyjnych Chełmna na
wspólnym stoisku polskich miast hanzeatyckich na dorocznych Międzynarodowych Dniach Hanzy
(spotkanie odbywa się każdego roku w innym miejscu).
Jak co roku, również i w 2018 roku, Chełmno wraz z Kołem Przewodników PTTK włączyło się
w organizację Międzynarodowego Dnia Hanzy. Dodatkowo przygotowywane zostało rozszerzenie
prezentacji i informacji o Chełmnie w j. angielskim i j. niemieckim na stronie Hanzy www.hanse.org,
co przyczyni się to do szerszej międzynarodowej promocji Chełmna poprzez ten Związek.
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XIII. Stan realizacji zadań oświatowych
Przedstawiając stan realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Chełmno w roku 2018 należy wziąć
pod uwagę zadania realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w okresie styczeń – sierpień 2018 i w
roku szkolnym 2018/2019 w okresie wrzesień- grudzień 2018.
Gmina Miasto Chełmno jest organem prowadzącym 1 przedszkola publicznego, 3 szkół podstawowych
w tym dwie szkoły to szkoły z klasami gimnazjalnymi.
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco – przyjęto dane na dzień
30.09.2018 r.

Szkoła

W tym:
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Szkoła Podstawowa nr 1 ul.
Kościuszki 11

14

263

0

43

42

16

43

41

30

14

34

Szkoła Podstawowa nr 2 ul.
22 Stycznia 4

26

536

0

62

53

29

107

78

65

72

70

Szkoła Podstawowa nr 4
os. M.C. Skłodowskiej 16

30+ 2 „0”

632+39

39

65

62

38

124

100

68

90

85

70+2 „0”

1431+39

39

170

157

83

274

219

163

176

189

Klasa gimnazjalna
ul. Szkolna 6

2

31

0

0

31

Klasa gimnazjalna ul.
Kościuszki 11

3

61

0

0

61

5

92

0

0

92

75 + 2 „0”

1523+39

Razem

Razem
Ogółem

Ponadto Gmina jest organem rejestrującym dla placówek niepublicznych: Katolickiego Gimnazjum
Księży Pallotynów Gymnasium Culmense, do którego uczęszczało 52 uczniów, od 1 września 2018
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Gimnazjum zostało włączone do Liceum Katolickiego oraz dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły
Podstawowej Księży Pallotynów, do której uczęszczało od stycznia do sierpnia 2018 roku 70 uczniów,
a od września do grudnia 2018 roku 96 uczniów.
Liczba uczniów Przedszkola Miejskiego i przedszkoli i niepublicznych – stan na 30.09.2018 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
oddziałów

Liczba
wychowanków

1.

Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Klasztorna 12

11

255

2.

Przedszkole Niepubliczne „PINOKIO”
ul. Dworcowa 13

4

102

3.

Przedszkole Niepubliczne „BRZDĄC”
ul. Kościuszki 9

8

156

4.

Przedszkole Niepubliczne „ CALINECZKA”
os. M. C. Skłodowskiej 10

2

49

5.

Przedszkole Niepubliczne „BAJKA”
ul. Danielewskiego 6

3

73

28

635

Ogółem:

Szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi w Chełmnie zabezpieczają w pełni aktualne potrzeby
mieszkańców miasta, a przedszkole publiczne uzupełnione przedszkolami niepublicznymi stwarzało
możliwość korzystania z usług przedszkoli dla wszystkich chętnych dzieci z Chełmna w wieku
przedszkolnym.
Gmina z budżetu przekazuje dotację dla przedszkoli niepublicznych na każdego ucznia przedszkola
w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy
Dotacja dla szkół katolickich wyliczana jest zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) i przekazuje się ją w wysokości
równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki
samorządu terytorialnego.
Wysokość przekazanej dotacji dla placówek niepublicznych w 2018 roku
Wysokość przekazanej dotacji w zł
w tym dotacja dla dzieci niepełnosprawnych
235 036,08
Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów
434 207,48
Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów
Przedszkole Niepubliczne „Bajka”
440 287,85
Przedszkole Niepubliczne „Calineczka”
278 652,32
Przedszkole Niepubliczne „Brzdąc”
964 383,88
Przedszkole Niepubliczne „Pinokio”
540 855,51
Placówka
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We wrześniu 2018 roku do przedszkoli niepublicznych w Chełmnie uczęszczało z innych gmin łącznie
69 dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz 15 dzieci z innych gmin do Przedszkola Miejskiego.
. GMINA CHEŁMNO
GMINA KIJEWO KRÓLEWSKIE
GMINA LISEWO
GMINA PAPOWO BISKUPIE
GMINA STOLNO
GMINA ŚWIECIE
GMINA UNISŁAW
RAZEM

36
8
4
0
15
5
1
69

Gminy pokrywały koszty udzielonej dotacji pomniejszone o kwotę dotacji celowej na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Natomiast Gmina Miasto Chełmno pokrywała koszty
dotacji za pobyt dzieci zamieszkałych w Chełmnie uczęszczających przedszkoli niepublicznych i do
przedszkoli w szkołach podstawowych w innych gminach - Kijewo Królewskie, Stolno, Trzebcz
Szlachecki.

Uczniowie niepełnosprawni
W szkołach prowadzonych przez miasto naukę pobierali uczniowie z jedną i więcej niż jedną
niepełnosprawnością. Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, mających
trudności w nauce, szkoły organizują zajęcia dodatkowe i specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjnokompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze.

Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Przedszkole Miejskie
2
Szkoła Podstawowa nr 1
13
Szkoła podstawowa nr 2
21
Szkoła Podstawowa nr 4
26
Razem
62
Od września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonuje pięć klas integracyjnych z łączną liczbą
uczniów - 94.
Wydatki na oświatę
Subwencja oświatowa na 2018 rok wynosiła 10 923 344 zł.
Podstawowe wydatki na oświatę zaplanowane w budżecie na 2018 rok.
RODZAJ WYDATKU
Szkoły podstawowe w tym dotacja dla szkoły niepublicznej – 440 070,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola w tym dotacja dla placówek niepublicznych- 2 246 430,00
Gimnazja w tym dotacja dla placówki niepublicznej -244 238,25
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KWOTA
11 485 888,25
184 259,45
3 731 622,55
2 475 982,41

Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne

53 000,00
66 520,00
837 769,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w
przedszkolach, w tym niepublicznych – 121 782,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w
szkołach podstawowych, w tym niepublicznych - 4 930,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w
gimnazjach
Świetlice szkolne
Pozostała działalność
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
RAZEM:

149 480,48
1 213 873,80
86 355,88
932 372,77
7 487,00
18 485,63
21 243 097,22

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na utrzymanie dzieci w przedszkolach wynosiła
686 370,00 zł. oraz kwota 20 550,00 na dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

WYDATKI REMONTOWO-INWESTYCYJNE W ROKU 2018 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
(łącznie 229 237,57 zł)
Miejskie Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
1.
2.
3.
4.

Roboty elektryczne
Roboty malarskie
Roboty instalacyjne
Roboty pozostałe
Razem

3 898,02
1 980,00
10 832,69
5 200,00
21 910,71

/wymiana rozdzielnicy/
/remont sufitu w sali zabaw/
/naprawa instalacji odgromowej/
/remont dachu/

1. Roboty elektryczne

6 256,52

2. Roboty m alarskie

9 600,00

3. Roboty instalacyjne
4. Roboty pozostałe

21 700,00
9 100,00

/wykonanie przyłącza komputerowego
w sali multimedialnej/
/sale lekcyjne 4 200,00;
remont stołówki 5 400,00/
/wymiana stolarki PPOŻ/
/renowacja stolarki drzwiowej
2 600,00; wymiana pompy
w kotłowni 6 500,00/

Szkoła Podstawowa nr 1 - BUDŻET

Razem
46 656,52
Pokrycie dachu papą na budynku dawnych szalet wraz z kosztami dokumentacji technicznej 32 905,99 /wydatek inwestycyjny/
Szkoła Podstawowa nr 1 - RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
1. Roboty malarskie
kuchennych/
2. Roboty instalacyjne
Razem

3 600,00

/remont pomieszczeń

14 000,00
17 600,00

/wymiana rur na pływalni/
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Szkoła Podstawowa nr 2 – BUDŻET
1. Roboty instalacyjne
Razem

5 577,00
5 577,00

/naprawa projektorów/

Szkoła Podstawowa nr 2 - RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
1. Roboty elektryczne

2 359,10

2. Roboty pozostałe

35 650,72

Razem

/naprawa oświetlenia Sali
sportowej ul. Szkolna/
/12 667,56 wymiana drzwi PPOŻ
przy hali ul. Szkolna/
/12 983,16 remont monitoringu
ul. Szkolna/
/10 000,00 renowacja boazerii na
auli szkolnej ul.22 Stycznia /

38 009,82

Renowacja i adaptacja auli - 34 808,15 / wydatek inwestycyjny/
Szkoła Podstawowa nr 4 - BUDŻET
1. Roboty elektryczne

2 094,63

2. Roboty instalacyjne

7 800,00

3. Roboty pozostałe

14 874,75

/wymiana instalacji elektrycznej
w klasie/
/7 800,00 adaptacja pomieszczeń
socjalnych/
/6 474,26 wykonanie posadzki
w sali/
/6 500,00 wymiana zasobnika CWU/
/1 200,00 remont posadzki z paneli/
/551,04 demontaż, montaż stolarki/

/149,45 obróbka tynkarska okien/
Razem

24 769,38

Szkoła Podstawowa nr 4 - RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
1. Roboty malarskie
Razem

7 000,00

/wykonanie posadzki w Sali
lekcyjnej/

7 000,00

Kadra i system doskonalenia zawodowego – stan na 30.09.2018 rok
W prowadzonych przez Gminę placówkach oświatowych pracuje 179 nauczycieli. W związku z tym, że
kilka osób zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze stanowi to łącznie 168,15 etatu. Stan
zatrudnienia nauczycieli ulega w ciągu roku niewielkim zmianom, co wynika przede wszystkim z zajęć
dodatkowych oraz zastępstw. W każdej szkole funkcjonują świetlice szkolne, zatrudnieni są
nauczyciele bibliotekarze i pedagodzy szkolni.
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Zatrudnienie
Wyszczególnienie

Nauczyciele

Prac. administracji i obsługi

Etaty

Osoby

etaty

osoby

1.

Przedszkole „Tęczowy
Zakątek”

15,36

16

12

12

2.

Szkoła
Podstawowa nr 1

33,89

36

22,5

25

3.

Szkoła
Podstawowa nr 2

59,17

60

20

20

4.

Szkoła
Podstawowa nr 4

59,73

67

11,5

12

168,15

179

66

69

Łącznie przedszkole i szkoły
podstawowe

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami
poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Organy prowadzące
zobowiązane są do opracowania na każdy rok planu dofinansowania, a dyrektorzy maja obowiązek
złożenia sprawozdania z wykorzystanych środków.
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku przeznaczono 66 520,00 zł
W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele
chełmińskich placówek oświatowych mieli możliwość uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym
w postaci kursów, seminariów, warsztatów metodycznych, konferencji szkoleniowych i szkoleniowych
radach pedagogicznych.
Nauczyciele mieli możliwość korzystania z dofinansowania kosztów kształcenia pobieranych
przez uczelnie wyższe. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta z 2018 roku w sprawie przyjęcia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, po konsultacji
z dyrektorami szkół w 2018 roku dofinansowywane były takie specjalności jak:
 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 surdopedagogika,
 tyflopedagogika
 fizyka,
 terapia pedagogiczna,
 j. angielski,
 j. hiszpański,
 I pomoc przedmedyczna,
 gimnastyka korekcyjna,
 doradztwo zawodowe,
 wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ),
 geografia.
Wymienione w punkcie 1b specjalności mogły być dofinansowywane w formie studiów
uzupełniających, podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych.
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Dyrektorzy maja też możliwość przyznania nauczycielom dofinansowania do opłat pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść do
1 000 zł za semestr nie więcej jednak niż 70 % opłaty ponoszonej za kształcenie.

W 2018 roku z dofinansowania skorzystali nauczyciele w zakresie:


Studia podyplomowe- Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, z zespołem
Aspergera oraz innymi zaburzeniami,



Studia podyplomowe- nauczanie fizyki,



Studia podyplomowe- surdo i tyflopedagogika ( 3 osoby),



Studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna,



Studia podyplomowe- nauczanie geografii



Studia II stopnia - j. angielski

Nauczyciele chętnie korzystają z możliwości dokształcania, większość z nich ma uprawnienia do
nauczania więcej niż jednego przedmiotu.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli - stan na 30.09.2018 r.
Stopień awansu zawodowego (w etatach)

Przedszkole
SP- 1
SP- 2
SP- 4
Razem

Stażysta/bez
stopnia
2018 % ogółu
1
6,25
0
0
1
1,67
2
2,98
4
2,23

Kontraktowy
2017 % ogółu
5
31,25
3
8,33
8
13,33
10
14,93
26
14,53

Mianowany

Dyplomowany

2017 % ogółu 2017 % ogółu
2
12,50
8
50,00
12
33,33
21
58,33
19
31,67
32
53,33
25
37,31
30
44,78
58
32,40
91
50,84

Razem
2018
16
36
60
67
179

Z każdym rokiem wzrasta liczba nauczycieli dyplomowanych i obecnie ich procent przewyższa procent
liczby nauczycieli mianowanych i stanowi 50,84% ogółu nauczycieli. Nauczyciele dyplomowani
i mianowani stanowią łącznie 83,24% wszystkich nauczycieli. W lipcu 2018 roku przeprowadzono dwa
egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Poziom nauczania
Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i
aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów
może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy
przedmiotowe.
W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzono sprawdzianu w szkołach podstawowych.
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Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2018r.
W kwietniu 2018 r. do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego przystąpili uczniowie klas III
gimnazjalnych przy szkołach SP nr 1 i nr 2. Wszyscy rozwiązywali arkusze standardowe. Egzamin
gimnazjalny składał się z 3 części.
W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz
z języka polskiego (2 odrębne arkusze),w części drugiej zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii
oraz z matematyki ( 2 odrębne arkusze). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania
z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym ( 2 odrębne arkusze).
O osiągnięciach uczniów świadczą nie średnie wyniki procentowe, a ich umiejscowienie
w ogólnopolskiej dziewięciostopniowej skali staninowej wyznaczonej z wyników wszystkich uczniów
w kraju. Umożliwia ona porównywanie średnich procentowych wyników za pomocą opisu słownego.

Szkoła

Klasy gimnazjalne SP
nr 2 w Chełmnie

Gmina

Powiat

Województwo

Polska

pkt

stanin

pkt

pkt

pkt

pkt

j. polski

57,8

3

66

65

66

68

historia

50,2

3

57

58

56

59

matematyka

37,9

3

53

49

49

52

przyroda

46,8

3

58

55

53

56

j. angielski pp

48

2

64

58

65

68

j. angielski pr

32,8

3

50

45

49

52

Gmina

Powiat

Województwo

Polska

Klasy gimnazjalne SP nr
1 w Chełmnie

Szkoła
pkt

stanin

pkt

pkt

pkt

pkt

j. polski

60,2

3

66

65

66

68

historia

54

4

57

58

56

59

matematyka

49,1

5

53

49

49

52

przyroda

54,5

5

58

55

53

56

j. angielski

39,4

4

50

45

49

52

Uczniowie szkół, osiągając sukcesy, brali udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
do najważniejszych w 2018 roku należały ( etap co najmniej rejonowy):
1. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”
2. Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza,
3. Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych- etap
wojewódzki,
4. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego- etap wojewódzki,
5. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Geografii- etap wojewódzki,
6. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Przyrody- etap wojewódzki,
7. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Historii- etap wojewódzki,
8. Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – etap wojewódzki,
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szk. podstawowych- etap wojewódzki
Konkurs Wielobarwna Europa- etap wojewódzki,
Konkurs „Mój innowacyjny wynalazek”- etap wojewódzki,
Konkurs matematyczny Liga Zadaniowa- etap wojewódzki,
i Konkurs Katarzynkowy- etap wojewódzki,
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej- konkurs fotograficzny
„Uroki Wisły”- etap wojewódzki,
Ekologiczny Edukator Szkolny- I edycja- etap wojewódzki,
Konkurs na wykonanie piosenki anglojęzycznej- etap rejonowy,
Wyższa Szkoła Gospodarki- konkurs fotograficzny „Europa w obiektywie”- etap rejonowy,
ZS CKP - „Ekologia- moja pasja”- etap rejonowy,
ZS CKP Gimnazjada językowa- etap rejonowy,
Konkurs Przedmiotowy z Matematyki- Liga Zadaniowa - etap rejonowy

Osiągnięcia w zawodach sportowych
1. Memoriał Jana Schmeltera- ogólnopolskie,
2. Piłka ręczna chłopców- ćwierćfinały- etap wojewódzki,
3. Piłka siatkowa chłopców- ćwierćfinały- etap wojewódzki,
4. Mistrzostwa województwa Kujawsko-Pomorskiego w lekkiej atletyce,
5. Ćwierćfinał piłki siatkowej dziewcząt- etap wojewódzki,
6. Półfinał piłki koszykowej chłopców- etap wojewódzki,
7. Ćwierćfinał piłki siatkowej dziewcząt młodszych- etap wojewódzki,
8. Ćwierćfinał piłki siatkowej dziewcząt starszych- etap wojewódzki
oraz udział w wielu innych dyscyplinach na etapie powiatowym.
Uczniowie korzystający z posiłków organizowanych przez szkoły

SP 1
SP 2
SP 4
Razem

Liczba uczniów
korzystających z
posiłków
155
110
142
407

Korzystający z posiłków Korzystający z posiłków
pełnopłatnych
refundowanych
51
49
90
190

104
61
52
217

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W roku 2018 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem miasta było zabezpieczenie na
odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto środków finansowych na
prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków
komunalnych, a także środków finansowych w formie dotacji do działających w Chełmnie
niepublicznych przedszkoli.
Realizując obowiązki określone w prawie oświatowym, na złożony wniosek refundowano 3 rodzicom
wydatki związane z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego do szkoły, opłacano koszty przejazdów 11
dzieci z DPS oraz zorganizowano transport dla dziewięciorga innych uczniów niepełnosprawnych
z terenu Chełmn. Łączny koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wynosił w 2018 roku
50 592,20 zł.

Strona 51 z 82

Stypendia szkolne w roku 2018
Zgodnie z dyspozycją art. 90b ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów
szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują w Chełmnie. Kryterium dochodowe uprawniające do
uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł. na członka rodziny.
Środki dotacji wynikające z umowy w 2018 r.
Środki dotacji przekazane do 31.12.2018 r.
Środki z wykorzystane z dotacji w 2018 r.
Środki własne stanowiące 10% dotacji
Środki wykorzystane w okresie styczeń- grudzień 2018 r. łącznie

- 432 889,00 zł
- 424 888,00 zł
- 422 747,19 zł
-46 971,91 zł
- 469 719,10 zł

Od stycznia do czerwca 2018 roku realizowano wypłatę 229 stypendiów, w tym okresie wydano
jeszcze 5 nowych decyzji przyznających stypendium. Łącznie realizowano wypłatę dla 234 uczniów.
Wysokość stypendium wynosiła od stycznia do czerwca 2018 r. po 200 zł miesięcznie.
Na podstawie złożonych w terminie do 15 września 2018 roku wniosków wydano 255 decyzji w tym
25 odmownych.
Wysokość stypendium wynosiła od września do grudnia 2018 roku:



dla miesięcznego dochodu w rodzinie nieprzekraczającego 264 zł po 248 zł miesięcznie,
dla miesięcznego dochodu w rodzinie przekraczającego 264 zł po 210 zł miesięcznie.

Ponadto w 2018 uczniowie gimnazjów ze średnią 4,75 otrzymywali stypendium Burmistrza,
przyznawane w wysokości 100 zł. miesięcznie.
W Gimnazjum nr 2 przyznano takie stypendia dla 8 uczniów na kwotę 4 200 zł, oraz w Gimnazjum nr 2
również dla 8 uczniów na kwotę 2700 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników i
materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna”. Beneficjentami
programu byli uczniowie wszystkich chełmińskich szkół niezależnie od organu prowadzącego.
Środki z dotacji celowej Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na edukacyjną opiekę wychowawczą z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna:
Środki otrzymane w 2018 r.
Środki wykorzystane
Zwrot:
Z wyprawki skorzystało 61 uczniów, w tym;
w Katolickim Liceum
Księży Pallotynów
- 1 uczeń
w Zespole Szkół nr 1
- 1 uczeń
w Zespole Szkół nr 2
- 13 uczniów
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
- 46 uczniów
Z 67 uprawnionych 6 uczniów w ogóle nie skorzystało z programu.
w pełni przysługującej im kwoty wyprawki.

Strona 52 z 82

20 515,00 zł;
16 238,09 zł;
4 276,91 zł.

393,64 zł
198,97 zł
4 131,68 zł;
11 513,80 zł.
18 uczniów nie wykorzystało

Nowym zadaniem dla szkół jest realizacja zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół
podstawowych. Gmina otrzymała dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Środki otrzymane: 179 749,38 zł
Kwota dotacji wykorzystanej: 174 330,45 zł
Wykorzystanie dotacji:






Szkoła Podstawowa nr 1 – 30 664,58 zł, co stanowi 93,82 % przyznanej szkole dotacji;
Szkoła Podstawowa nr 2 – 57 574,66 zł, co stanowi 96,29 % przyznanej szkole dotacji;
Szkoła Podstawowa nr 4 – 70 363,74 zł, co stanowi 99,18 % przyznanej szkole dotacji;
Katolickie Liceum z oddziałami gimnazjalnymi – 594,00 zł, co stanowi 100% przyznanej szkole
dotacji;
Katolicka Szkoła Podstawowa – 13 010,23 zł, co stanowi 94,41 % przyznanej szkole dotacji;

Kwota przyznanej dotacji została przeznaczona na podręczniki dla uczniów klas II, V, VIII, oraz dla
uczniów klas, w których nastąpił wzrost liczby uczniów w stosunku do lat ubiegłych oraz na materiały
ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów klas szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Łącznie
dotacją objęto 1630 uczniów.
W ramach realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
GMINA MIASTO CHEŁMNO OTRZYMAŁA DOTACJĘ w ramach, której dokonano zakupu 2 sztuk
interaktywnych monitorów dotykowych dla Szkoły Podstawowej nr 4
Razem koszt zakupu pomocy dydaktycznych
- 17 500,00
Kwota przyznanego wsparcia finansowego
- 14 000,00
Finansowy wkład własny
- 3 500,00
W ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, na złożony
wniosek do MEN, pozyskano dla Szkoły Podstawowej nr 4 dofinansowanie na wyposażenie w
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w wysokości 62 634,00 zł.

Sprawy organizacyjno – administracyjne
W 2018 roku podjęto uchwały:
1. Uchwała nr XLIV/249/2018 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i
szkół, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem rejestrującym.
2. Uchwała nr XLV/263/2018 RADY MIASTA CHEŁMNA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
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3. Uchwała nr XLVI/270/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna
Wydane Zarządzenia Burmistrza Miasta:
1. Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 stycznia 2018
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Chełmno.
2. Zarządzenie nr 8/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2018
w sprawie przyjęcia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
3. Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 23 kwietnia 2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola
„Tęczowy Zakątek” w Chełmnie, ul. Klasztorna 12
4. Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 27 kwietnia 2018
w sprawie szczegółowych zasad wydatkowania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
przyznawanego przez Burmistrza Miasta Chełmna.
5. Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 14 maja 2018
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie
6. Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 6 czerwca 2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Chełmnie,
ul. Klasztorna 12.
7. Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 4 lipca 2018
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Chełmna.
8. Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 lipca 2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
9. Zarządzenie nr 91/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 lipca 2018 w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
10. Zarządzenie nr 101/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 16 sierpnia 2018
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
11. Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 24.08.2018 r. w sprawie
realizacji przez podległe szkoły podstawowe zadań jednostek sektora publicznego w zakresie
efektywności energetycznej.
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12. Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2018 roku w
sprawie przyjęcia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane.
13. Zarządzenie nr 114/2018 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 21 września 2018
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla uczniów na zakup
podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019

XIV.

Kultura

1. Chełmiński Domu Kultury
1) Zespoły i koła zainteresowań
WYKAZ GRUP I ZESPOŁÓW Chełmińskiego Domu Kultury
1.
Orkiestra Dęta ChDK
2.
Zespół taneczny „Mażoretek” Zespół Pieśni i
Tańca "Pomorze"
3.
Kapela Zespołu Pieśni i Tańca
4.
Zespół Tańca Ludowego "Kundzia"
5.
Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne
6.
Zespół tańca nowoczesnego
7.
Grupa Break Dance i HIP HOP
8.
Pracownia rysunku, malarstwa i rzeźby
9.
Koło fotograficzne

10. Klub Seniora
11. Soliści i zespół wokalny
12. Zespół wokalny "Nowalijki"
13. Zajęcia wokalne z emisją głosu dla dzieci i
młodzieży
14. Koło szachowe
15. Szkółka wędkarska dla dzieci
16. Koło teatralne
17. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami
tańca dla dorosłych
18. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ilość uczestników

L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SZKOŁY
SZKOŁY
ILOŚĆ
DOROŚLI RAZEM
PODSTAWOWE ŚREDNIE
GRUP

NAZWA ZESPOŁU
Orkiestra Dęta ChDK
Zespół taneczny Mażoretek
Klub seniora, zespół wokalny „Nowalijki”
Pracownia plastyczna
ZPiT „Pomorze”
Kapela ZPiT „Pomorze”
Zespół wokalny
Koło szachowe
Koło fotograficzne
Zajęcia muzyczne z emisją głosu
Zespoły Tańca Współczesnego
ZTL „Kundzia”
Chór Collegium Cantorum

48
19
39
1
9
5
3
13
25
1
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8
2
2
18
7
1
5
40
-

27
15
12
14
13
2
35
8
10

35
50
15
33
71
21
9
8
3
18
35
73
11

2
4
1
2
4
4
1
2
1
2
1
4
3

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Koło teatralne
13 Chełmińska Drużyna Harcerska „Zorza”
Grupa Break Dance i Hip Hop
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zajęcia fakultatywne – j. angielski
Zajęcia fakultatywne – j. niemiecki
RAZEM

11
12
9
195

2
85

183
16
10
345

13
12
9
183

1
1
1
1
2
1
38

622

2) Wykaz wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Chełmiński Dom Kultury W
2018 Roku

1.

Koncert Noworoczny „Johann Strauss Gala”

Aula Zespołu Szkół nr 2

01.01

Ilość
osób
200

2.

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01

500

3.
4.

Uroczysty Koncert Kolęd
Uroczystości z ok. „Powrotu Chełmna do Macierzy

21.01
27.01

200
100

5.

31.01
20.01
03.02

100

6.

Koncert z ok. „Dnia Babci i Dziadka”
Turniej taneczny „Day of Street”
Bal Karnawałowy

7.
8.

„17. Walentynki Chełmińskie”
Ferie Zimowe z ChDK

8-14.02
12.-23.02.

5000
200

9.
10.
11.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Spotkanie koordynatorów wymian międzynarodowych

21.02.
07.03.
9-11.03

100
60

12.

„Wieczór na obcasach”

10.03.

40

13.
14.
15.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
VI Chełmiński Jarmark Wielkanocny
Podsumowanie XX Konkursu Plastycznego „Najpiękniejsza
pisanka i kartka wielkanocna”
XXIII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Wesoła Nutka”
„Warsztaty Filcowania”

Rynek
Kręgielnia „Grawitacja”
Parafia pw. św. Józefa
Plac przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
Klub Żołnierski 3 BDM
Brodnica
Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Teren miasta
Chełmiński Dom Kultury
Rynek
Aula Zespołu Szkół nr 2
Aula Zespołu Szkół nr 2
Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Aula Zespołu Szkół nr 2
Rynek
Muzeum Ziemi
Chełmińskiej
Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Aula Zespołu Szkół nr 2
Teren miasta

21.03.
24.03.
24.03.

70
200
50

8.04

100

10.04.

20

11.04.
15.04.

65
300

L.p.

16.
17.
18.
19.

NAZWA I MIEJSCE IMPREZY

20.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
47. Biegi Uliczne „Memoriał Jana Schmeltera”. „III Bieg
Zakochanych Par”
„Warsztaty Filcowania”

21.
22.
23.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Frisbee Day
Dzień Flagi

24.

„Witaj Majowa Jutrzenko”

25.
26.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
XVI Chełmińskie Wieczory Organowe

27.
28.

XX Turniej Rycerski o Złotą Jaszczurkę
„Różne oblicza miłości”. Spektakl poetycki
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MIEJSCE

Data

Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Aula Zespołu Szkół nr 2
Orlik
Nowe planty - muszla
koncertowa
Plac przy Bramie
Grudziądzkiej
Aula Zespołu Szkół nr 2
Kościół pw. WNMP fara
Osada Rycerska
Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży

40

24.04
25.04
01.05
01.05
03.05
16.05
25.05
25.05
25.05

80

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Zakończenie roku
akademickiego 2017/2018
Dzień Dziecka
Festiwal Żywych Posągów
Koncert Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury
XVI Letni Festiwal
„Muzyka w Zabytkach Chełmna”
XVIII Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych

42.

Otwarcie Kinoteatru RONDO
Dzień otwarty Kinoteatru RONDO
Warsztaty wokalne z Ludmiłą Sałtykową
„Popołudnie z dobrą muzyką” - Teacher’s Crew; „Wieczór na
ludowo” - ZPiT „Pomorze”
Fresh Kids na scenie - otwarty trening pokazowy grupy break
dance/hip hop;
występ zespołu IVAZAR
„A muzycka gra” - koncert ZTL „Kundzia”
Zakończenie roku szkolnego Państwowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia im. G.G. Gorczyckiego
„Wieczór z muzyka i tańcem” koncert Orkiestry Dętej
Chełmińskiego Domu Kultury i Mażoretek
Spektakl „Tajemnicza sprawa w Zapachowie” Teatr Frajda

43.

I Miejsko – Gminna Spartakiada Senioralna

44.

Dni Chełmna

45.

XVI Chełmińskie Wieczory Organowe

46.
47.

V Festiwal Piosenki Religijnej „W ramionach Matki”
XIX Chełmiński Jarmark Jaszczurczy
„Lato Dialogu Kultur”

48.

XVI Letni Festiwal
„Muzyka w Zabytkach Chełmna”
Zajęcia wakacyjne
Wystawa „Świat Akwareli”
Spektakl „Bajka do zjedzenia”
Koncert Młodzieży i Festyn Rodzinny
XVI Chełmińskie Wieczory Organowe

39.

40.
41.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.

XVI Letni Festiwal
„Muzyka w Zabytkach Chełmna”
Piknik rodzinny „Śpiewajmy razem w Mieście Zakochanych”
XVI Chełmińskie Wieczory Organowe
Nabór do kół zainteresowań
Spektakl „Józef i Maria”
Stand-up / Michał Kutek i Tomasz Borkowski
Uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci Kawalerzystów 8 Pułku
Strzelców Konnych w 100-lecie odzyskania niepodległości
Koncert pieśni patriotycznych Slavic Voices
Spotkanie grupy plastycznej UTW z siostrą Kajetaną Iwoną
Małkowską ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Spektakl „Akompaniator”
Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Natalii Laus
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład inauguracyjny – rok
akademicki 2018/2019
Koncert z okazji Jubileuszu XX-lecia Powiatu Chełmińskiego
BREAK A LEG - I Ogólnopolskie Zawody Tańca Breakdance
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Europejskie Centrum
Wymiany Młodzieży
Osada Rycerska
Teren miasta –
ul. Grudziądzka
Rynek
Kościół p.w. św. Piotra i
Pawła
Teren miasta
Rynek, ul. Grudziądzka
Kinoteatr RONDO
Kinoteatr RONDO
Chełmiński Dom Kultury
Kinoteatr RONDO

30.05

150

01.06
01.06

300
100

01.06
02.06

90

09.06

1000

15.06
18.06
18-25.06
20.06

229
265
15
193

Kinoteatr RONDO

21.06

203

Kinoteatr RONDO

22.06

279

Kinoteatr RONDO

22.06

170

Kinoteatr RONDO

24.06

98

Ośrodek
Wypoczynkowy
Teren miasta

22.06

80

29.0602.07
29.06

2500

01.07
6-8.07

150
1000

14.07

120

9-31.07
16-31.07
20.07
20.07
27.07

200
200
90
50

Kościół pw. WNMP fara
Rynek
Teren miasta
Rynek, ul. Grudziądzka,
Kinoteatr RONDO
Kościół p.w. św. Piotra i
Pawła
Chełmiński Dom Kultury
Kinoteatr RONDO
Kinoteatr RONDO
Rynek
Kościół śś. Janów klasztor
Kościół pw. WNMP fara
Amfiteatr
Kościół pw. WNMP fara
Chełmiński Dom Kultury
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Rynek

90

12.08
25.08
31.08

300
50

01-30.09
12.09
24.09
29.09

120
90

Kinoteatr Rondo
Chełmiński Dom Kultury

29.09
4.10

150

Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo

07.10
10.10
10.10

200
50
100

Kinoteatr Rondo
Hala Widowiskowo-

12.10
13.10

200

67.
68.
69.
70.

Koncert – Tobiasz Staniszewski PURE
Dziecięca Akademia Designu
Targi Pracy
Spotkanie dot. powołania sztabu WOŚP

71.

Senior też badacz! - Konferencja podsumowująca projekt

72.

Międzynarodowe Spotkania Seniorów w Mieście Zakochanych
– Chełmno ‘2018
„Złoty Jesienny Liść”
Spektakl – „Przed sklepem jubilera.”
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Spektakl „Jan Paweł II - droga do świętości”
Otwarcie wystawy „Minęło 100 lat… kilka obrazów z życia gen.
Elżbiety Zawackiej.”
Spektakl „Elisabeth Watson – Cichociemna.”
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Projekcja filmu
„Zbrodnia Pomorska. Karolewo 1939.”
Wieczornica poetycko-muzyczna
100-leciee odzyskania niepodległości
Debata oksfordzka „Patriotyzm – przywilej czy obowiązek”
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
„Wieczór z pieśnią patriotyczną”
Koncert – Bernard Janicki
Dziecięca Akademia Designu
Podsumowanie konkursu „Chełmno w jesiennej szacie”
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Spotkanie świąteczne MOPS
Spektakl „Śnieżny kryzys w Białym Dole” + kiermasz.
Dziecięca Akademia Designu
Jarmark Świąteczny
Spektakl „Ordonka, dziewczyna z Woli.”
Spektakl „Zamieszanie ze Świętami.”
Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład
Recital wokalny Michała Rajewskiego
Spotkanie z Mikołajem
Jasełka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wigilia miejska

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
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Sportowa w Tucholi
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Chełmiński Dom Kultury
Kinoteatr Rondo
Internat Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego
Centrum Targowe PARK
- Toruń
Kinoteatr Rondo

15.10
16.10
16.10
16.10

150

17.10

20

20-21.10

200

Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo

22.10
24.10
24.10
6.11

250
120
100
70

Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo

6.11
7.11
7.11

100
120
270

Kinoteatr Rondo

9.11

250

Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo

9.11
10.11
14.11

220
250
260

Kinoteatr Rondo
Chełmiński Dom Kultury
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Zespół Szkół nr 2
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo

19.11
20.11
21.11
21.11
05.12
05.12
12.12
18.12
16.12
17.12
18.12
19.12
19.12
20.12
20.12
22.12

150

Rynek
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Kinoteatr Rondo
Rynek

12

80
110
90
56
251
20
300
150
700
120
100
56
152

3) Kinoteatr RONDO
Od czerwca 2018 roku uruchomiony został Kinoteatr Rondo, zestawienia ilościowe wydarzeń
i osób prezentują poniższe tabele:
ZESTAWIENIA 2018
Ilość wydarzeń
miesiąc

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ogółem
miesiąc

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ogółem

Film dla
dorosłych

7
15
32
25
29
33
141
Ilość
uczestników
ogółem

2251
3068
4008
3512
8247
8399
6151
35636

Kino
edukacyjne

Kino dla
dzieci

16
32
7
6
1

Koncert

Próba
zespołu

Spektakl

6
1

5
4

3
1

6
9
5
29

2
4
2
3
15

Spektakl
edukacyjny

Wystawa

Wykład
UTW

Festiwal

Spotkanie

2
2

1

4

1

4
4
3
11

Wystawa

Wykład
UTW

1
4
2

46

23
11
10
24
84

15

Film dla
dorosłych

Kino
edukacyjne

Kino dla
dzieci

1626
1077
253

590
1191
800
314
749
586
4230

6
2

3
9
12

2
3
1
13

Ilość osób

966
440
803
1154
3360
1635
1226
9584

2956

Próba
zespołu

Spektakl

198

199
90

429
156

1216
663
96
2173

166
189
138
782

171
447
310
601
2114

Koncert

Spektakl
edukacyjny

Festiwal

392
1586
2014

744
1827
2571

285
3375
1299
8951

277
191
130
598

323

323

Jako nowa forma prezentacji lokalnej twórczości artystycznej, w Kinoteatrze „Rondo” powstał
cykl „Kultura lokalnie – Chełmnianie i ich pasje”. Spotkania mają na celu przybliżenie osobowości
i dorobku chełmińskich artystów. Podczas pogadanek, koncertów, wystaw znane osobowości dzielą
się swoimi pasjami i osiągnięciami artystycznymi. Do tej pory wystąpili:
Natalia Laus – Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa
Tegoroczna maturzystka Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, praktykująca malarstwo, grafikę
i rzeźbę.
Tobiasz Sixtus Staniszewski – Koncert „Pure”
Kompozytor, wokalista i instrumentalista, koncertujący w kraju i za granicą, znany z udziału w
popularnym programie „The Voice of Poland” w 2015 r., gdzie zajął II miejsce.
Bernard Janicki – Koncert z udziałem Ryszarda Poznakowskiego z zespołem
Muzyk, multiinstrumentalista, aranżer i kompozytor, jego koncerty znane są ze swingowego, lekko
jazzowego, czasem lirycznego lecz bardzo rytmicznego klimatu.
Patrycja Błaszak – Recital „Najpiękniejsze miniatury skrzypcowe”
Skrzypaczka, solistka i kameralistka. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Norweską Akademię Muzyczną w Oslo.
Michał Rajewski – Najsłynniejsze arie barytonowe ze światowego repertuaru w 20-lecie
pracy artystycznej
Wokalista, dyrygent, organizator wydarzeń artystycznych w Chełmnie.
Woytek Mrozek – Recital instrumentalny
Wirtuoz klarnetu, dyrygent, kompozytor, manager
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2. Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży Im. Kurta Schumachera
Głównym celem działalności Centrum jest rozwój współpracy międzynarodowej i organizacja
wymian międzynarodowych pomiędzy mieszkańcami Chełmna i miast partnerskich - Hann. Münden
(Niemcy), Letovice (Czechy), Kaniv (Ukraina). W ramach partnerstwa miast co roku organizowane są
wymiany szkolne i pozaszkolne (zespołów muzycznych, folklorystycznych, seniorów, grup
nieformalnych, itp.). Ponadto poprzez włączanie się w organizację imprez międzynarodowych
w obiekcie goszczą grupy i zespoły artystyczne także z innych krajów europejskich, m. in. z Bułgarii,
Francji, Turcji, Mołdawii, Słowacji, Rosji, Białorusi, itp. W 2018 w Europejskim Centrum Wymiany
Młodzieży odbyło się 11 wymian międzynarodowych.
Obiekt pełni też funkcje hotelarską i gastronomiczną, organizowane są tu spotkania
i konferencje. Prowadzona jest również działalność cateringowa. Działalność gastronomiczna
organizowana jest w sezonie letnim także w barze „Tropikana” znajdującym się przy plaży nad
jeziorem. W 2018 roku ponad 90 uroczystości i spotkań.

3. Dofinansowania ze środków zewnętrznych
1) Kultura w zasięgu
W ramach projektu przy Kinoteatrze Rondo, obiekcie Chełmińskiego Domu Kultury i ECWM
zostanie postawiony plakat elektroniczny, informujący o bieżących wydarzeniach, jako forma
komunikacji multimedialnej. Budżet zadania 105.000 zł wkład własny 15.750 zł.
2) Senior też badacz
Uniwersytet Trzeciego Wieku wzbogacił się o nowe pomieszczenie oraz wyposażenie
wartości 10 000 zł w ramach projektu „Senior tez badacz”, który był realizowany w roku
2018. Są to nowe komputery, biurka, telewizor, ekran itp. Umożliwia to organizację zajęć
fakultatywnych, spotkań i szkoleń.
3) Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury
W ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury kultury, Działania 3.3. Rozwój infrastruktury kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 –
2013 przeprowadzona została kompleksowa modernizacja kinoteatru.
4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
W roku zrealizowano następujące szkolenia pracowników Europejskiego Centrum Wymiany
Młodzieży dofinansowane w kwocie 8.844,00 ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego: kurs kucharski III stopnia, kurs obsługi wciągników i wciągarek.
5) Poprawa warunków pracy w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży
W 2019 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania, na które została pozyskana dotacja z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu
dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności
zawodowej. Planowana wartość zadania: 206 134,03 zł. Kwota dofinansowania z ZUS:
138 355,26 zł. W ramach projektu zaplanowano: wymianę wentylacji i modernizację instalacji
elektrycznej oraz wymianę oświetlenia
6) Zielona szkoła
Postępowanie przetargowe ogłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowych pobytów (turnusów) dla
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dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) na terenie województwa kujawskopomorskiego pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności
zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na
zielonym!” (WZP.272.2.2019) – 24.000 zł
7) Wymiany międzynarodowe
Działająca przy obiekcie fundacja Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży im. Kurta
Schumachera co roku pozyskuje środki z Gminy Miasto Chełmno i Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży na pobyt grup realizujących w ECWM. W roku 2018 była to kwota ok.
160 000 zł.
8) Refundacja kosztów zatrudnienia – pomoc de minimis
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację staży zawodowych i prac
interwencyjnych w 2018 r. pozyskana została kwota: 34.727,10 zł.
4. Miejska Biblioteka i. Walentego Fiałka
Efekty działań prowadzonych z podziałem na obszary

1) Gromadzenie zbiorów – przybyło:
a) 2.291 książek (1.930 z zakupu),
b) 287 zbiorów nieelektronicznych (w tym 40 audiobooków),
c) dostęp do 28.527 licencjonowanych zbiorów elektronicznych (IBUK Libra i Legimi –
poprzez katalog on-line z kodami dostępu, Larix – dysk zewnętrzny i karta czytaka). Poza
tym nasz katalog on-line jest wzbogacony o tytuły z platformy Wolnych Lektur,
d) czasopisma – 55 tytułów, w tym 33 z zakupu.

2) Wypożyczanie/udostępnianie zbiorów (zarejestrowano 2 820 czytelników, którzy łącznie
wypożyczyli 71.047 zbiorów)
a) na miejscu: książki – 2.539, czasopisma nieoprawne – 6.570 oraz zbiory specjalne – 664
b) na zewnątrz: książki – 59.161, czasopisma nieoprawne – 279 oraz zbiory specjalne –
1.834
c) wypożyczenia międzybiblioteczne: 25 osób – 68 książek
d) uwalnianie książek przez Bookcrossing w 2 punktach dostępu.

3) Odwiedziny:
a) rzeczywiste: ogólnie (MBP, 2 punkty i korzystający z różnych form promocji) wyniosły
31.027,
b) wirtualne: 5.448 logowań do kont osobistych w programie bibliotecznym, dokonano
1.290 prolongat elektronicznych,
c) oferta usług/zbiorów elektronicznych: katalog zbiorów i Bibliografii Regionalnej on-line,
IBUK Libra, Larix, Legimi, Wolne Lektury, portal usług bibliotecznych w.bibliotece.pl.

4) Spotkania autorskie/z ciekawymi ludźmi/spektakle:
31.01.2018

Cezary Andrzej Krajewski, Wojciech Solarz

14.05.2018

Roman Pankiewicz: „Polski Żywioł”

16.05.2018

Agnieszka Tyszka

27.09.2018

Krzysztof Nowakowski: „Psim zaprzęgiem przez życie”
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05.11.2018

Arun Milcarz: „Mistyczna Syberia”

5) Promocja książek i czytelnictwa:
a) Imprezy współorganizowane bądź samodzielne: Dni Chełmna, Narodowe Czytanie, Finał
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Konkurs
cykliczny „Czytelnik Roku”, Chełmińskie Walentynki, Dzień Działkowca, Dzień Flagi, Dzień
Działacza Kultury, Tydzień Bibliotek, Czytanie Żywych Książek.
b) Wystawy – m. in. planszowe prezentowane dzięki współpracy z Wydawnictwem Nasza
Księgarnia - w dniach od 6 marca do 27 kwietnia pt.: „70 lat Pippi Pończoszanki Astrid
Lindgren. Towarzyszyły wydarzeniu tematyczne lekcje biblioteczne dla klas III szkół
podstawowych miasta i powiatu. Z okazji walentynek wystawa „Miłość w poezji” –
prezentacja wierszy o tematyce miłosnej, „Autografy w zbiorach MBP, wernisaż cyklu
wystaw „Galeria jednego obrazu”, „Rok 2017 w MBP”.
c) Wycieczki i lekcje biblioteczne: systematycznie prowadzone są lekcje biblioteczne
organizowane przez bibliotekarza Oddziału dla Dzieci kierowane dla najmłodszych
czytelników. W 2018 roku skorzystało z nich 824 uczniów. W roku sprawozdawczym
odwiedziło Bibliotekę w ramach wycieczek 568 osób.
d) Konkursy: Czytelnik Roku 2018, plastyczny „Stroik bożonarodzeniowy”, konkurs wiedzy
pod patronatem „Czasu Chełmna” z okazji „Tygodnia Bibliotek”, krótkie konkursy/quizy
e) Inne: Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

6) Organizacyjne:
a) przeprowadzono skontrum księgozbioru (system ustawowo 5-letni),
b) przejście z wersji programu bibliotecznego SOWA/MARC21 na SOWA SQL Standard
c) udział w projektach: „Mała Książka – Wielki Człowiek”, Program Wieloletni „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020.

5. Muzeum Ziemi Chełmińskiej
W roku sprawozdawczym 2018 Muzeum Ziemi Chełmińskiej realizowało swoje cele i zadania
statutowe.
Zorganizowało:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

„Spoglądając na piękno” wystawa prac Mariusza Kałdowskiego – grudzień 2017 – luty 2018
„Chełmno – miasto zabytków i zakochanych” – wystawa poplenerowa – luty
„Kartka wielkanocna i ludowa z kolekcji Mariana Sołobodowskiego” – marzec
„Z igłą i krzyżykiem przez wieki” – haft Joanny Krygier – kwiecień
Anna Wysocka „Obiekty” – czerwiec
„Myśli nieograniczone płótnem” wernisaż Jarosława Jędrychowskiego – sierpień
„Tradycje 8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna” – listopad
„Dawne widoki Chełmna ocalone od zapomnienia i zniszczenia – listopad-grudzień
Otwarcie Sali Sądowej- 29 listopada
„Chełmno u progu niepodległości” grudzień 2018 – luty 2019
Ojcowie Niepodległości” – wystawa IPN – maj

W ramach działalności merytorycznej zorganizowano w muzeum następujące wykłady:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

„Powrót Pomorza do Polski 1918 – 1920” – wykład IPN - styczeń,
„Józef Piłsudski – rodzina – dzieciństwo – młodość” - wykład IPN – marzec,
„Życie społeczno-gospodarcze w II RP” – wykład IPN – maj,
„Nie tylko Orlęta Lwowskie” – wykład IPN – wrzesień,
„Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku” – wykład IPN – listopad
Natalia Zacharek – wykład „W międzyczasie w międzyświecie” dawne świętowanie na ziemi
Chełmińskiej – październik
W Szkółce Muzealnej przeprowadzono 141 lekcji o tematyce regionalnej i ogólnohistorycznej.
W zajęciach uczestniczyło 2.160 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich
i przedszkoli. Ze szkółki korzystają także uczniowie z powiatu chełmińskiego.
W ciągu całego roku muzeum zorganizowało kilka koncertów:
1) 4 koncerty w ramach Chełmińskich Wieczorów Organowych 2) 3 koncerty w ramach Piętnastego Letniego Festiwalu „Muzyka w zabytkach Chełmna”
3) Koncert pieśni patriotycznych Klub Jazdy Konnej „Jocker”.
4) Koncert Kwartetu Saksofonowego „The Whoop Group” w ramach Nocy Muzeów .
Pracownicy przygotowali w ramach działalności oświatowej konkursy historyczne: „Mały
przewodnik”, „Wiedzy o Chełmnie i jego zabytkach” oraz „Śladami 8 Pułku Strzelców Konnych
z Chełmna”. Wspólnie z CHDK konkurs „Na najpiękniejszą pisankę”.
W 2018 roku zorganizowano 26 „Spacerków po Chełmnie” dla mieszkańców miasta i turystów,
w których uczestniczyło 1.130 osób.

XV.

Turystyka

Razem wydatki poniesione na turystykę i promocję w 2018 roku wyniosły 174.436,17 zł
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zadania z zakresu turystyki i promocji Gminy Miasto Chełmno w 2018 roku realizowane były z działu
750 rozdziału 75075.
W ramach działań promocyjnych i turystyki zrealizowanych przez Gminę Miasto Chełmno
(samodzielne stanowisko ds. promocji turystycznej) znalazły się różnorodne przedsięwzięcia ujęte w
budżecie miasta Chełmna jak również realizowane bez ponoszenia żadnych kosztów.
Wśród zrealizowanych zadań, sfinansowanych z budżetu miasta znajdują się m.in.:





reklama 17. Walentynek Chełmińskich 2018, zlecona firmie zewnętrznej tj. wykonanie
projektów graficznych banerów internetowych: Key Visual, FB Ads, GDN; promocja i obsługa
social media: facebook i instagram;
reklama 17. Walentynek Chełmińskich 2018 w bezpłatnych magazynach Poza Toruń,
Bydgoszcz, Tylko Toruń;
realizacja 8 odcinków filmu promocyjnego o mieście przez MMS Studio. Materiał częściowo
wykorzystywany w programie TV Multimedia i TVP „Po obu stronach Wisły”;
realizacja streaming video live tj. przekaz – prezentacja na żywo widoku na Chełmno
z kamery umieszczonej na wieży kościoła farnego emitowanego w portalu webkamera.pl
oraz w wybranych stacjach TV np. TVP Info, Zoom TV oraz na ekranach i telebimach np.
w metrze w Warszawie, lotniskach np. w Krakowie,
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publikacja artykułów o Chełmnie, wydarzeniach kulturalnych i sportowych i innych
przedsięwzięciach w dwutygodniku „Gazeta Chełmińska” (dystrybuowanej bezpłatnie na
terenie Chełmna i Powiatu Chełmińskiego), nakład w ilości 30.000 egzemplarzy;
koszty związane z pobytem (usługa hotelowa i gastronomiczna) w Chełmnie
2 dziennikarzy telewizji włoskiej RAI3 realizującymi program turystyczny o Chełmnie. Bardzo
popularny we Włoszech program podróżniczy Kilimangiaro realizowany był
w Chełmnie 1 czerwca 2018, emisja obyła się w grudniu 2018. Program emitowany jest
w niedzielę w najlepszym czasie antenowym. Zakres współpracy ze strony głównego
specjalisty ds. promocji turystycznej UM Chełmna to m.in.: pomoc ułożeniu planu programu i
sprawy organizacyjne związane z realizacją programu w Chełmnie. Wizyta jest wynikiem
współpracy z K-POT i zagranicznym ośrodkiem POT.
lokowanie Chełmna jako produktu w programie turystyczno-kulinarnym „Polska jest
smaczna”, emitowanego m.in. w internecie i w stacji TV,
prezentacją Chełmna na stronie internetowej Związku Hanzeatyckiego w: j. angielskim
i j. niemieckim,
organizacja spotkania w Chełmnie przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej
i Regionalnych Organizacji Turystycznych (w tym specjalna usługa przewodnicka),
przygotowanie ofert i realizacja wycieczek w ramach akcji promocyjnej dla Biur Podróży
i touroperatorów,
wysyłanie SMS-ów informacyjno-promocyjnych do mieszkańców (SMS m.in.
z informacjami o wydarzeniach kulturalnych i sportowych i innych wydarzeniach rozsyłane
były do grudnia 2018 roku do ponad 200 odbiorców.
przygotowanie oraz druk zaproszeń i plakatów na retrospektywną zbiorową wystawę prac z
lat 2004-2015 z Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów Architektury
w: Katowicach, Warszawie i we Lwowie oraz przesyłka wystawy prac z i do: Lublina, Katowic,
Warszawy i ze Lwowa do Chełmna;
organizacja XIV Ogólnopolskich Warsztatach Plenerowych Studentów Architektury
(w tym koszty związane z usługą noclegową związaną z pobytem studentów ECWM
i internat SOSZW, nagrodami dla najlepszych studentów),
Urząd Miasta Chełmna poniósł także koszty związane z oględzinami zabytkowego zegara,
będącego własnością Gminy Miasto Chełmno, który uszkodzony został podczas pożaru
kamienicy przy Rynku 6;
wydanie Katalogu - informatora ofertowego Chełmna na 2018 i 2019 rok (m.in. z ofertą
turystyczną lokalnej branży turystycznej) na Regionalne Forum Turystyki i Giełdę Produktów
Turystycznych w Bydgoszczy i spotkanie z przedstawicielami największych polskich biur
podróży i touroperatorów, zrzeszonymi w Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej
Organizacji Turystycznej w ilości 1000 egzemplarzy;
wydanie ulotki promocyjnej w ilości 12.000 egz. w następujących wersjach językowych: j.
polskim, j. angielskim, j. niemieckim, j. chińskim, j. japońskim (w tym tłumaczenie tekstu o
Chełmnie do ulotki z j. polskiego na j. japoński i j. chiński).
wydanie przewodnika Chełmno - miasto zakochanych w j. angielskim - 1000 egz.,
przygotowanie i druk albumów z XIV Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych Studentów
Architektury z 2018 roku - 1000 egz.;
prezentacja Chełmna i informacji dot. odzyskania niepodległości przez Chełmno
w albumie „Kujawsko-Pomorskie. 100-rocznica odzyskania Niepodległości”.
przygotowanie projektów graficznych ulotek, plakatów, zaproszeń i identyfikatorów
na 18. Walentynki Chełmińskie 2019;

Publikacje promocyjne Chełmna przekazywane są turystom, biurom podróży
i touroperatorom, do centrów informacji turystycznej, Polskiej Organizacji Turystycznej
i Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
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Turystycznej oraz stowarzyszeniom, klubom sportowym, instytucjom i organizatorom różnych
wydarzeń, które odbywają się w Chełmnie jako nagrody. Materiały (album, przewodniki, mapki,
gadżety) przekazywane są również do sprzedaży w Muzeum Ziemi Chełmińskiej – punkcie
Informacji Turystycznej, a ulotki czy informator - katalog ofertowy do bezpłatnej dystrybucji w
ww. miejscach. Materiały udostępniane są bezpłatnie również na targach turystycznych,
jarmarkach, prezentacjach, spotkaniach czy konferencjach. Wszystkie drukowane materiały
promocyjne miasta posiadają oprócz wskazania atrakcji turystycznych również wykaz oraz oferta
bazy turystycznej i para turystycznej.

Oprócz publikacji zamówione zostały zamówione przez Urząd Miasta Chełmna gadżety promocyjne,
które rozpowszechniane są podobnie jak publikacje miasta. W 2018 roku były to m.in.:












płócienne torby ekologiczne z nadrukiem logo promocyjnego „Chełmno – miasto
zakochanych®” i danymi teleadresowymi - 1000 szt.,
toreb z materiału non woven (tworzywo sztuczne) z nadrukiem logo promocyjnego „Chełmno
miasto zakochanych®” i danymi teleadresowymi - 1000 szt.,
długopisy z nadrukiem logo promocyjnego „Chełmno – miasto zakochanych®” przeznaczone
na cele promocji - 1700 szt.,
pendrive z nadrukiem promocyjnym, logotypem i danymi teleadresowymi - 300 szt.,
smycze z logiem miasta przeznaczonych na cele promocji - 2000 szt.,
breloki w kształcie serca z logiem miasta przeznaczonych na cele promocji - 2000 szt.,
breloki z logiem miasta z okazji 785 urodzin miasta Chełmna - 500 szt.
ramy na wystawę poplenerową,
artykuły papiernicze (torebek papierowych) i spożywcze (bułeczek z lubczykiem) w celach
promocyjnych na spotkanie w Chełmnie z dziennikarzami telewizji włoskiej RAI 3
realizującymi program o Chełmnie oraz spotkanie Polskiej Organizacji Turystycznej
i Regionalnych Organizacji Turystycznych zorganizowane w Chełmnie.
naklejki 3D z logo promocyjnym „Chełmno – miasto zakochanych®” i adresem strony
internetowej w ilości 300 sztuk.

Dodatkowo Główny specjalista ds. promocji turystycznej zajmował się działaniami związanymi
z promocją projektu „Modernizacja Kinoteatru Rondo”
Gmina Miasto Chełmno w ramach promocji turystycznej miasta i ochrony dziedzictwa kulturowego
jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz KujawskoPomorskiej Organizacji Turystycznej. W 2018 roku łączne koszty składek członkowskich ww.
organizacji wyniosły 13 773,00 zł. (Kultura, pozostała działalność, różne opłaty i składki dział 921,
rozdział 92195 § 4430).W 2018 roku Chełmno uczestniczyło w kilku kampaniach promocyjnych,
których organizatorami były inne instytucje i organizacje. Urząd Miasta Chełmna koordynował
działania ze strony Chełmna m.in.: poprzez zachęcanie i zebranie oferty lokalnej branży turystycznej,
oferty organizatorów imprez i innych wydarzeń, gestorów obiektów zabytkowych oraz dokonywał
wpisu zgłoszeń jak również przygotował wspólny plakat i ulotki promocyjne Chełmna na
poszczególne kampanie.
Jednym z głównych wydarzeń turystycznych w regionie, na których prezentowane zostało Chełmno
było III Regionalne Forum Turystyki i Giełda Produktów Turystycznych w Bydgoszczy.
Kolejnymi kampaniami, w których uczestniczyło Chełmno, dzięki którym pozyskało ogromną
promocję bez wydawania własnych środków z budżetu miasta, to:
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kampania “MegaWeekend w regionie - inauguracja w naszych Konstelacjach” Kujawskopomorskich konstelacjach dobrych miejsc pod hasłem „MegaWeekend w Chełmnie" czyli
„Podróż do Chełmna w świat gotyku i zakochanych”– inauguracja sezonu turystycznego w
dniach 28 kwietnia – 6 maja 2018 roku.
Kujawsko-Pomorski Paszport Turystyczny pod hasłem „Kujawsko-Pomorskie zakaMARKI
Konstelacji dobrych miejsc”;
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018,
I Europejski Dzień Gotyku Ceglanego w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego
Shering Heritage 2018.

Urząd Miasta Chełmna włączył się również w promocję i współorganizacji innych wydarzeń,
koncertów czy spotkań m.in.:




akcji „Spacerki po Chełmnie 2018”;
koncertu "Z Piotrem z Grudziądza przez muzykę dawnej Europy" oraz wystawa "Barwy
Muzyki Piotra z Grudziądza" w ramach IV Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra
z Grudziądza, Chełmno - 8 września 2018 r.
rajd samochodów terenowych Super Rally.

Inne działania:







pozyskiwanie informacji na temat wydarzeń i skład, opracowywanie, aktualizacja kalendarza
imprez (internet, druk).
przygotowywanie tekstów, wizualizacji oraz aktualizacja i korekta publikowanych przez Urząd
Miasta wydawnictw m.in.: ulotek, map, folderów, przewodników, artykułów, albumów czy
katalogów
ofertowych,
które
są
wydawane
w
wielu
językach
z przeznaczeniem dla różnych grup odbiorców/turystów,
współpraca z przedsiębiorcami branży turystycznej z Chełmna i okolicy w celu opracowania
oferty turystycznej (weekendowej, walentynkowej, pobytowej itd.),
współdziałanie z ww. branżą przy przygotowaniu ofert w ramach akcji promocyjnej miasta,
rozsyłanie oferty i zaproszeń skierowanych do biur podróży i touroperatorów,
wyszukiwanie i opracowanie materiałów promocyjnych, w tym gadżetów.

Przygotowywanie materiałów i tekstów do stron internetowych i portali społecznościowych
w zakresie kultury i promocji miasta, m.in.:






przygotowanie nowych informacji, aktualizacja i uzupełnianie strony internetowej, facebooka
czy instagramu miasta, wysyłka sms-ów promocyjnych do mieszkańców
i turystów, koordynowanie wysyłania przez jednego z informatyków newsletterów ze strony
internetowej www.chelmno.pl oraz zamieszczania informacji w aplikacji Blisko,
uzupełnianie informacji o Chełmnie i kalendarzy imprez w aplikacjach internetowych innych
organizacji i instytucji np. na stronach organizacji jak Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej czy Polskiej Organizacji Turystycznej, jak również aplikacji przygotowanych w
ramach dodatkowych innych kampanii promocyjnych organizowanych przez ww. organizacje;
oraz uzupełnianie np. aplikacji Ministerstwa Rozwoju przy akcji promocyjnej Dni Otwarte
Funduszy Europejskich.
zbieranie, uzupełnianie i aktualizacja branżowego spisu firm zamieszczonego na stronie
internetowej miasta w dziale branżowy spis firm oraz w turystyce.

Współdziałanie z mediami, instytucjami, wydawnictwami przy opracowywaniu informacji
promującej miasto m.in.:
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opracowanie dla mediów gotowej informacji prasowej (tj. za /dla dziennikarzy),
organizacja spotkań/ wizyt studyjnych Studytour/ Studypress w Chełmnie z mediami (radio,
TV, prasa i media społecznościowe) i przedstawicielami biur podróży i touroperatorów,
obsługa przewodnicka ww. grup gości z kraju i zagranicy podczas wizyt studyjnych Studytour/
Studypress w Chełmnie,
kontakty z polskimi i zagranicznymi mediami, w tym rozsyłanie materiałów (teksty, zdjęcia i
inne) dot. promocji Chełmna, imprez, wydarzeń i innych przedsięwzięć odbywających się w
Chełmnie oraz lokalnej oferty turystycznej.
opracowanie dla mediów propozycji i scenariuszy programów/filmów TV czy audycji,
opracowanie, autoryzacja oraz korekta artykułów i informacji o Chełmnie (w mediach
krajowych i zagranicznych),
współdziałanie z wydawnictwami publikującymi własne publikacje (m.in. ulotki, mapy,
foldery przewodniki, artykuły, album czy katalogi ofertowe), pomoc w opracowaniu tekstów
historycznych i turystycznych o Chełmnie oraz korekta tych publikacji.

Dodatkowe informacje dot. wydawnictw i kampanii promocyjnych zawarto w załączniku nr 5

XVI. Sport
DOTACJE
1. W 2018 roku miasto Chełmno wsparło kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe
i stowarzyszenia kwotą łączną 472 000 złotych.
2. Podział łącznej kwoty na poszczególne zadania konkursowe:
1) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - 235 000 zł
2) Udział chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie seniorów - 150 000 zł
3) Imprezy sportowe - 22 000 zł
4) Turystyka i rekreacja - 15 000 zł
5) Konkurs dodatkowy - 50 000 zł
3. Podział ze względu na kluby sportowe:
1) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu - 10 klubów
2) Udział chełmińskich klubów sportowych we współzawodnictwie seniorów - 9 klubów
3) Imprezy sportowe - 16 imprez sportowych
4) Turystyka i rekreacja - 6 zadań
5) Konkurs dodatkowy - 7 klubów
4. Wsparcie dzieci i młodzieży trenującej w klubach:
1) UKS Nadwiślanin/Sokół - kajakarstwo klasyczne chłopców i dziewcząt
Zasoby: 4 zawodników, 1 trener z uprawnieniami.
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Polskiego Związku Kajakowego
2) UKS Szkółka Piłkarska - piłka nożna chłopców
Zasoby: 42 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
3) KS Chełminianka - piłka nożna chłopców
Zasoby: 140 zawodników, 5 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
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4) KS Nine Hills - ultimate frisbee chłopców i dziewcząt
Zasoby: 9 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w rozgrywkach na terenie całego kraju
5) KM Wisła - motocross, cross country, enduro
Zasoby: 5 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych rozgrywkach Polskiego Związku Motorowego
6) Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki - koszykówka chłopców
Zasoby: 50 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki
7) MLKS Nadwiślanin Chełmno - lekkoatletyka dziewcząt i chłopców
Zasoby: 85 zawodników, 4 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i KujawskoPomorskiego Związku Lekkiej Atletyki
8) Chełmiński Klub Kyokushin Karate - karate kyokushin dziewcząt i chłopców
Zasoby: 63 zawodników, 1 trener z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Polskiej Federacji Kyokushin Karate
9) UKS Culmen - siatkówka dziewcząt
Zasoby: 87 zawodników, 4 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Kujawsko-Pomorskiego Związku Siatkówki
10) LUKS - tenis stołowy dziewcząt i chłopców
Zasoby: 42 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w oficjalnych zawodach Polskiego Związku Tenisa Stołowego i KujawskoPomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
5. Wsparcie klubów sportowych, prowadzących szkolenie w kategorii seniorów:
1) LUKS Chełmno - tenis stołowy kobiet i mężczyzn
Zasoby: 13 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi oraz udział w I lidze tenisa stołowego kobiet, II lidze tenisa stołowego mężczyzn, III
liga tenisa stołowego mężczyzn, II lidze tenisa stołowego kobiet, IV liga tenisa stołowego mężczyzn,
udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz ogólnopolskich turniejach pod auspicjami
Polskiego Związku Tenisa Stołowego
2) Chełmiński Klub Kyokushin Karate - karate kyokushin kobiet i mężczyzn
Zasoby: 21 zawodników, 1 trener z uprawnieniami
Zadanie: treningi oraz udział w egzaminach regionalnych seniorów
3) Młodzieżowy Chełmiński Klub Koszykówki - koszykówka mężczyzn
Zasoby: 13 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w rozgrywkach III ligi mężczyzn
4) MLKS Nadwiślanin Chełmno - lekkoatletyka kobiet i mężczyzn
Zasoby: 6 zawodników, 1 trener z uprawnieniami
Zadanie: treningi i udział w mitygnach lekkoatletycznych
5) KM Wisła - motocross, cross country, enduro
Zasoby: 15 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: treningi, starty w oficjalnych zawodach Polskiego Związku Motorowego - Mistrzostwach
Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Strefy
6) KS Chełminianka - piłka nożna mężczyzn
Zasoby: 22 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
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Zadanie: treningi, udział w rozgrywkach IV ligi kujawsko-pomorskiej oraz w Pucharze Polski
7) UKS Culmen - siatkówka kobiet
Zasoby: 16 zawodniczek, 1 trener z uprawnieniami
Zadanie: treningi, udział w rozgrywkach III ligi kujawsko-pomorskiej
8) UKS Nadwiślanin/Sokół - kajakarstwo mężczyzn
Zasoby: 3 zawodników, 1 trener z uprawnieniami
Zadanie: treningi, udział w oficjalnych zawodach Polskiego Związku Kajakowego
9) KS Nine Hills - ultimate frisbee kobiet i mężczyzn
Zasoby: 15 zawodników, 2 trenerów z uprawnieniami
Zadanie: udział drużyny w 10 turniejach ogólnopolskich
6. Organizacja imprez sportowych
















Turniej Siatkówki Młodziczek Starszych i Młodszych
Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki
Memoriał Lecha Sławatyckiego w kajakarstwie
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodzików
Turniej Obrona Wzgórza w ultimate frisbee
Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców U-13
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w cross country
Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Północnej
Turniej karate kyokushin z okazji Dnia Dziecka
Organizacja dwóch rzutów Czwartków Lekkoatletycznych
47 Ogólnopolskie Biegi Uliczne Memoriał Jana Schmeltera
I rzut - Wojewódzka Liga Młodzików w lekkoatletyce
XV Turniej im. Zastempowskiego w koszykówce
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza
Cross Chełmiński z okazji 100-lecia Niepodległości w biegach przełajowych

7. Turystyka i rekreacja
1) Klub Turystów Wodnych
Zadanie: Organizacja Międzynarodowego Spływu Kajakowego Drwęcą, Wisłą
2) Ognisko Miejskie TKKF w Chełmnie - sekcja koszykówki
Zadanie: Chełmińska Liga Koszykówki - cykl rozgrywek, które trwają od października do marca
3) Ognisko Miejskie TKKF w Chełmnie - sekcja siatkówki
Zadanie: Chełmińska Liga Siatkówki - cykl rozgrywek, które trwają od listopada do kwietnia
4) Ognisko Miejskie TKKF w Chełmnie - sekcja tenisa stołowego
Zadanie: Chełmińska Liga Tenisa Stołowego - cykl rozgrywek, które trwają od października do czerwca
5) Ognisko Miejskie w TKKF w Chełmnie - sekcja biegaczy
Zadanie: wsparcie biegaczy reprezentujących TKKF Chełmno
6) Ognisko Miejskie w TKKF w Chełmnie - sekcja tenisa ziemnego
Zadanie: wsparcie tenisistów ziemnych reprezentujących TKKF Chełmno
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8. IMPREZY SPORTOWE
Imprezy wspierane organizacyjnie lub finansowo bezpośrednio przez Urząd Miasta :




















VIII MCHKK Streetball Challenge w koszykówce ulicznej
Turniej Siatkówki Młodziczek i Kadetek w siatkówce
Mały Mundial Gminy i Miasta Chełmno
VII Triathlon Mondi dla Amatorów
Halowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Półmaraton Mondi Chełmno - Świecie
Miejsko-Gminna Spartakiada Seniorów
Halowy Puchar Chełmna żaków w piłce nożnej
Gala Finałowa Chełmińskiej Ligi Piłki Halowej "Grawitacja Liga"
Puchar Miasta Zakochanych w halowej piłce nożnej
Turniej Sylwestrowy w tenisie stołowym
Grand Prix Burmistrza w baśce
Turniej Tenisa Ziemnego Mikstów
Wyścig Kolarski "Nadzieje Olimpijskie" Chełmno - Chełmno
Turniej Zakończenie Wakacji na Orliku
Finał Pucharu Polski Kobiet na szczeblu okręgu
Zawody w wędkarstwie spinningowym o Puchar Burmistrza
Miejskie Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Chełmna.

9. SPORT SZKOLNY
1) przeprowadzono współzawodnictwo szkolne na terenie miasta w ramach Igrzysk Dzieci (U-12) i
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (U-15) we wszystkich dyscyplinach sportowych, które są w kalendarzu
Szkolnego Związku Sportowego:


















lekkoatletyka dziewcząt i chłopców
piłka nożna dziewcząt i chłopców
mini piłka nożna dziewcząt i chłopców
tenis stołowy dziewcząt i chłopców
koszykówka dziewcząt i chłopców
mini koszykówka dziewcząt i chłopców
siatkówka dziewcząt i chłopców
mini siatkówka dziewcząt i chłopców
piłka ręczna dziewcząt i chłopców
mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców
trójbój lekkoatletyczny chłopców i dziewcząt
czwórbój lekkoatletyczny chłopców i dziewcząt
sztafetowe i indywidualne biegi przełajowe chłopców i dziewcząt
badminton chłopców i dziewcząt
siatkówka plażowa chłopców i dziewcząt
szachy chłopców i dziewcząt
pływanie dziewcząt i chłopców

Inne
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Puchar Wiosny U-13 w piłce nożnej na orliku
Puchar Wiosny U-15 w piłće nożnej na orliku
Mały Mundial Miasta i Gminy Chełmno
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

10. OBIEKTY SPORTOWE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Hala Sportowa i kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 1 - administrator SP 1
Hala Sportowa przy Szkoła Podstawowej nr 2 - administrator SP 2
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 - administrator SP 4
Stadion Miejski i boisko boczne - administrator KS Chełminianka
Korty tenisowe - administrator "Szkoła Tenisa Karol"
Boiska do siatkówki plażowej - administrator CHDK
Kompleks Sportowy "Moje Boisko Orlik" - administrator UM

11.PROJEKTY
1) Lokalny Animator Sportu
- Zapewnienie animatorów na Orliku w miesiącach od marca do listopada
2) Umiem Pływać
- Nauka pływania dla uczniów klas 1-3 chełmińskich szkół
3) Szkolny Klub Sportowy
- Zajęcia dodatkowe "SKS" dla uczniów chełmińskich szkół

XVII. Gospodarka komunalna:
1. Utrzymanie czystości i porządku, remonty
Gmina Miasto Chełmno zajmuje się:


utrzymaniem czystości i porządku ulic, chodników i terenów zielonych, w tym sprzątaniem
terenów po imprezach miejskich,



usuwaniem skutków śliskości na ulicach i chodnikach, likwidacją szkód po wichurach
i obfitych opadach deszczu,



remontami dróg, chodników, schodów,



bieżącymi naprawami szkód w mieniu komunalnym wyrządzonymi przez nieustalonych
sprawców .

W tym celu zatrudnionych jest 17 pracowników na czas nieokreślony w ramach zieleni miejskiej, 10
pracowników na czas nieokreślony w ramach robót publicznych oraz dodatkowi pracownicy
zatrudnieni na czas określony i stażyści – według potrzeb. Wskaźnik średniorocznego zatrudnienia dla
pracowników zatrudnionych na czas określony w ramach robót publicznych w 2018 r. wyniósł 19
osób i 3 stażystów. Wydział posiada niezbędną bazę, sprzęt i narzędzia do wykonania powyższych
zadań.
W celu poprawy komfortu oczekiwania na środek transportu publicznego zlecono budowę dwóch
wiat przystankowych na dworcu PKS.
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Zrealizowane remonty i budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych przyczyniły się
do zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych oraz pojazdów poruszających się po drogach,
chodnikach i ścieżkach rowerowych, a także dla poprawienia estetyki otoczenia miasta.
Niewątpliwie ku podniesieniu efektywności dla dobrego wykorzystania dróg przyczynił się dobrze
wykonany plan udoskonalenia infrastruktury drogowej, w tym:






realizacja nowego oznakowania pionowego i poziomego,
realizacja nowych urządzeń bezpieczeństwa drogowego,
prowadzenie ewidencji dróg (w tym przeglądów stanu dróg oraz mostów),
coroczna realizacja utrzymania rowów melioracyjnych w odpowiednim stanie,
wprowadzenie nowych linii regularnych w transporcie drogowym dla mieszkańców.

W 2018 roku wykonano 4.598, 88 m² powierzchni oznakowania poziomego farbą białą oraz 126,00
m² farbą niebieską. Pobudowano łącznie 1,3 km dróg gminnych oraz przebudowano 0,8 km dróg
gminnych. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, ulic placów i parkingów w ilości
2300 m2.
Łączna ilość dróg gminnych dla miasta Chełmna wynosi 47,850 km (w tym 2,928 km dróg
dojazdowych oraz 44,922 km dróg lokalnych).
W 2018 roku dokonano przeglądów obiektów mostowych w ilości 10 szt. Zakres przeglądu
obejmował: opis techniczny, protokoły przeglądu podstawowego, zestawienie ocen stanu
technicznego obiektów mostowych, kryteria oceny stanu technicznego w przeglądzie podstawowym,
katalog uszkodzeń obiektów mostowych dla przeglądów podstawowych.
Ścieżki rowerowe zostały powiększone o powierzchnie 362,50 m² przy ulicy Gen. Jastrzębskiego oraz
560,00 m² przy ulicy Planty Kolejowe. Łączna ilość ścieżek rowerowych wynosi 1,817 km.

2. Targowisko miejskie
Obecnie na terenie Miasta Chełmna działają dwa targowiska: na płycie rynku oraz przy
ul. Dworcowej.
Podstawą funkcjonowania targowiska na płycie rynku jest uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Miasta
Chełmna z dnia 30 kwietnia 2013 r.
http://bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=4178&y=2013&which=RADY+MIASTA+CHE%A3MNA
Dane dotyczące targowiska na płycie rynku

Powierzchnia ogółem

637 m2

Powierzchnia handlowa

103,68 m2

48

stołów

pod

straganami 6 stołów działkowicze

o wymiarach

6 stołów rękodzieło

2,4 m x 0,9 m = 2,16 m², w tym:

18 stołów artykuły rolne owoce - warzywa
18 stołów artykuły przemysłowe
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Podstawą funkcjonowania targowiska przy ul. Dworcowej jest uchwała nr XXXII/213/2013 Rady
Miasta Chełmna z dnia 18 czerwca 2013 r.
http://www.bip.chelmno.pl/?app=uchwaly&nid=4272&y=2013
Dane dotyczące targowiska przy ul. Dworcowej

Powierzchnia ogółem

4625,00 m2

Powierzchnia handlowa

2219,00 m2

64 stoły + powierzchnia pod straganami około 5 m2
12 stanowisk o powierzchni 9 m2 = 108 m2
16 stanowisk o powierzchni około 33 m2 = 528 m2

3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi regulowana była na poziomie prawa miejscowego. Rada Gminy
w dniu 27 lutego 2018 roku uchwałą nr XLV/257/2018 przyjęła: ,,Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Chełmno w 2018
roku”.
W oparci o program realizowano zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt poprzez:
1) odławianie zwierząt oraz zapewnienie miejsca w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Toruniu,
2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
4) zapobieganie bezdomności zwierząt ograniczając populację bezdomnych psów i kotów
poprzez ich sterylizację i kastrację, usypianie ślepych miotów, poszukiwanie nowych
właścicieli, znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesorów.
W 2018 roku udzielono pomocy 54 psom bezdomnym i około 100 kotom wolnożyjącym. Oznakowano
mikroprocesorami 22 szt. zwierząt. Wysterylizowano 66 szt. psów i kotów, których właściciele
zamieszkują na terenie Chełmna.

4. Cmentarz gminny
Gmina Miasto Chełmno jest właścicielem cmentarza komunalnego zlokalizowanego przy
ul. Jastrzębskiego. Administratorem cmentarza w latach 2017-2021 jest Zbigniew Ćwikliński ,,Kamex”,
Wielkie Czyste 18 86-212 Stolno, który został wybrany trybie przetargu nieograniczonego.
Administrator zapewnia kompleksową obsługę cmentarza.

5. Groby i cmentarze wojenne
Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zadanie zlecone w ramach porozumienia z dnia 29 maja
2017 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Chełmno.
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6. Tereny zieleni
Chełmno jest miejscem bogatym w tereny zieleni, które służą mieszkańcom i turystom jako tereny
wypoczynku, zabaw dla dzieci oraz miejsca pamięci. Stanowią cenne źródło tlenu oraz chronią
chełmińskie wzgórza przed erozją. Na terenie Chełmna znajduje się 6 parków miejskich, 1 park
przyszpitalny, 1 park przyklasztorny, 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, lasy prywatne i komunalne.
Występuje liczna zieleń przyuliczna, osiedlowa oraz starodrzew. Chełmno corocznie ukwiecane jest
roślinami rabatowymi, w szczególności park Nowe Planty, gdzie tworzone są kwietne obrazy.
Pielęgnowane są drzewa, krzewy, rabaty kwiatowe. Wszystkie tereny zieleni utrzymywane są w
czystości i porządku.

Bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej, placów zabaw, miejsc pamięci narodowej zajmuje się 17
pracowników Wydziału Gospodarki Miejskie i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chełmna
posiłkowanych przez pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i osób odbywających
staż. Każdy z pracowników posiada określone kwalifikacje i umiejętności. Wydział posiada niezbędną
bazę, sprzęt i narzędzia do wykonania zadań związanych z utrzymywaniem terenów zieleni.
Większość robót wykonywana jest we własnym zakresie z wyłączeniem usług specjalistycznych min.
wycinka i pielęgnacja drzew metodą linową, usługi elektryczne, hydrauliczne itp.

W 2018 roku posadzono:
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1)
2)
3)
4)

kwiatów rabatowych - 74 660 szt. (produkcja własna),
kwiaty cebulowe 4340 szt.,
róż okrywowych – 200 szt.,
krzewów ozdobnych – 650 szt.

7. Dotacje
Wsparcie finansowe gminy dla działań związanych m.in. z wymianą ogrzewania z węglowego na
gazowe lub biomasę:
a) likwidacja 122 źródeł ogrzewania na węgiel (łączna kwota wsparcia finansowego gminy –
241.815,32 zł przy współudziale środków WFOŚiGW w wys. 50.000 zł)
b) wsparcie przyłączania nieruchomości do sieci gazowej przy zobowiązaniu do wymiany
ogrzewania na gazowe – przy wsparciu finansowym przyłączono 31 nieruchomości do sieci
gazowej. Kwota dofinansowania ze środków gminy - 31.000 zł.

8. Rozbudowa oświetlenia na ul. Polnej
W ramach podniesienia standardu oświetlenia na ul. Polnej dobudowano ciąg 7 latarni LED na
odcinku od ul. Łunawskiej w kierunku sklepu LIDL. Koszt poniesiony w 2018 r. – 38.000 zł
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9. Gospodarowanie odpadami
System gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. Systemem objęte były tylko
nieruchomości zamieszkałe a odpady z tych nieruchomości zbierała firma ZUM sp. z o. o. na
podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Chełmno. Szczegółowa Analiza systemu gospodarki
odpadami w 2018 roku zostanie sporządzona w terminie do 30.04.2019 r. Na chwile obecna można
potwierdzić, że gmina osiągnęła wymagane przepisami wskaźniki:
1) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw
sztucznych i metali – 40,71% (przy wymaganych 30%),
2) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi
innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) w 2018 r.90,59% (przy wymaganych 50%),
3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania - 0% (przy wymaganym < 40%).

10. Utworzenie nowych pomników przyrody
W związku z potwierdzonym oględzinami w dniu 12.07.2018 r. wywrotem dębu w Parku Słowackiego
oraz bardzo złym stanem zdrowotnym wierzby (w połowie rozłamany pień) stanowiącym o
zagrożeniu dla bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku nad jez. Starogrodzkim dalsza
ochrona n/w drzew pozbawiona jest zasadności. Drzewa te utraciły swoją wartość przyrodniczą i
krajobrazową a nadrzędne w tej sytuacji stało się zachowanie bezpieczeństwa publicznego. Uchwałą
nr li/297/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody z pomników przyrody formę ochrony przyrody z następujących pomników
przyrody:
1) Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia mierzonym na wys. 130 cm wynoszącym
372 cm, zlokalizowany w Parku Słowackiego, działka ewidencyjna 295/4 obręb ewidencyjny
4,
2) Wierzba biała (Salix alba L.) o obwodzie pnia mierzonym na wys. 130 cm wynoszącym 440
cm, zlokalizowana nad jez. Starogrodzkim na terenie ośrodka wypoczynkowego, działka
ewidencyjna 532/7 obręb ewidencyjny 3.
Na podstawie przeprowadzonych przez Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska oględzin i
pomiarów dębów rosnących w Parku Słowackiego w Chełmnie ustalono, ze 19 szt. spośród dębów
rosnących na tym terenie (poza uznanymi już, jako pomniki przyrody), z uwagi na walory
przyrodnicze, wiek oraz obwody pni kwalifikowało się do objęcia ich ochroną pomnikową. Zostały
uznane za pomniki przyrody Uchwałą Nr LI/298/2018 Rady Miasta Chełmna z dnia 9 października
2018 r. w sprawie uznania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Chełmno za pomniki przyrody.
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11. Strefa Płatnego Parkowania

Strefa płatnego parkowania ma na celu zmniejszenie deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenie
rotacji parkujących pojazdów samochodowych na danym obszarze.
W miejscowości Chełmno strefa płatnego parkowania została wprowadzona na następującym
obszarze:
1) Rynek
2) ul. Biskupia od Rynku do ul. Franciszkańskiej,
3) ul. Rybacka od Rynku do ul. Dominikańskiej,
4) ul. Szkolna od Rynku do ul. Franciszkańskiej,
5) ul. Toruńska od Rynku do ul. 22 Stycznia,
6) ul. Hallera od Rynku do ul. 22 Stycznia,
7) ul. Rycerska od Rynku do ul. Wodnej,
8) ul. Rynkowa od Rynku do ul. Dominikańskiej,
9) ul. Wodna od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia,
10) ul. Poprzeczna od ul. Rycerskiej do ul. 22 Stycznia,
11) ul. Dworcowa od ul. Krótkiej do ul. Powstańców Wielkopolskich,
12) parking ul. Powstańców Wielkopolskich.
Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 18.00.
Szacunkowa ilość miejsc parkingowych na obszarze spp wynosi 350.
Na terenie strefy płatnego parkowania znajduje się 15 parkomatów z możliwością dokonania
płatności elektronicznie.
Stawki opłat:
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Wykupienie biletu z parkometru
1.00 zł

za pół godziny

2.00 zł

za pierwszą godzinę

2.40 zł

za drugą rozpoczętą godzinę

2.80 zł

za trzecią rozpoczętą godzinę

2.00 zł

za czwartą i każdą następną godzinę

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych uiszcza się:
- poprzez wykupienie biletu w parkomacie za pomocą monet;
- poprzez wykupienie biletu w parkomacie za pomocą kary płatniczej - zbliżeniowo;
- poprzez wykupienie abonamentu w Biurze SPP;
- poprzez wykupienie postoju za pomocą telefonu komórkowego.
Wniesienie opłaty zryczałtowanej (koperta)
- na okres 1 miesiąca 200,00 zł.
Wykupienie abonamentu (BSPP)
- abonament normalny na okres 1 miesiąca - 100,00 zł,
- abonament mieszkańca na okres 1 miesiąca - 50,00 zł,
- abonament osoby niepełnosprawnej na okres 1 miesiąca - 10,00 zł,
- abonament zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) na okres jednego miesiąca - 200 zł;
- abonament na okaziciela na okres 1 miesiąca – 300 zł.

12. Rozwój gospodarczy:
Do rozwoju gospodarczego Gminy Miasta Chełmna przyczyniły się poczynione w 2018 r. inwestycje
wykonane na zlecenie (wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego) lub przy
wykorzystaniu własnych zasobów.
Załącznik nr 6 wykonanie zdania

XVIII. Publikacje, programy tv, media internetowe
Wyróżnienie jakim jest certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny Polski” nadany przez Polską
Organizację Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną „Najlepszy Produkt
Turystyczny Regionu” za „Chełmno - miasta zakochanych®” oraz „Walentynki Chełmińskie” przyciąga
corocznie do Chełmna media, biura podróży i touroperatorów z różnych krajów m.in.: Niemiec, Rosji,
Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Hiszpanii, Ukrainy, Austrii, Japonii czy Tajwanu.
Dzięki temu w większości przypadków Chełmno nie musiało wydawać żadnych dodatkowych środków
finansowych z budżetu miasta w 2018 roku na reklamę w tych magazynach czy stronach
internetowych. Jednym z zadań specjalisty ds. promocji turystycznej zrealizowanych w 2018 roku
było m.in. współdziałanie z przedstawicielami mediów (TV, Radio, prasa, itp.) oraz wydawnictwami
publikującymi własne publikacje (m.in. ulotki, mapy, foldery przewodniki, artykuły, album czy katalogi
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ofertowe), pomoc w opracowaniu tekstów historycznych i turystycznych o Chełmnie. Ze strony
miasta główny specjalista ds. promocji przesłała materiały zdjęciowe i informacyjne do artykułu oraz
uzupełniła i przeprowadziła jego korektę.
Poniżej przedstawiam wybrane artykuły o Chełmnie 2018 tj. opublikowane bezpłatnie, a będące
efektem współpracy Urzędu Miasta Chełmna z mediami:
1. Artykuły będące efektem współpracy Urzędu Miasta Chełmna z mediami zapoczątkowanej w
2018 roku:
Chełmno
–
miasto
zakochanych
w
magazynie
Gospodyni
nr
1/2019,
http://gospodyni.com.pl/gospodyni-nr-12019http://modnagospodyni.pl/divisions/17
+ konkurs Walentynkowy w magazynie Gospodyni 1/2019 i promocja w mediach społecznościowych
http://modnagospodyni.pl/dzialy/konkursy-w-gospodyni-12019
- artykuł “Podróże do miast zakochanych – odwiedzamy Wenecję, Paryż i polskie Chełmno” w
lutowym wydaniu Magazynu Claudia, 02/2019, wyd. 16.01.2019 r. https://www.claudia.pl/10powodow-dla-ktorych-warto-kupic-lutowa-claudie
- Chełmno – miasto zakochanych w artykule “ePolonia • Da Łódź a Bydgoszcz” Guardando
all’Europa, Gianluca Ricci, magazyn PleinAir, Włochy, 06.02.2019 r. Dziennikarz odwiedził Chełmno
w ramach study tour w sierpniu 2018 roku realizując materiał na temat kempingów i caravaningu,
w tym i Chełmnie.
2. Wybrane bezpłatne publikacje informacji wysłanych z Urzędu Miasta Chełmna lub powstałych na
ich podstawie:
- Cuda Polski, Polskie Carcassonne. Chełmno, miasto zakochanych, National Geographic, 21.09.2018
r. http://www.national-geographic.pl/kierunki/cuda-polski-chelmno-miasto-zakochanych
- „Polska na wycieczkę” Dariusz Jędrzejewski, National Geographic, 2018-07-11 | Ebook Wybierz dla
siebie idealne miejsce na krótką wyprawę i zaplanuj pobyt . http://www.nationalgeographic.pl/premium/ebooki/polska-na-wycieczke-dariusz-jedrzejewski
- Chełmno – miasto zakochanych, B. Tekieli w magazynie All Inclusive (wersja internetowa 18.04.2018
r. i papierowa nr 1/2018), 18.04.2018 r., http://www.all-inclusive.com.pl/artykuly/weekend-wpolsce/11080-kujawsko-pomorskie-konstelacje-dobrych-miejsc
- 17 Walentynki Chełmińskie, Świat Podróże Kultura, 02.2018, http://magazynswiat.pl/24919/17walentynki-chelminskie.html
- Chełmno – Miasto zakochanych. Atrakcje turystyczne Chełmna …
www.polskaniezwykla.pl › ciekawe miejsca › niezwykłe: historie niezwykłe
- Chełmno – miasto zakochanych w zabytkach, strona Michała Baranowskiego
(blog): https://www.naszeszlaki.pl/, data publikacji: 14 luty 2018,
źródło: https://www.naszeszlaki.pl/archives/9629,
- Walentynki - w mieście zakochanych! Zapraszamy do Chełmna na Obchody Dnia Świętego
Walentego, www.polska.travel > Aktualności w Narodowy Portal Turystyczny polska.travel/
poland.travel itd (https://www.polska.travel/pl/aktualnosci/walentynki-w-miescie-zakochanychzapraszamy-do-chelmna-na-obchodydnia-swietego-walentego) Pod
- św. Walenty, biskup zakochanych, czyli o historii walentynek, Paweł Bieliński,
portal: http://niedziela.pl/, 14 luty 2018, źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/33833/SwWalenty-biskup-zakochanych-czyli-o,
- Ranking najbardziej romantycznych miast Polski, Katarzyna Błasik
portal: https://www.nocowanie.pl/, źródło: https://www.nocowanie.pl/ranking-najbardziejromantycznych-miast-polski.html, 2018
- Walentynki już się zaczęły. W Chełmnie – Mieście Zakochanych, Mikołaj Podolski,
portal: https://kujawsko-pomorskie.onet.pl/, 9 luty 2018, źródło: https://kujawskopomorskie.onet.pl/walentynki-juz-sie-zaczely-w-chelmnie-miescie-zakochanych/dyhtbvh
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- Chełmno – trasa zakochanych, portal: https://www.rmf.fm/, 13 luty 2018, źródło:
https://www.rmf.fm/bajeczna-polska/show,1192,chelmno-trasa-zakochanych.html,
- Oto 5 najbardziej romantycznych miejsc w Polsce. Pomysł na weekend tylko we dwoje!, portal:
http://www.radiozet.pl/, 7 luty 2018, źródło: http://www.radiozet.pl/Podroze-Radia-ZET/Oto-5najbardziej-romantycznych-miejsc-w-Polsce.-Pomysl-na-weekend-tylko-we-dwoje,
- Pomysł na romantyczne Walentynki 2018! Gdzie je spędzić?, portal: https://travelist.pl/magazyn/,
2 luty 2018, źródło: https://travelist.pl/magazyn/?p=6587,
- Romantyczne miejsca do odwiedzenia na Walentynki, portal: http://www.newsweek.pl/, 5 luty
2018, źródło: http://www.newsweek.pl/trendy-i-inspiracje/walentynki-dokad-pojechac-naromantyczny-weekend-,artykuly,422843,1.html,
- TOP 15. Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce, portal: http://podroze.se.pl/, 2 luty 2018,
źródło: http://podroze.se.pl/polska/ciekawe-miejsca-w-polsce/top-15-najbardziej-romantycznemiejsca-w-polsce/6250/,
3. Realizacje programów Telewizyjnych w 2018 roku:
- Telewizja włoska Rai3 program podróżniczy Kilimangiaro, realizacja 1 czerwca 2018, emisja
grudzień 2018. Program emitowany jest w niedzielę w najlepszym czasie antenowym.
- Program turystyczno-kulinarny „Polska jest smaczna”– lipiec 2018, emisja w internecie wrzesień
2018 r., w stacji tv planowana jest w 2019,
- Zakochaj się w Polsce – program turystyczno-krajoznawczy w TVP realizacja wrzesień 2018 –
emisja w 2019 roku.
Lista wybranych artykułów została zawarta w złączniku nr 7 oraz publikowana jest
na stronie www.chelmno.pl

XIX. Bezpieczeństwo

1. Ewidencja wyników działań straży

Lp.

1

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Środki
oddziaływania
wychowawczego
(art. 41 k.w.)

Grzywna nałożona w
drodze mandatu
karnego

Wnioski
do sądu

Inny sposób
zakończenia czynności
(np. odstąpienie od
Razem
skierowania wniosku o
ukaranie, przekazanie
sprawy innym
organom)

Razem

liczba

kwota

18

20

5100,00

1

2

41

3

0

0,00

0

0

3

38

52

5750,00

0

0

90

524

266

29800,00

2

23

815

1
26
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

1
26
0
0

Ustawie - Kodeks wykroczeń
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji
wykroczenia przeciwko osobie
wykroczenia przeciwko zdrowiu
wykroczenia przeciwko mieniu
wykroczenia przeciwko interesom
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konsumentów
wykroczenia przeciwko
i)
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
j)
urządzeniom użytku publicznego
szkodnictwo leśne, polne i
k)
ogrodowe
2
przepisach wprowadzających Kodeks
pracy
3
ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4
ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych
5
ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
6
ustawie o ochronie zwierząt
7
ustawie o odpadach
8
ustawie - Prawo ochrony środowiska
9
ustawie - Prawo o miarach
10 ustawie - Prawo wodne
11 ustawie o publicznym transporcie
drogowym
12 ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
13 ustawie o ochronie przyrody
14 ustawie o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
15 ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych
16 ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
17 ustawie o bateriach i akumulatorach
18 ustawie - Kodeks wyborczy
19 aktach prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
20 innych
OGÓŁEM

Lp.
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

15

1500,00

0

1

28

31

31

6850,00

0

12

74

2

0

0,00

0

0

2

0

0

0,00

0

0

0

94

300

30000,00

0

2

396

12

8

800,00

0

1

21

63

16

1800,00

0

0

79

3
71
0
0
0

2
4
0
0
0

600,00
900,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

5
76
0
0
0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0
2

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
2

19

0

0,00

0

14

33

87
1006

2
716

200,00
83300,00

0
3

33
89

122
1814

Pozostałe wyniki działania
pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół
wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:
a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym:
- pojazdy usunięte z drogi
- zastosowane procedury wynikające z art. 130a ust. 2 a
pojazdy odnalezione
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
ujawnione przestępstwa
osoby ujęte i przekazane Policji
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem
chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
na potrzeby gminy
kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące :
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju
b) zagrożeń w ruchu drogowym
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Liczba
30
4
12
11
1
40
45
266

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami
d) zagrożeń życia i zdrowia
e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)
f) awarii technicznych
g) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia

50
48
1
67
128
120

2. Współpraca Straży Miejskiej z Policją
Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia

1.

Patrole mieszane(strażnik i policjant)
- ogólny opis z podaniem liczby
wspólnych patroli w ciągu roku

Odbyto 7 wspólnych partoli patrolowo-interwencyjnych .

2.

Szkolenia

Brak wspólnych szkoleń

3.

Akcje prewencyjne, z podaniem
liczby zaangażowanych strażników i
liczby akcji

4.

Inne wspólne inicjatywy

Zabezpieczenie 8 meczy piłki nożnej , w czasie jednego meczu w
zabezpieczeniu udział brało od 2 do 3 strażników w zależności
od przewidywanego zagrożenia.
- W okresie wakacyjnym wspólnie z Policją i Państwową Strażą
Pożarną zorganizowano jednodniowe zajęcia i pokazy dla dzieci
pozostających w czasie wakacji na terenie miasta.

Zakończenie
Priorytety na 2019 rok:
a) Stworzenie planu rozwojowego dla Starówki
b) Wykonanie przeglądu nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na inwestycje
oraz powołanie w ramach urzędu miasta puntku informacyjnego – biura obsługi
inwestora
c) Kreowanie skutecznej komunikacji społecznej z mieszkańcami ( w tym
organizowanie spotkań otwartych dla mieszkańców)
d) Prowadzenie intensywnych działań promujących miasto jako atrakcyjne miejsce do
życia i jako atrakcję turystyczną
e) Systematyczne remonty mieszkań należących do miasta z przeznaczeniem na lokale
mieszkalne i socjalne
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