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Wstęp
Szanowni Państwo,
Przedkładam Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020. Jest to dokument, który obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i
strategii, uchwał rady gminy, inwestycji i innych zadań remontowych zrealizowanych w
sołectwach. Znajdziecie w nim Państwo także informację o demografii, finansach gminy,
działalności gospodarczej, warunkach życia mieszkańców, zagospodarowaniu przestrzennym,
ofercie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, z której korzystacie Państwo na co dzień.
Raport obejmuje okres jedynie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., jest więc wycinkiem
wieloletniej pracy całego samorządu Gminy Choceń. Czasami dla zobrazowania sytuacji
odnosimy się także do lat poprzednich.
Raport pokazuje, że na każdym odcinku działania samorządu potrzebna jest wspólna praca i
zaangażowanie wszystkich organów i pracowników gminy, jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych, instytucji kultury. I za tą pracę, która ma bezpośrednie przełożenie na codzienną
jakość życia mieszkańców, wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że tak przygotowany dokument
przyczyni się do zobrazowania sytuacji gminy oraz będzie podstawą do oceny możliwości
dalszego jej rozwoju.
Prace nad raportem były realizowane na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o
samorządzie gminnym.
Choceń, dn. 12 kwietnia 2021 r.
Roman Nowakowski
Wójt gminy Choceń

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, z dniem 1 stycznia 1973 roku
utworzono gminę Choceń.
Gmina położona jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Gmina graniczy:
z gminami – Boniewo, Chodecz, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek

Rysunek 1. Położenie Gminy Choceń w powiecie włocławskim
Źródło: www.gminy.pl

Siedzibą gminy jest miejscowość Choceń.
Pod względem ukształtowania terenu gmina należy do terenów płaskich. Przez jej teren
przepływają rzeki: Lubieńka, Chodeczka.
Powierzchnia gminy wynosi 100 km2, z czego grunty orne stanowią 78,2 % ogólnej powierzchni
gminy, sady – 1,7 %, lasy i grunty leśne 1,9 %, użytki zielone 4,7, a pozostałe grunty i nieużytki
13,5 %.
Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo – prowadzenie sadów i uprawa warzyw na
zaawansowanym poziomie.
1.2. Władze lokalne
Rada Gminy Choceń liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:
▪ Komisja Budżetowo-Gospodarcza – 4 osoby,
▪ Komisja Rewizyjna – 3 osoby,
▪ Komisja Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego – 6 osób
▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby.

1.3 Działalność promocyjna
Głównym celem działań promocyjnych jest budowanie wizerunku Gminy Choceń. Wśród
działań promocyjnych prowadzimy:
• Portal Gminy Choceń https://www.chocen.pl
• Serwis Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.chocen.pl
• Elektroniczna skrzynka podawcza https://epuap.gov.pl
• Konto na portalu społecznościowym Fecebook
• Informator SMS
• Audycje radiowe - Radio HIT
• Publikacje w prasie lokalnej
• Mecenat gminy – współorganizowanie imprez inicjowanych przez inne podmioty
• Wykonywanie materiałów promocyjnych z herbem gminy – wydawnictwa, gadżety.
1.4. Partnerstwo międzygminne
Gmina Choceń na zasadzie porozumień i partnerstwa współpracuje z gminami i
miejscowościami na Ukrainie wśród nich są m.in.:
- Miasto Chmielnicki jako poszerzone partnerstwo przy mieście Włocławek,
- wieś Szaróweczka obwód Chmielnicki,
- gmina Gumenetska region Kamieniec-Podolski,
- gmina Lisohrynivetska,
- gmina Satanowska,
- gmina Novoushitskiy,
- miejscowość Tatarów z obwodu Iwano-Frankowskiego.
Współpraca opiera się przede wszystkim na:
• Rozwoju gospodarczym, poprawie infrastruktury i pozyskiwaniu inwestorów,
• Wymianie informacji o rozwoju społeczności, działalności władz lokalnych, społecznych,
młodzieżowych, organizacji sportowych, opiece zdrowotnej,
• Edukacji i sporcie,
• Ochronie kulturowego dziedzictwa i rozwoju turystyki,
• Usługach społecznych
Podstawowym celem współpracy jest: poprawa jakości życia lokalnych społeczności przez:
• Rozwój rynków towarowych, tworzenie wspólnych przedsięwzięć w różnych
dziedzinach życia społecznego,
• Organizacja i promocja wystaw, targów produktów lokalnych
przedsiębiorców – zwiększona aktywność możliwości gospodarczych w
sektorze produkcji i świadczenia usług,
• Wymiana informacji i doświadczeń, współuczestnictwo w seminariach,
sympozjach i konferencjach
• Współpraca w sektorze zdrowia publicznego,
• Współpraca między instytucjami kultury, a także organizacji wystaw
artystycznych, występów zespołów i solistów, zawodów sportowych,
• Wymiana młodzieży,
• Współpraca w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego.

1.5. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Choceniu kształtuje się następująco (aktualnie):
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Przeciętne zatrudnienie w 2020 r., w Urzędzie gminy Choceń wyniosło 47,6 etatu, natomiast stan
zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł 41 osób. Gmina uczestniczy w programach
aktywizujących bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy urząd Pracy we Włocławku.
Zatrudniono w Urzędzie w ramach robót publicznych 23 osoby (w poprzednim roku 37) osób na
stanowiskach pomocniczych i obsługi, a dla 15 bezrobotnych zorganizowano prace społecznie –
użyteczne.
Jednostki budżetowe:
1) Urząd Gminy w Choceniu
Jednostki organizacyjne:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu,
2) Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach,
3) Szkoła Podstawowa w Wilkowicach,
4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu,
5) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Choceniu,
6) Żłobek „Pomponik” w Choceniu,
Najmłodsza jednostka – Żłobek „Pomponik” w Choceniu funkcjonuje od 1 września 2019 r. W
ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"MALUCH+, przygotowano pomieszczenia na potrzeby dzieci. Na 2 letnie funkcjonowanie
żłobka pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Godzimy życie
zawodowe i rodzinne – utworzenie żłobka „Pomponik” w Choceniu”.
Żłobek sprawuje opiekę nad 25 dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia, do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Wymiar opieki w żłobku dostosowany jest do
czasu pracy żłobka i określony w statucie jednostki i wynosi 10 godzin dziennie.
Instytucje kultury:
1) Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka
Jednostka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury. Budynek jest
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy jednostce kultury funkcjonują
następujące grupy artystyczne i zajęcia zrzeszające mieszkańców:
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska”
- zajęcia rękodzieła - plastyczne
- ognisko muzyczne (instrumenty klawiszowe, akordeon)
- ognisko muzyczne - nauka gry na gitarze
- Grupa wokalna „ARTE”
- Zajęcia taneczne – Breakdance
- chór „Mi Alegria”
- Zespół folklorystyczny „Śmiłowiónki”
- ZUMBA.
Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, część zajęć w roku 2020 r., była zawieszona lub
odbywała się zdalnie.
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1.6. Sołectwa
W skład Gminy Choceń wchodzi 28 sołectw:
1) Sołectwo Bodzanowo (wieś Bodzanowo),
2) Sołectwo Bodzanówek (wieś Bodzanówek),
3) Sołectwo Borzymie (wieś: Borzymie),
4) Sołectwo Borzymowice (wieś: Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Zapust),
5) Sołectwo Choceń (wieś Choceń),
6) Sołectwo Czerniewice I (wieś Czerniewice, część zachodnia do linii kolejowej KutnoWłocławek),
7) Sołectwo Czerniewice II (wieś Czerniewice, część wschodnia od linii kolejowej KutnoWłocławek),
8) Sołectwo Grabówka (wieś: Grabówka, Gajówka, Łopatki, Stefanowo),
9) Sołectwo Janowo (wieś Janowo),
10) Sołectwo Jarantowice (wieś Jarantowice),
11) Sołectwo Krukowo (wieś Krukowo),
12) Sołectwo Kuźnice (wieś Kuźnice),
13) Sołectwo Lutobórz (wieś Lutobórz),
14) Sołectwo Nakonowo Stare (wieś: Nakonowo Stare, Lijewo),
15) Sołectwo Niemojewo (wieś Niemojewo),
16) Sołectwo Olganowo (wieś Olganowo),
17) Sołectwo Siewiersk (wieś Siewiersk),
18) Sołectwo Skibice (wieś Skibice),
19) Sołectwo Szatki (wieś Szatki),
20) Sołectwo Szczutkowo (wieś Szczutkowo),
21) Sołectwo Śmiłowice (wieś Śmiłowice),
22) Sołectwo Śmiłowice Pustki (wieś Śmiłowice Pustki),
23) Sołectwo Wichrowice I (wieś Wichrowice od nr 1 do nr 18),
24) Sołectwo Wichrowice II (wieś Wichrowice od nr 18),
25) Sołectwo Wilkowice (wieś Wilkowice),
26) Sołectwo Wilkowiczki (wieś Wilkowiczki),
27) Sołectwo Wola Nakonowska (wieś: Wola Nakonowska, Nowa Wola, Filipki, Świerkowo),
28) Sołectwo Ząbin (wieś Ząbin).

Rysunek. Podział Gminy na sołectwa
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1.7. Ludność i dynamika zmian

Gminę Choceń, zamieszkuje ok. 8.000 mieszkańców.
Stan na dzień
Liczba ludności
31.12.2016
8009
31.12.2017
8022
31.12.2018
7990 (UG)
31.12.2019
8033 (UG)
31.12.2020
7923 (UG)
(źródło – Główny Urząd Statystyczny)
Urodzenia
Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Dziewczynki
Chłopcy
33
47
37
44
27
39
24
37
26
32
(źródło – opracowanie własne)

Razem
80
81
66
61
58

Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Kobiety
Mężczyźni
28
26
17
24
46
41
39
41
45
68
(źródło – opracowanie własne)

Razem
54
41
87
80
113

Zgony

Struktura wieku

Struktura wieku wg stanu na
dzień 31.12.2019
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny
Razem

Kobiet

Mężczyzn

Razem

%

779
2286
950
4015

827
2669
522
4018

1606
4955
1472
8033

20,00
61,68
18,32
100

Struktura wieku wg stanu na
dzień 31.12.2020
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny
Razem

Kobiet

Mężczyzn

Razem

%

695
2260
1006
3961

811
2637
514
3962

1506
4897
1520
7923

19,01
61,81
19,18
100
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Liczba stałych mieszkańców w sołectwach na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru
mieszkańców, kształtuje się następująco.
Sołectwo

Bodzanowo
Bodzanówek
Borzymie
Borzymowice
Choceń
Czerniewice I
Czerniewice II
Grabówka
Janowo
Jarantowice
Krukowo
Kuźnice
Lutobórz
Nakonowo Stare
Niemojewo
Olganowo
Siewiersk
Skibice
Szatki
Szczutkowo
Śmiłowice
Śmiłowice Pustki
Wichrowice I
Wichrowice II
Wilkowice
Wilkowiczki
Wola Nakonowska
Ząbin
Razem

Liczba
Liczba
mieszkańców
mieszkańców
31.12.2018
31.12.2019
88
87
161
158
248
246
372
371
1845
1874
617
624
410
417
108
110
172
172
39
40
139
146
197
201
198
197
109
122
145
139
238
231
91
90
154
158
121
120
134
142
493
499
113
115
78
76
188
188
561
562
424
417
460
453
80
78
7990
8033
(źródło – opracowanie własne )

Zarejestrowani bezrobotni
Zarejestrowani bezrobotni
31 grudnia 2015
31 grudnia 2016
31 grudnia 2017
31 grudnia 2018
31 grudnia 2019
31 grudnia 2020

Razem
849
835
739
571
551
556

Liczba
mieszkańców
31.12.2020
85
157
242
357
1869
618
394
109
165
43
143
200
201
116
142
233
89
154
120
132
489
111
75
181
554
418
449
77
7923

W tym kobiet
459
440
407
335
320
317

10
Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020

1.8. Gospodarstwa rolne
Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy będzie w dalszym ciągu wiązała
się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie będzie miał rozwój funkcji
usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych).
Lp.

1
2
3
4
5
6

Ilość
Ilość
gospodarstw
gospodarstw wg
wg stanu na
stanu na
31.12.2018
31.12.2019
od 1 do 2 ha
248
249
od 2 do 5 ha
367
369
od 5 do 7 ha
207
207
od 7 do 10 ha
164
163
od 10 do 15 ha
117
117
powyżej 15 ha
98
98
(źródło – opracowanie własne )

Powierzchnia gospodarstw

Ilość
gospodarstw
wg stanu na
31.12.2020
248
375
212
164
114
97

1.9. Podmioty gospodarcze
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według stanu
na dzień 31 grudnia 2020 r., ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne
miejsce prowadzenia działalności w gminie Choceń obejmuje 617 pozycji, z czego status:
- „aktywny” posiada 255 podmiotów,
- „wykreślony” posiada 306 podmiotów,
- „zawieszony” posiada 52 podmioty,
- działalność nierozpoczęta 1 podmiot,
- podmiotów do prowadzenia działalności wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 3
pozycje.
Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie zakłady
rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: transport drogowy towarów, branża
budowlana, branża elektryczna, naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż, fryzjerstwo.

1.10. Nowi inwestorzy
Preferencje podatkowe sprawiają, że teren jest atrakcyjny dla prowadzenia działalności
gospodarczej. Na podstawie uchwały Rady Gminy Choceń XIII/96/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, ze zwolnień z podatku od nieruchomości w roku
2020 skorzystał 1 podmiot (zatrudniający średnio 48 osób).
1.11. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
W celu wspierania idei samorządu terytorialnego, gmina Choceń współpracuje z organizacjami
pozarządowymi. Na terenie gminy Choceń działają następujące stowarzyszenia zarejestrowane
w KRS:
1) Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń,
2) Ochotnicza Straż Pożarna w Choceniu,
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach,
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach,
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Nakonowie Starym,
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Szczutkowie,
7) Ochotnicza Straż Pożarna w Wichrowicach,
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach,
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9) Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń,
10) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,
11) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kujawskiej „Bractwo Choceńskie”
12) Rada Kobiet Gminy Choceń – do 03.11.2020 r.,
13) Stowarzyszenie Golden Day – do 10.01.2020 r.
Stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich:
1) Koło Gospodyń Wiejskich Śmiłowice,
2) Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach II,
3) Koło Gospodyń Wiejskich Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka”,
4) Koło Gospodyń Wiejskich Wichrowice.
Stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Włocławskiego:
1) Wspólna Europa Choceń – Chmielnicki,
2) Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia Choceń”,
3) Uczniowski Klub Sportowy „Choceń”,
4) Ludowo – Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun”,
5) Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”,
6) Uczniowski Klub Sportowy „Mat”.
Inne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gminna Spółka Wodna w Choceniu
Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytnie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach,
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach I,
Klub Morsów
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
Zarząd Gminny w Choceniu,
7) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Choceniu,
8) Związek Harcerstwa Polskiego, Powiat Włocławek z siedzibą w Choceniu,

Ponadto na terenie gminy, na rzecz jej mieszkańców, działają organizacje pozarządowe z
siedzibą poza gminą:
1) Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych,
2) Koło Łowieckie „Bóbr”,
3) Koło Łowieckie „Łoś”,
4) Koło Łowieckie „Sarna”,
5) Koło Łowieckie „Przepiórka”,
6) Akademia Mieszanych Sztuk Walki
Gmina Choceń przynależy do następujących stowarzyszeń:
1) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
2) Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
3) Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A1
4) Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris
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2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
2.1. Budżet gminy w 2020 r.
Budżet gminy Choceń na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy XIV/103/19 z dnia 30
grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2020.
Uchwała określiła jego wielkości na kwoty:
- dochody 44 905 732,59 zł,
- wydatki 47 040 609,04 zł,
- deficyt 2 134 876,45 zł.
W toku realizacji Rada gminy Choceń oraz Wójt gminy dokonali odpowiednimi aktami
prawnymi zmiany w wyniku których budżet ostatecznie przedstawia się następująco:
- dochody 44 465 304,91 zł
- wydatki 45 494 578,16 zł
- deficyt 1 029 273,25 zł.
Wykonanie budżetu za 2020 r., przedstawia się następująco:
- dochody wykonane 43 918 892,24 zł, co stanowi 98,77 % planu,
- wydatki wykonane 42 128 962,75 zł, co stanowi 92,60 % planu,
W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2020 r., wyniosła 1 789 929,49 zł.
2.2. Struktura dochodów i wydatków
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Ogółem

Dochody
697 977,35
1 437,90
785 887,31
1 364 396,88
167 833,48
1 000,00
13 881,71
148 634,76
86 559,10

Wydatki
878 227,48
998 262,64
3 379 457,26
85 665,92
77 800,00
130 119,65
3 141 544,90
86 559,10

47 000,00
7 440 317,66

906 457,43
145 092,54
-

14 374 775,64
560 202,74
1 874 388,00
46 613,03
142 819,63
12 450 285,16
3 656 641,39
611,90
57 628,60
43 918 892,24

4 391,08
9 722 563,55
63294,09
2 908 278,48
43 248,66
210 859,93
12 634 524,42
5 635 473,64
540 870,90
536 271,08
42 128 962,75
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2.3. Poziom zadłużenia gminy Choceń
Poziom zadłużenia wg stanu na dzień
31.12. 2015
8 166 278,77
31.12. 2016
7 411 065,77
31.12. 2017
7 611 900,36
31.12. 2018
7 670 824,99
31.12. 2019
6 591 486,97
31.12. 2020
5 471 828,90
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI
3.1. Zadania inwestycyjne
Na realizację zadań pozyskujemy środki zewnętrzne: krajowe oraz unijne.
Lp.

Nazwa zadania

1
2

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choceniu
Ogrodzenie i doposażenie stacji uzdatniania wody w
Bodzanówku
Place, parkingi, chodniki 2020
Podbudowy dróg gminnych 2020
Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa
oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 190723C i
drogi powiatowej nr 1909C w miejscowości Choceń
Roboty bitumiczne 2020
Ścieżka pieszo – rowerowa w ciągu DP 2909C Śmiłowice
– Wilkowiczki
Zakup samochodu ciężarowego mercedes Axor 1833
Wykup gruntów
Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0
Zakup serwera
Zakup komputerów PSION
OSP Szczutkowo - modernizacja dachu
Dotacja dla OSP w Szczutkowie na modernizację garażu
Dotacja dla OSP w Wilkowicach na modernizację garażu
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Choceń
Monitoring w Gminie Choceń
Modernizacja łazienek w SP Śmiłowice
Modernizacja dachu na budynku w Śmiłowicach (nad
przedszkolem)
Zakup samochodu Dacia Dokker
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Choceń
Fotowoltaika w Gminie Choceń
Budowa targowiska w Choceniu
OZE w gminie Choceń – mikroinstalacje
Modernizacja i rozbudowa świetlicy w Szczutkowie
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Gminie Choceń

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Wydatki
poniesione w
2020 r. PLN

129 063,90
40 000,00
20 213,83
287 664,17
1 849 190,97

728 302,22
30 000,00
109 999,99
31441,31
16 331,43
10 319,70
26 376,12
12 000,00
16 000,00
20 000,00
539 869,00
20 635,81
70 000,00
49 200,00
55 999,99
99 044,63
19 680,00
1 308 000,00
830 375,61
183 642,49
26 865,00
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Poniżej kilka zdjęć prezentujących wykonane w roku 2020 inwestycje
Przebudowa drogi ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa oraz ulic i skrzyżowania
z drogą powiatową w miejscowości Choceń

16
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OZE W GMINIE CHOCEŃ – MIKROINSTALACJE
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Budowa targowiska w Choceniu
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Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
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Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji
społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i
korzystających z pomocy społecznej.
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizowany z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
Zakup samochodu do działu gospodarki wodno – ściekowej

Zakup samochodu na potrzeby utrzymania dróg na terenie Gminy Choceń
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Modernizacja korytarza i łazienek w szkole w Śmiłowicach
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3.2. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy
Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w całkowitych wydatkach budżetowych gminy
Choceń były następujące:
Rok
Wydatki ogółem
Wydatki
Udział inwestycji
inwestycyjne
w wydatkach
budżetowych
8 902 338,67
28,88 %
2015
30 826 541,77
3 442 926,35
11,56 %
2016
29 784 527,21
6 439 428,99
18,14 %
2017
35 502 854,83
7 424 158,49
19,73 %
2018
37 632 335,47
7 156 562,84
17,44 %
2019
41 029 937,47
6
530
216,17
15,50 %
2020
42 128 962,75

3.3. Fundusz sołecki
Rok
Za 2018
Za 2019
Za 2020

Procent
28,56
26,20
25,35

Kwota dotacji
112 301,42
121 378,32
96 459,36

23
Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
4.1.Infrastruktura techniczna
Komunikacja drogowa oparta jest na:
▪ trasie transeuropejskiej autostrady północ – południe tj. A1, o dł. 6,464 km,
przebiegającej przez północna część gminy.
▪ drodze wojewódzkiej przebiegającej przez gminę o nr 269 Szczerkowo – Choceń –
Kowal o łącznej długości 10,605 km,
▪ 9 drogach powiatowych o łącznej długości ok. 41,268 km
▪ publicznych drogach gminnych o łącznej długości 119,731 km, z czego 102,734 km
posiada nawierzchnię asfaltową, tłuczniową posiada blisko 5,792 km, a gruntową 11,305
km.
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Kutno – Toruń. Warto w tym miejscu
podkreślić, że w Czerniewicach zlokalizowany jest przystanek z dworcem kolejowym, który jest
już własnością naszego samorządu. Ponadto poza wspomnianą stacją, gdzie zatrzymują się
pociągi osobowe, zlokalizowana jest stacja techniczna z bocznicą kolejową z urządzeniami do
załadunku i wyładunku towarów.
Gmina jest całkowicie zwodociągowana i ztelefonizowana. Sieć elektryczna zasila wszystkie
posesje w energię elektryczną. Na istniejących słupach znajduje się już łącznie 1000 opraw
oświetlenia ulic, w tym stanowiących własność gminy - 183 szt., oraz własność Energii
Oświetlenie – 817 szt.

4.2. Zagospodarowanie przestrzenne
Dla całego obszaru gminy Choceń opracowano studium kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Blisko 13 % powierzchni gminy objęta jest miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców, prowadzone są obecnie prace nad
sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:
- ul. Zakrzewskiej w Choceniu ok. 6 ha,
- terenu po byłym placu buraczanym w Czerniewicach ok. 10 ha,
- zmiany studium uwarunkowań w m. Wilkowiczki i Czerniewice II – ok. 40 ha,
- działek położonych w północnej części m. Choceń ok. 100 ha,
- wybranych obszarów gm. Choceń w miejscowościach Borzymie, Niemojewo, Janowo,
Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń,
- wybranych obszarów gm. Choceń w miejscowościach Niemojewo, Bodzanowo.
W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
W 2020 r., wpłynęło do Urzędu gminy w Choceniu 6 wniosków o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczyły budowy stacji
transformatorowych (2 szt.) oświetlenia drogowego (1 szt.), linii energetycznej kablowej (2 szt.)
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni (1 szt.). W 2020 r., wydano 6 decyzji, w tym 5 z wniosków
z 2020 r., i 1 decyzję z wniosku z 2019 r. Wszystkie były pozytywne.
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W 2020 r., wpłynęło 55 wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu. W większości dotyczyły budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych,
budynków gospodarczych i garażowych. W niewielkiej ilości wnioski dotyczyły budowy
budynków letniskowych i zmiany sposobu użytkowania budynków. Po rozpatrzeniu złożonych
wniosków wydano 57 (z 2019 r., i 2020 r.), decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, z czego 5 było decyzjami odmownymi. Wydane decyzje dotyczyły:
a) budowy, przebudowy, rozbudowy budynków mieszkalnych – 23,
b) budowy, przebudowy, rozbudowy budynków rekreacji indywidualnej letniskowej – 4,
c) budowy, przebudowy, rozbudowy budynków gospodarczych i garażowych – 11,
d) zmiany sposobu użytkowania budynków - 4,
e) umorzenia postępowania z powodu wycofania wniosku – 3,
f) inne – 7.
W 2020 r., wydano 281 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń. W znacznej większości
zaświadczenia były wydawane na potrzeby przedłożenia ich u Notariusza, w przypadku kupna lub
sprzedaży działek. Wydano także 28 zaświadczeń/poświadczeń dotyczących nadania numeracji
porządkowej nieruchomości.
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5. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.1. Gospodarowanie odpadami
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) nałożyła na samorządy
obowiązek organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami. Gmina zorganizowała
odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ponadto zobowiązała właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych tzn. zakładów i przedsiębiorstw, sklepów i obiektów
użyteczności publicznej do zawarcia umów na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.
Rada Gminy ustaliła, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę „wytwarzający
płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób zamieszkałych na
terenie nieruchomości.
Miesięczna opłata za
osobę

do 31.03.2019 r.
7,00 zł

od 01.04.2019 r.
15 zł

Od 01.06.2020 r.
20 zł (ulga za bio 2 zł/osobę)

Jest to niższa stawka opłaty dla nieruchomości na których zbiera się odpady w sposób
selektywny, natomiast w przypadku przekazywania odpadów niesegregowanych, oplata jest
naliczana w podwójnej wysokości.
Na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
obowiązuje stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Maksymalną wysokość stawki
za pojemnik określa uchwały Rady Gminy w Choceniu.
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe w przypadku, gdy odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny
wynosiła 150,00 zł, od 1 kwietnia 2019 r., w wysokości 270 zł. Natomiast w sytuacji, gdy
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 210 zł, a od 1 kwietnia 2019
r., wynosi 360 zł.
Systemem gospodarowania odpadami objęto ogółem ok. 2250 nieruchomości tj.
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane
jedynie przez część roku.
Właściciele nieruchomości składają deklarację w której wskazują ilość osób
zamieszkujących daną nieruchomość i sposób gospodarowania odpadami. Na tej podstawie
naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami. W przypadku złożenia zmiany deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość opłaty jest na bieżąco
aktualizowana na podstawie ilości osób wskazanej w deklaracji.
Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w skład których wchodzi odbiór, transport,
zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz
koszty obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.
W kwocie opłaty przysługuje mieszkańcom:
− odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością – 1 raz w miesiącu,
− odbiór odpadów biodegradowalnych – 2 razy w miesiącu od kwietnia do października i 1 raz
w miesiącu od listopada do marca.
- odbiór wystawek – 2 razy w roku po wcześniejszym zapisaniu się,
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− możliwość dostarczenia wytworzonych odpadów do PSZOK w godzinach pracy.
Masa odpadów i poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
Rok

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Masa
odpadów
(Mg)
734,30
736,204
984,140
1 362,772
1 747,780
1 615,14

Masa odpadów
Poziom
przekazanych do osiągniętego
recyklingu (Mg) recyklingu (%)
96,8
20,67
107,562
18,53
125,993
21,52
153,252
24,66
213,9
32,04
ok. 217,6
33,50

Gmina musi zapewnić osiągnięcie:
− poziomów odzysku odpadów segregowanych,
− ograniczenie masy składowanych odpadów biodegradowalnych.
W przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów odzysku w poszczególnych latach na
Gminę zostanie nałożona przez WIOŚ kara finansowa, która w konsekwencji może spowodować
wzrost przedmiotowej opłaty. Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Nie odnotowano przekroczenia w
poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ale nie
osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła.
W roku 2018 – poziom recyklingu powinien wynosić 30 %, a wyniósł 24,66 %.
W roku 2019 – poziom recyklingu powinien wynosić 40%, a wyniósł 32,04 %
W roku 2020 – poziom recyklingu powinien wynosić 50 %, a wyniesie ok. 33,5 %.
Brak dokładnych danych na dzień sporządzenia raportu. Podmiot odbierający odpady ma czas na
złożenie sprawozdania do 30.06.2021 r. Rzeczywisty poziom recyklingu może być większy
ponieważ wskazany wynik (33,5 %) obliczono na podstawie niekompletnych informacji.
W latach 2019 i 2020 r., w ramach ogłaszanego przetargu odebrano następujące ilości odpadów
komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje:
KOD
ODPADU

RODZAJ ODPADU

MASA
MASA
ODPADU 2019 ODPADU 2020
(Mg)
(Mg)

20 03 01

Odpady zmieszane

1009,100

921,920

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

144,060

176,350

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4,930

-

15 01 07

Opakowania ze szkła

95,310

128,060

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,400

4,640

16 01 03

Zużyte opony

8,320

10,890

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów

7,480

8,000

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

180,060

132,520
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0,620

-

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2,920

5,650

20 01 36
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

13,440

47,410

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

27,760

123,100

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

117,94

45,720

17 03 80

Odpadowa papa

0,860

-

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

134,580

10,880

SUMA

1 747,780

1 615,14

W 2019 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ponownie do obsługi
powyższego zadania firmę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z siedzibą
w Baruchowie.
Do PSZOK-u można nieodpłatnie przekazać – odpady budowlane, remontowe,
wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, opony, popiół oraz inne odpady nie zbierane w
cyklu miesięcznym.
5.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska
1) „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Gmina dokonywała sukcesywnie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ilość usuniętych ton azbestu
123,33
159,803
164,44
98,75
138,63
96,157

Koszt projektu w zł
98.664,00
57.191,70
72.561,31
34.355,99
70.904,48
41.594,64

Dzięki powyższemu zadaniu dofinansowanie dla mieszkańców w pierwszych latach wynosiło
100 % środków finansowych na usunięcie wyrobów azbestowych, w kolejnych 85 %, w roku
2019 i 2020 - 100 %.
2) Gmina zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utworzyła
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Funkcjonuje on w Niemojewie w dniach i
godzinach wskazanych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości.
3) Gmina w celu umożliwienia procesu działań rewitalizacji, głównie w kontekście możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych, m.in. unijnych, opracowała Program Rewitalizacji dla
Gminy Choceń na lata 2017-2023. Program ten obejmuje szereg przedsięwzięć w szerokim
aspekcie, które pomogą zrewitalizować teren naszej gminy. Począwszy od inwestycji
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modernizacyjnych i budowy nowej infrastruktury technicznej, jak również zadań wpływających
na problemy społeczne.
4) W budżecie Gminy corocznie zabezpiecza się kwotę ok. 15.000 zł na realizację zadań z
zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami
uczestniczącymi w wypadkach drogowych.
5) Kontynuowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, poprzez budowę
przydomowych oczyszczalnie ścieków poza aglomeracją oraz budowę infrastruktury wodno –
ściekowej na obszarze aglomeracji. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji ogółem
wynosi 72,0 km, w tym grawitacyjnej 54,2 km. Wybudowanych zostało 396 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
6) Zielony krajobraz w 2020 r., - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sadzonek drzew i krzewów. Zakupiono 83 szt. drzew
oraz 40 szt. sadzonek krzewów na kwotę 15 125 zł. Kwota przyznanej dotacji ze środków
WFOŚiGW w Toruniu 7 100 zł.
7) Zamontowano czujnik jakości powietrza w centrum Chocenia na budynku Choceńskiego
Centrum Kultury- Biblioteka. Wyniki są dostępne na naszej stronie internetowej www.chocen.pl
na samym dole strony. Czujnik mierzy:
- pyły zawieszone PM 2.5 (jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka, dlatego że
jest bardzo drobny);
- pyły zawieszone PM 10 (jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak
benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie);
- pyły zawieszone PM 1 (najbardziej niebezpieczne z pyłów zawieszonych, którego źródłem są
głównie kiepskiej jakości paliwa). Najdrobniejsze cząsteczki PM 1, podobnie jak PM 2.5,
przenikają do krwi powodując problemy z układem krążenia, układem oddechowym i
nerwowym;
- wilgotność powietrza;
- ciśnienie;
- temperatura powietrza.
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6. OŚWIATA
6.1. Sieć szkolno-przedszkolna w gminie:
▪
▪
▪

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach z oddziałem zerowym,
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, w skład zespołu wchodzą:
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu,
• Przedszkole Samorządowe w Choceniu,
Uzupełnieniem oferty szkolnictwa na terenie gminy są utworzone w Choceniu – niepubliczne
szkoły ponadpodstawowe (liceum i szkoła zawodowa) prowadzone przez Towarzystwo
Edukacji, Kultury i Promocji Gminy Choceń. Funkcjonują także 3 niepubliczne przedszkola – w
Choceniu, Śmiłowicach i Czerniewicach.

6.2. Baza oświatowa
Wszystkie szkoły podstawowe posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu.
Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów jednostek oświatowych
spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Dyrektorzy jednostek
oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy niezbędny do
prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 4 obiekty szkolne w:
Choceniu – 2 (szkoła wraz z halą sportową i przedszkole), Wilkowicach – 1 (szkoła z oddziałem
zerowym i salą gimnastyczną), Śmiłowice – 1 (szkoła).
Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne,
uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe zakupione
w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.
W Czerniewicach funkcjonuje boisko Orlik, którego inwestycja została dofinansowana z budżetu
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na terenie gminy jest pełnowymiarowa hala sportowa w
Choceniu, z której korzystają uczniowie, różne grupy sportowe oraz mieszkańcy gminy. Sala
sportowa została także wybudowana w Wilkowicach.
Na terenie Gminy funkcjonują przedszkola niepubliczne, które otrzymują z budżetu gminy
dotacje.

Lp.

Jednostka niepubliczna

Otrzymana
dotacja w roku
2019

Liczba
dzieci
30.09.2019

Otrzymana
dotacja w roku
2020

Liczba
dzieci
30.09.2020

1

Niepubliczne Przedszkole
w Choceniu
Niepubliczne Przedszkole
w Śmiłowicach
Niepubliczne Przedszkole
w Czerniewicach
RAZEM

538 314,29

97

596 080,18

101

186 920,00

44

187 397,96

38

180 240,00

38

180 034,30

42

905 474,29

179

963 512,44

181

2
3
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6.3. Poziom wydatków na oświatę
Lp.

1
2
3
4

Rok
budżetowy
2017
2018
2019
2020

Wykonanie w dziale „Oświata i Wychowanie”
oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”
8 043 753,85
8 748 890,29
9 583 453,78
9 933 423,48

6.4. Realizacja projektu
Zrealizowaliśmy projekt „Jakie to proste!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja dla Działania 10.2
Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
W roku 2020 odbyło się:
• 19 wycieczek do Bydgoszczy – 40.782,44
• 1 wycieczka do Torunia – 1.718,05
• 1 wycieczka do Gorenia – 2.264,92
• 2 do Włocławka Przedsiębiorczość – 2.980,09
Łączna wartość wycieczek - 50.045,32
Liczba godzin z przeprowadzonych zajęć:
• j. angielski – 200 h,
• informatyka – 144 h,
• nauki matematyczno – przyrodnicze -1000 h,
• j. polski – 544 h,
• doradztwo edukacyjno – zawodowe – 48 h
psycholog i logopeda - 136h
Zrealizowano 3 pikniki naukowe w każdej ze szkół;
zakupiono 3 urządzenia wielofunkcyjne za łączną kwotę 36.000 zł.
Liczba uczniów biorących udział w projekcie – 482 w tym dziewcząt 233 i chłopców 249.
Łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia nauczycielom w 2020 roku – 136.620,65
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7. STAN MIENIA KOMUNALNEGO
7.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności (stan na dzień 31
grudnia 2020 r.)
1) Grunty ogółem – 1.664.893 m2, w tym:
a) Obiekty hydroforni i ujęć wodnych 6.476 m2,
b) Tereny sportowe i szkolne 6.200 m2
c) Grunty szkolne – 59.128 m2
d) Tereny przeznaczone pod działki budowlane 77.244 m2
e) Działki budowlane w Choceniu – 10.658 m2
f) Działki budowlane w Czerniewicach – 31.177 m2
g) Działki budowalne Borzymowice – 4.591 m2
h) Drogi – 1.305.166 m2
i) Działki pod budynkami 6.905 m2
j) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 11.271 m2
k) Inne – 162.790 m2
2) Lokale mieszkalne - łącznie 15
a) Śmiłowice - 3 lokale,
b) Czerniewice dworzec – 10 lokali,
c) Czerniewice NZOZ – 1 lokal,
d) Olganowo – 1 lokal
3) Obiekty oświatowe:
a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu
b) Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
c) Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
d) Przedszkole Śmiłowice
e) Przedszkole Czerniewice
4) Obiekty kulturalne:
a) Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka
b) Remiza w Szczutkowie,
c) Świetlica w Szczytnie
d) Świetlica w Czerniewicach II
5) Lokale użytkowe
a) Śmiłowice - 1
b) Czerniewice NZOZ – 2
c) Choceń – gabinet stomatologiczny – 1
d) Policja
e) 11 lokali handlowych (targowisko)
6) Inne obiekty
a) Budynek GOPS
b) Budynek OSP Choceń
c) Żłobek w Choceniu,
d) 2 domy w Olganowie
7) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 72 km,
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8) Obiekty sportowe:
a) siłownia na wolnym powietrzu w Parku Niepodległości w Choceniu,
b) siłownia na wolnym powietrzu w Parku w Śmiłowicach,
c) elementy siłowni przy boisku wielofunkcyjnym w Czerniewicach,
d) boisko wielofunkcyjne w Czerniewicach,
e) boisko wielofunkcyjne w Śmiłowicach,
f) sala gimnastyczna w Wilkowicach,
g) sala gimnastyczna w Choceniu,
h) siłownia na wolnym powietrzu ul. Jeziorna Choceń,
i) siłownia na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w
Śmiłowicach ,
j) siłownia na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach,
k) siłownia na wolnym powietrzu przy remizie OSP w Nakonowie Starym,
l) siłownia na wolnym powietrzu przy świetlicy w Szczytnie.
9) Place zabaw:
a) w parku w Choceniu,
b) w parku w Śmiłowicach,
c) przy dworcu w Czerniewicach,
d) przy przedszkolu w Czerniwicach,
e) przy boisku wielofunkcyjnym w Czerniewicach,
f) w Skibicach,
g) w Borzymiu,
h) w Choceniu – ul. Spacerowa,
i) w Choceniu - ul. Sikorskiego 12,
j) w Choceniu - ul. Jeziorna.

7.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu
Gmina posiada 1354 udziały o wartości nominalnej 500 zł w Rypińskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

33
Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020

8. POMOC SPOŁECZNA
Wśród zadań realizowanych przez GOPS są:
- świadczenia wychowawcze,
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe z
ubezpieczenia społecznego,
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usuwanie skutków klęsk,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny – program „Dobry start” (tzw. 300+),
- odpłatność za pobyt w DPS,
- składka zdrowotna dla osób pobierających zasiłek stały,
- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne celowe,
- zasiłki stałe,
- usługi opiekuńcze,
- posiłek i dowóz,
- edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia i zasiłki szkolne,
- wspieranie rodziny – Asystent rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie,
- objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,
- kwalifikowanie i wydawanie skierowań do Caritas we Włocławku do otrzymania pomocy
żywnościowej,
- praca socjalna,
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego,
- w czasie epidemii – zakup żywności i leków dla osób przebywających na kwarantannie,
koordynowanie dowozu na szczepienie.

8.1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej
Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Liczba rodzin
577
533
458
408
376

8.2. Liczba osób korzystających z posiłków
Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Liczba osób
346
319
297
246
160
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8.3. Stypendia i zasiłki szkolne
Zasiłki szkolne
Stypendia szkolne
Kwota wkładu
własnego gminy

Zasiłki szkolne
Stypendia szkolne
Kwota wkładu
własnego gminy

Zasiłki szkolne
Stypendia szkolne
Kwota wkładu
własnego gminy

2018
10 916,00 zł
226 400,48 zł
59 329,12 zł

Liczba uczniów
45
265
X

2019
9 000,00
226 196,00
47 038,92

Liczba uczniów
38
200
X

2020
6 400,14
136 419,49
35.704,91

Liczba uczniów
29
155
X
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o 7 jednostek OSP
Lp.

Nazwa jednostki/typ

1

OSP Choceń,
jednostka typu S,
włączona do KSR-G
OSP Czerniewice,
jednostka typu S,
włączona do KSR-G
OSP Śmiłowice,
jednostka typu S,
włączona do KSR-G
OSP Nakonowo
Stare, jednostka typu
S, włączona do
KSR-G
OSP Szczutkowo,
jednostka typu S
OSP Wilkowice,
jednostka typu S
OSP Wichrowice,
jednostka typu S

2

3

4

5
6
7

Liczba
druhów
26

Liczba wyjazdów na akcje
w 2019
w 2020
86
124

Sprzęt

60

49

35

87

61

46

Samochód MAN ciężki

32

24

18

Samochód Renault

26

6

5

22

1

1

Samochód Lublin
Samochód Star 244
Samochód Volkswagen

18

3

6

Samochód Volkswagen

Samochód Volvo
Samochód Navara i
łódka
Samochód MAN średni
Samochód Lublin
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10. Realizacja uchwał Rady Gminy Choceń
W 2020 r., Rada gminy Choceń podjęła 68 uchwał (2 uchwały podjęte w 2019r., dotyczyły roku
2020)
Rodzaj
Lp. działalności
Uchwała (numer, przedmiot)
Opis wykonania
Uchwała nr XIV/103/19 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok
2020
Uchwała nr XV/105/2020 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok
2020
Uchwała nr XVI/107/2020 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Choceń na rok 2020

1.

2.

3.

Uchwała nr XVIII/133/2020 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2020

5.

Uchwała nr XIX/140/2020 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Choceń na rok 2020

6.

Budżet Gminy

4.

Uchwała nr XX/144/2020 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Choceń na rok 2020

7.

Uchwała nr XXI/152/2020 w sprawie zmiany
budżetu Gminy Choceń na rok 2020

8.

Uchwała nr XXII/154/2020 w sprawie
zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2020

9.

Uchwała nr XXIII/162/2020 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok
2021
Uchwała nr XIV/102/19 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034
Uchwała nr XV/104/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034
Uchwała nr XVII/122/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034
Uchwała nr XIX/139/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034
Uchwała nr XX/143/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034

11.

12.

13.

14.

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy

10.

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 325
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 618
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 1274
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 3221
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 3928
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. w 2020 r., poz. 4843
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. w 2020 r., poz. 5156
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. w 2020 r., poz. 6190
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. w 2021 r., poz. 272
Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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15.

16.

17.

18.

20.

21.

Finanse, podatki

19.

22.

23.

24.

26.

Gospodarka odpadami

25.

Uchwała nr XXI/151/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034
Uchwała nr XXII/153/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034
Uchwała nr XXIII/161/2020 w sprawie
uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Choceń na lata 2021-2034
Uchwała nr XVI/109/2020 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej
obsługi finansowej jednostkom
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Uchwała nr XVI/114/2020 w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
zasad poboru oraz terminów płatności tej
opłaty
Uchwała nr XVI/116/2020 w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg publicznych gminnych
dla których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń
Uchwała nr XVIII/130/2020 w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań
finansowych i sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Choceń za 2019 r.
Uchwała nr XVIII/134/2020 w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz
maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w
Choceniu
Uchwała nr XXII/157/2020 w sprawie
wprowadzenia ulg w podatku rolnym

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz.1278
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz.1280
Wykonana

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 3219

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 6188
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 6189
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 2577

Uchwała nr XXII/158/2020 w sprawie
określenia stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości
Uchwała nr XVII/127/2020 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XVIII/135/2020 w sprawie
Wykonana, opublikowana
wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w 2020r., poz. 3104
ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia
z części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości kompostujących odpady
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27.

29.

30.

Gospodarka
wodno-ściekowa

28.

32.

33.

Wójt Gminy

31.

36.

37.

38.

Zagospodar
owanie
przestrzenn
e

35.

Administracja

34.

biodegradowalne stanowiące odpady
komunalne w przydomowym kompostowniku
Uchwała nr XVIII/136/2020 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXII/155/2020 w sprawie
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami dla
nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych
Uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie
ustalenia opłaty za koszty związane z
ponownym przyłączeniem odbiorcy do
gminnej sieci wodociągowej
Uchwała nr XXIII/170/2020 w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Choceń
Uchwała nr XVII/126/2020 w sprawie
zatwierdzenia zarządzenia porządkowego
Wójta Gminy Choceń
Uchwała nr XVIII/129/2020 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Choceń wotum
zaufania
Uchwała nr XVIII/131/2020 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Choceń
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
rok 2019
Uchwała nr XVI/111/2020 w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy
miejscowości Jerzewo
Uchwała nr XVI/112/2020 w sprawie
wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy
miejscowości Zakrzewek
Uchwała nr XXII/159/2020 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości
Uchwała nr XXIII/171/2020 w sprawie
zatwierdzenia konsultacji w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości
Uchwała nr XVI/120/2020 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych obszarów gminy Choceń w
miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 3105
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 6187

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 3929
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 274
Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz. 2576
Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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40.

Ochrona
środowiska

39.

41.

43.

44.

Programy

42.

45.

46.

48.

49.

Edukacja

47.

Uchwała nr XVI/121/2020 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych obszarów gminy Choceń w
miejscowościach: Borzymie, Niemojewo,
Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek,
Bodzanowo, Choceń
Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Choceń

Wykonana

Uchwała nr XVI/118/2020 w sprawie
określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Choceń na 2020 rok
Uchwała nr XIX/142/2020 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Choceń na lata 2020-2025
Uchwała nr XX/146/2020 w sprawie przyjęcia
aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla
Gminy Choceń na lata 2017-2023”
Uchwała nr XX/149/2020 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2020-2022
Uchwała nr XXII/156/2020 w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choceń na
lata 2020-2030
Uchwała nr XXIII/169/2020 w sprawie
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na
rok 2021
Uchwała nr XVI/115/2020 w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w
gminie Choceń w roku szkolnym 2019/2020 w
celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców
Uchwała nr XVIII/137/2020 w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w
gminie Choceń w roku szkolnym 2020/2021 w
celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
rodziców
Uchwała nr XXIII/172/2020 w sprawie
wykonywania przez Gminę Choceń
działalności polegającej na świadczeniu usług
HotSpot na rzecz użytkowników końcowych z
wykorzystaniem posiadanej infrastruktury

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz.1282

Wykonana, opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
w 2020r., poz.2574

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz. 1279

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz. 3220

Wykonana
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50.

52.

Jednostki organizacyjne

51.

53.

55.

Kąpielisko

54.

56.

58.

59.

60.

Ulice, drogi, transport

57.

telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej
zbudowanej w ramach projektu WiFi4EU
Uchwała nr XVII/128/2020 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie utworzenia Żłobka
"Pomponik" w Choceniu oraz nadania mu
statutu
Uchwała nr XX/150/2020 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczenia pieniężnego z
pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
Uchwała nr XX/148/2020 w sprawie nadania
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choceniu
Uchwała nr XX/145/2020 w sprawie nadania
imienia Szkole Podstawowej w Śmiłowicach
Uchwała nr XXII/160/2020 w sprawie nadania
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choceniu
Uchwała nr XVII/125/2020 w sprawie
określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w
roku 2020
Uchwała nr XVI/116/2020 w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg publicznych gminnych dla
których zarządcą jest Wójt Gminy Choceń
Uchwała nr XVI/119/2020 w sprawie
współdziałania z Powiatem Włocławskim w
wykonywaniu zadania publicznego
Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie
udzielenia pomocy dla Powiatu
Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia
ciągu pieszego przy drodze powiatowej
Uchwała nr XX/147/2020 w sprawie
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę
Choceń zadania z zakresu właściwości
Powiatu Włocławskiego związanego z
zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
oraz ulic leżących w ciągach tych dróg
Uchwała nr XXIII/163/2020 w sprawie
utworzenia linii autobusowych i wyrażenia
zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego o charakterze użyteczności
publicznej na terenie Gminy Choceń

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz. 2578
Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz. 4844

Wykonana

Wykonana
Wykonana

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz.2575
Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz.1280
Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana
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61.

62.

63.

64.

69.

70.

Inicjatywa
uchwałodawcza

68.

Skargi

67.

Kontrola

66.

Targowisko

65.

Uchwała nr XXIII/164/2020 w sprawie
ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do
bezpłatnych przejazdów w przewozie
autobusami w publicznym transporcie
zbiorowym organizowanym przez Gminę
Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu
przewozów w tym transporcie
Uchwała nr XXIII/165/2020 w sprawie
przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i
Gminy Chodecz części zadania z zakresu
organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXIII/166/202 w sprawie
przejęcia przez Gminę Choceń od Gminy
Lubień Kujawski części zadania z zakresu
organizacji publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXIII/167/2020 w sprawie
przejęcia przez Gminę Choceń od Gminy
Lubraniec części zadania z zakresu organizacji
publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XXIII/168/2020 w sprawie
przejęcia przez Gminę Choceń od Gminy
Boniewo części zadania z zakresu organizacji
publicznego transportu zbiorowego
Uchwała nr XVI/110/2020 w sprawie ustalenia
Regulaminu targowiska gminnego „Mój
Rynek" w Choceniu
Uchwała nr XVI/113/2020 w sprawie
regulaminu targowiska w Czerniewicach
Uchwała nr XVI/117/2020 w sprawie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2021r., poz. 273

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana

Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz. 1276
Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz.1277
Wykonana, opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w
2020r., poz.1281

Uchwała nr XVII/123/2020 w sprawie
rozpatrzenia skargi

Wykonana

Uchwała nr XV/106/2020 w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia
kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Choceniu

Wykonana
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11. PODSUMOWANIE
11.1. Ważniejsze wydarzenia:
- przeprowadzony został przetarg na „Modernizację i rozbudowę świetlicy wiejskiej w
Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do
prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”. Zadanie
wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023, współfinansowane w
ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;
- 12 stycznia 2020 r., odbył się XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orkiestra
zagrała po raz szesnasty za sprawą Sztabu utworzonego przy Towarzystwie Kultury, Edukacji i
Promocji Gminy Choceń;
- w związku z wyrażeniem zgody przez Radę Gminy Choceń na udzielenie dotacji dla OSP
Choceń w kwocie 540 tys. zł, uruchomiono z budżetu gminy w/w kwotę. Dotacja jest
przeznaczona na sfinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
- w dniu 18 stycznia 2020 r., świętowano10-lecie powstania hali sportowej w Choceniu, budowa
obiektu rozpoczęła się w 2008 roku i po 18-miesiącach (04.01.2010r.) hala rozpoczęła swoją
działalność;
- zaprzestanie dostarczania wody z zasobów wód gminy Choceń na tereny znajdujące się na
terenie gminy Chodecz;
- przeznaczono kwotę 80.000,00 zł na dotację zadań z zakresu „Upowszechniania i rozwoju
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń w 2020 roku ”, Akademia Mieszanych Sztuk
Walk z Nakonowa Starego (10 0000 zł) w dyscyplinie mieszane sztuki walki oraz Gminne
Towarzystwo Sportowe „Unia Choceń” (70.000,00 zł) m.in. na szkolenia i organizację zawodów
sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sekcjach piłki nożnej, siatkowej, ręcznej,
koszykowej, tenisa;
- podczas ferii zimowych gościliśmy w Choceniu sportowców z kujawsko – pomorskiego
(młodych piłkarzy z Akademii Piłkarskiej „Brda” kadra wojewódzka Kujawsko – Pomorskiego
Związku Koszykówki) oraz harcerzy z powiatu włocławskiego;
- Gmina Choceń została wybrana do realizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program jest
realizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki w Toruniu na zlecenie Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W programie uczestniczyły dzieci
ze szkół podstawowych z Chocenia, Śmiłowic i Wilkowic;
- Zawarto porozumienie z Dowódcą 81 batalionu lekkiej piechoty wchodzącego w skład 8
Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W razie wprowadzenia stanu
wyjątkowego i wojennego lub ogłoszenia mobilizacji szkoła w Choceniu wraz z przyległymi
obiektami zostanie oddana do dyspozycji wojska. W czasie pokoju będą się też tutaj odbywać
ćwiczenia jednej z kompanii batalionu, ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej odbywają się w
weekendy, a w naszym przypadku także w okresie wakacji.
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- W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę z „ZAKŁADEM BLACHARSKIM Lesław Wiliński”
z Włocławka na realizację inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do
prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej;
- Powiatowy Dzień Druhenek w dniu 21 lutego 2020 r., w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Choceniu;
- ogłosiliśmy przetarg na budowę 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu OZE
w Gminie Choceń – mikroinstalacje;
- Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-Co V-2 w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników imprezy, odwołano Ogólnopolski
Turniej Tańca Nowoczesnego Choceń 2020 zaplanowany na 7-8 marca 2020r;
- W związku z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ZAWIESZONO planowany na
20 marca 2020r., Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu;
- Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom imprezy, po uwzględnieniu
rekomendacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie
odwołania imprez z udziałem dzieci i osób z grupy ryzyka, zarządzono odwołanie imprezy VIII
Zimowa Wystawa Psów Rasowych, zaplanowanej na 14 – 15 marca 2020 r;
- Ministerstwo Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzyło wniosek na sfinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego dla uczniów, niezbędnego do nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna szkoła”.
Gmina Choceń otrzymała na ten cel 60 tys. zł., w porozumieniu z dyrektorami szkół
postanowiono zakupić 30 laptopów;

- w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników, które wyraziło zgodę na wybudowanie przez Rypińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości
Choceń przy ul. Czerniewickiej. Blok ma powstać na działce nr 190/7, obok pierwszego bloku
RTBS;
- zakończono inwestycję pn. „Budowa targowiska w Choceniu”. Bardzo sprawnie nastąpiło
przeniesienie miejsca handlu. Zarządzanie terenem powierzono Choceńskiej Spółdzielni
Socjalno-Budowlanej. Inwestycja była realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020;

- rozstrzygnięto przetargi na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe położone
w miejscowości Choceń na targowisku gminnym „Mój Rynek”, usytuowane w dwóch
budynkach; obecnie wszystkie lokale są wydzierżawione;

- dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Choceń otrzyma dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję pn.: Przebudowa ul. Polnej, ul.
Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w Choceniu. Otrzymana promesa, skłoniła nas
do uruchomienia procedury przetargowej;

44
Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020

- 16 kwietnia 2020 r., podpisano umowę na „OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje” – etap II.
Wykonawca zadania firma JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z Banina złożyła
najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przetargu, wartość zadania wynosi 798 633,61 zł. W
ramach projektu zaplanowane mamy do wykonania 30 instalacji fotowoltaicznych o mocy od
3,00 kW do 9,90 kW. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- Gmina Choceń ogłosiła w dniu 8 maja przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Choceń. Usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie
wykonywana w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 r.;
- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 18/768/20 z dnia 13 maja br.
rozstrzygnął nabór wniosków i rozdysponował środki finansowe na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2020.
Na liście zadań do dofinansowania znalazł się odcinek dotyczący przebudowy drogi gminnej
Siewiersk – Świątniki (granica gminy) o dł. 0,84 km;
- W dniu 19.05.2020 r. złożono wniosek o przyznanie grantu w ramach: Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1- „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej. W dniu 20.05.2020 r., Gmina Choceń znalazła się na liście rankingowej wniosków
pozytywnie rozpatrzonych, otrzymując Grant w wysokości 74.999,96 zł, w ramach którego
planujemy zakupić 28 szt. nowych laptopów;
- wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków
mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych
po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II” został rozpatrzony pozytywnie. Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/842/20 z dnia 20 maja 2020 r.,
zatwierdził listę wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Przedmiotowy projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023;
- w dniu 27.05.2020 r. przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Choceniu Pani Annie Pawłowskiej na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia
31.08.2021 r.;
- Wójt Gminy Choceń był Organizatorem kąpieliska nad jeziorem Borzymowskim, które
funkcjonowało wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników, w okresie letnim, od
21.06.2020 r., do 31.08.2020 r.;

- Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń pozyskało kolejne środki na działania
społeczne od 1 sierpnia 2020r. do 28 lutego 2021r. realizowało projekt o nazwie „Aktywny
senior – zdrowy senior”. Wsparciem objętych zostało 15 osób. W ramach projektu prowadzone
były zajęcia ruchowe takie jak aerobik/zumba, nordic walking oraz zajęcia sportowe
ogólnorozwojowe. Projekt „ Aktywny senior –zdrowy senior” realizowany jest w ramach grantu
Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i dofinansowany jest z Funduszy Europejskich
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w kwocie 33 250,00 zł. Projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata
2017-2023;
- Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 1 stycznia 2020r. do 31 lipca 2020r.
prowadziło projekt pt. „Bezpieczna rodzina” w ramach grantu Lokalnej Grupy Działania
Dorzecza Zgłowiączki. W zajęciach z pierwszej pomocy brało udział 12 osób. W ramach grantu
zaplanowano również 3 wycieczki rowerowe także dla mieszkańców gminy. Całkowita wartość
projektu to 31 685,20 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 30 060,00 zł. Projekt
wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023;
- W dniu 8 czerwca bieżącego roku w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło
się uroczyste wręczenie klubom sportowym umów na realizację zadań publicznych o charakterze
ponadgminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. Gminne Towarzystwo
Sportowe „Unia Choceń” otrzymała 16 000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie
piłkarskie Gminnego Towarzystwa Sportowego „Unia Choceń”, z przeznaczeniem m.in. na
szkolenie zawodników, wyposażenie klubu w sprzęt sportowy;

- w dniu 19.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację grantu: "Podniesienie aktywności
społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i
Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II".
Wartość grantu wynosiła 50.000,00 zł - 95% kosztów kwalifikowanych. Zadanie realizowane
jest w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt wynika z
Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023;

- Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn. „Rewitalizacja przestrzeni i budynków
mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków
mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II”. Zadanie jest
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014-2020.
- projekt pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń”,
znalazł się na liście operacji przewidzianych do dofinansowania w ramach działania Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020. Inwestycja
dotyczy budowy 45 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie projektu planowane jest
na październik 2021 r;

- W dniu 25 czerwca 2020 r., odebrano nową drogę - ul. Wiązową, Reja, Brzozową, Jodłową.
Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
1 262 850 zł. W odbiorze i uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył Pan Józef Ramlau –
Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski;

- Rząd uruchomił pomoc finansową dla samorządów w ramach tzw. tarczy 4.0. Wielkość
dofinansowania zależy od wielkości inwestycji w gminie i liczby ludności. Otrzymaliśmy środki
w wysokości 1 513 844 zł;
- Egzekucja długów za wodę i ścieki. Upoważnieni przez Radę gminy przystąpiliśmy do
egzekucji długów za wodę i ścieki. Komisja Rady gminy przeprowadziła weryfikację i dokonała
oceny wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Łączne zadłużenie niektórych osób
sięgało kilkunastu tysięcy złotych. Niestety egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynosiła
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żadnych efektów, dlatego też do kilku największych dłużników wysłano zawiadomienia w
sprawie wysokości zadłużenia wraz z informacją o odłączeniu przyłącza wodociągowego i
wskazaniu najbliższego punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę.

- W dniu 22 czerwca 2020 r., podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Kujawsko –
Pomorskiego o dofinansowanie operacji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Choceń. Gmina na wykonanie inwestycji otrzyma dofinansowanie z Unii
Europejskiej w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Zadanie
obejmuje budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogłoszony został przetarg na
wyłonienie wykonawcy robót. Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020;

- w dniu 3 lipca br. Gmina Choceń podpisała umowę darowizny z Fundacją Impact z siedzibą w
Warszawie, w ramach której otrzymaliśmy 17 szt. używanych laptopów dla uczniów, którzy nie
mogliby uczestniczyć w kształceniu na odległość;

- Minister Finansów przekazał informację o przyznanej dla gminy Choceń na rok 2020 r., kwoty
60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która została przyznana z
tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach;

- podpisano z firmą Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka
umowę na realizację zadnia pn. „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych
po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej
cukrowni w miejscowości Choceń – etap II”. Zadanie polega na rewitalizacji 8 budynków i
zostanie wykonane do 30.11.2021 r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Osi priorytetowej
7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki. W/w projekt jest ostatnim działaniem inwestycyjnym realizowanym
przez Gminę Choceń z Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023;

- W dniu 28 lipca br., Wójt gminy Roman Nowakowski powierzył obowiązki kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Pani Hannie Gołębiewskiej;

- Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka złożyło wniosek o dofinansowanie zadania
"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020" ze środków Instytutu Książki. Nasze Centrum
Kultury - Biblioteka zostało wyposażone w dwa stacjonarne zestawy komputerowe do pracy z
księgozbiorem bibliotecznym. Dofinansowanie wynosi 10 200 zł. Nowy sprzęt umożliwi nam
szybszą obsługę czytelnika i sprawniejsze wykonywanie działań w programie bibliotecznym
Mak+;

- W dniu 28.07.2020 r., Wójt Gminy Choceń podpisał umowy najmu na czas określony od 1
sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2023 roku z Gabinetem Stomatologicznego i Niepublicznym
Zakładem Opieki zdrowotnej MEDYK w Czerniewicach. Umowy regulują pod względem
prawnym wszystkie kwestie sporne między Najemcami, aby umożliwić prawidłowe
funkcjonowanie obiektu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Choceń. Ustalony został
czynsz za najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w kwocie 900 zł miesięcznie netto, natomiast
kwota czynszu za Gabinet Stomatologiczny wynosi 160 zł miesięcznie netto;
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- Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina zutylizowała azbest z 27 posesji o łącznej
wadze 96,157 Mg z terenu Gminy Choceń. Zadanie pn.: „Demontaż, utylizacja i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń”. Zadanie było
dotowane w 100% z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 41.594,64 zł;

- W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na
terenach gminnych sadzonki drzew i krzewów w miejscowości Choceń, Wilkowice i
Czerniewice. Wartość zadania to 15.125,00 zł. Gmina Choceń na powyższe zadanie otrzymała
dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu do kwoty 7100,00 zł;
- sierpniowy rynek filmowy – zorganizowano oglądanie filmu Forest Gump na telebimie;
- zakończyliśmy realizację projektu w ramach rewitalizacji pn.: „Modernizacja i rozbudowa
świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie
bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”.
Projekt realizowany był w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach
naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Projekt wynika z Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023.
- od dziesięciu lat Choceń zmienia się w centrum wypoczynkowe, gdzie dzieci i młodzież z całej
Polski przyjeżdżają na obozy sportowe. Dzięki współpracy GOSiRu, Szkoły Podstawowej im.
Januszka Korczaka w Choceniu, stołówki szkolnej oraz SLO i SBSIS funkcjonuje bardzo
atrakcyjna baza noclegowo – sportowa, z której korzysta coraz więcej klubów i szkół. W
wakacje mimo trudnej sytuacji na świecie związanej z COVID19 z choceńskiej bazy skorzystało
ok. 160 osób;
- w „Majątku Kaniewo” gm. Boniewo, odbyło się szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z
terenu gm. Choceń na temat tzw. sprzedaży bezpośredniej. Udział wzięło ok. 40 pań z KGW w
Czerniewicach za torami, Szczutkowie, Wilkowicach, Szczytnie i Wichrowicach;
- przeprowadzano nabór dla uczestników projektu realizowanego w ramach projektu
„Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w
miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w
miejscowości Choceń- etap II” zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę
Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany
przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–
2020, projekt współfinasowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.09.2020 r. do: 30.06.2021 r., Wartość
projektu: 52 632,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł. Projekt wynika z Programu
Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023;
- Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka już po raz czwarty uczestniczyło w akcji społecznej
Narodowe Czytanie, tym razem była to „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W związku z
panującym stanem epidemii w kraju i w trosce o Państwa bezpieczeństwo Narodowe Czytanie
odbyło się tylko z udziałem pracowników CCK-B;
- W 81 rocznicę bitwy pod Szczytnem, zaplanowano dużo skromniejsze uroczystości. W dniu 13
września br., o godz. 11.30 podczas dożynek parafialnych została odprawiona Msza święta w
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kościele parafialnym pw. św. Idziego w Choceniu w intencji pamięci poległych żołnierzy
Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Po Mszy św. delegacja samorządu gminy złożyła
wiązankę kwiatów w Szczytnie przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów z września 1939
r. Kwiaty złożyli także harcerze z Hufca Powiatu Włocławskiego oraz radni powiatowi, a
harcerze z 55. choceńskiej Drużyny Starszoharcerskiej "Fluctus" objęli wartę przy pomniku;
- Trwają prace projektowe nowego bloku w Choceniu. Przedstawiono koncepcję po naniesieniu
uwag dotyczących wielkości planowanych mieszkań. We wstępnych założeniach w bloku w
kształcie litery L, na 4 kondygnacjach będzie łącznie 40 mieszkań a w piwnicach zlokalizowano
także miejsca garażowe;
- w gminie Brześć Kujawski odbyły się parafialno – gminno – powiatowe dożynki, w których
uczestniczyła delegację wieńca dożynkowego z naszej gminy;
- 1 wędkarskie zawody o Puchar Wójta Gminy Choceń odbyły się w dniu 20.09.2020r. w
miejscowości Szczutkowo, na łowisku „Złoty karp”. W zawodach wystartowało 20 wędkarzy
amatorów. Ostatecznie bezkonkurencyjny okazał się Pan Józef Dąbrowski, drugie miejsce zajął
Arkadiusz Łukasiak, trzecie miejsce wywalczył Pan Włodzimierz Kacperski;
- Złożono wniosek, który uzyskał dofinansowanie na utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Żłobek ‘’Pomponik” od 1 września 2021 roku
będzie w stanie zapewnić opiekę łącznie dla 40 dzieci w wieku do lat 3. Wniosek został napisany
na łączna kwotę 563 387,50 zł, z czego 94 500,00 zł stanowi wkład własny Gminy Choceń;
- w związku z wprowadzeniem "żółtej strefy" na terenie całej Polski oraz wynikającego z tego
faktu ograniczenia miejsc podczas wydarzeń kulturalnych do 25 % publiczności w przestrzeni
zamkniętej, wydarzenie zaplanowane w Choceniu z Panem Robertem Makłowiczem zmuszeni
byliśmy odwołać;
- zakupiono urządzenie do pomiaru jakości powietrza. Czujnik został zamontowany na budynku
Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka w Choceniu. Wgląd do wyników pomiarów jest
dostępny na naszej stronie internetowej. Zamontowany czujnik mierzy pyły zawieszone PM 2.5,
pyły zawieszone PM 10, pyły zawieszone PM 1, wilgotność powietrza, ciśnienie, temperaturę
powietrza;
- Gmina Choceń zakupiła samochód ciężarowy marki Mercedes o ładowności 11 ton dzięki
środkom z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Samochód będzie wykorzystywany do
transportu materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury drogowej. Wartość
zakupionego pojazdu to 110 tys. zł;
- zakupiono samochód dostawczy Dacia Dokker dzięki środkom z Rządowego Fundusz
Inwestycji Lokalnych. Samochód będzie wykorzystywany do transportu pracowników, narzędzi
i materiałów niezbędnych do pracy w związku z bieżącym utrzymaniem, kontrolą oraz naprawą
awarii urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Choceń. Wartość zakupionego
pojazdu to 56 tys. zł;
- W dniu 02.10.2020 r., podpisano umowę na „ Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych
na terenie gminy Choceń”, m.in. przy szkole w Śmiłowicach, przy remizie w Nakonowie
Starym, oraz przy świetlicy w Szczytnie. Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 26 865 zł;
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- dużo skromniejsze uroczystości związane ze Świętem Niepodległości odbyły się w dniu 11
listopada br. Delegacja samorządu gminy złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym
bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego przy Urzędzie Gminy w Choceniu, a następnie wzięła
udział we Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. św. Idziego w Choceniu w intencji
Ojczyzny. Niestety wszystkie inne planowane wydarzenia oraz zaprezentowanie piosenek
patriotycznych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu nie
mogły się odbyć;
- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1846/20 z dnia 4 listopada 2020
roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie
ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej, w polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród zadań ocenionych pozytywnie
pod względem formalno-merytorycznym jest projekt złożony przez Gminę Choceń pod nazwą:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń;
- w dniu 5 listopada 2020r. odbyło się odczytanie aktu nadania imienia Anny Wajcowicz, Szkole
Podstawowej w Śmiłowicach. Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią uroczystości
związane z przekazaniem sztandaru planowane są w roku 2021.
- rozpoczęły się prace drogowe w ramach projektu „Przebudowa ul. Polnej , ul. Paderewskiego,
ul. Wrzosowej, ul. Bukowej w Choceniu” realizowanego z Funduszu Dróg Samorządowych;
- w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” trzy szkoły podstawowe z terenu Gminy
Choceń zostały wyposażone w interaktywne monitory dotykowe po 3 szt. dla każdej ze szkół.
Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego
organów prowadzących szkołę. Po 14 tyś. zł otrzymają: Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Choceniu, Szkoła Podstawowa w Wilkowicach i Szkoła Podstawowa im. Anny
Wajcowicz w Śmiłowicach. Całkowita wartość zadania dla szkół wyniesie w sumie 52,5 tys. zł
(wsparcie finansowe 42 tys. zł + wkład własny 10,5 tys. zł);
- w programie „Umiem pływać” uczestniczyło łącznie 60 dzieci ze szkół podstawowych z
Chocenia, Śmiłowic i Wilkowic. W pierwszej turze od marca do końca sierpnia wzięły udział
dzieci ze szkoły Podstawowej z Chocenia i Śmiłowic. Druga tura rozpoczęła się we wrześniu, a
zakończyła w listopadzie. W drugiej turze uczestniczyli uczniowie z Chocenia i Wilkowic

- przeprowadzono konsultacje w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Jerzewo i
Zakrzewek;
- Gmina Choceń, wzięła udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Spis trwał od 1 września
do 30 listopada br. Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w naszej
gminie wyniosła 522. Gmina Choceń powierzone zadanie wykonała w 100%;
- Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Dokument
został przyjęty 1 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Choceń. Strategia jest dokumentem
tworzonym dla Gminy Choceń i jej mieszkańców oraz podmiotów działających na jej terenie.
Określa ona główne cele i kierunki rozwoju gminy, uwzględniając potrzeby społeczności
lokalnej;
- Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach znalazła się wśród placówek, do
których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej –
przekazał 25 sztuk „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, z których każdy składa się z
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tabletu Huawei MediaPad 5 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE),
klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysik;
- przystąpiono do projektu REGIOGMINA, którego celem jest wypracowanie instrumentów
wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP, które będą wdrażane przez samorządy lokalne, m.in. Lokalne
Programy Rozwoju Gospodarczego, Lokalne Organizacje Gospodarcze oraz Regionalne
Obserwatorium Gospodarcze;
- przeprowadzono postępowanie przetargowe na Przebudowę drogi gminnej nr 190705C Choceń
- gr. gminy (Humlin), odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości
0,995 km, podpisano umowę z wykonawcą robót, Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót
Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na kwotę 490 332,80 zł;
- podpisanie z Wojewodą umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. gminy (Humlin), odcinek
Krukowo - Olganowo dofinansowanie w kwocie 166 856,64 zł;
- wystosowano apel do Marszałka o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie
Włocławek – Kutno – Włocławek;
- otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 1 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Choceniu;
- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na kwotę 3 997 500,00 zł z
Wykonawcą FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa na wykonanie inwestycji pn.
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”. Inwestycja
współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny
środowisku Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej;
- rozpoczęto prace budowy sieci światłowodowej;
- uruchomienie usług HotSpot, które będą dostępne przez najbliższe 5 lat w kilku lokalizacjach;
- utworzenie linii autobusowych i wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie
Gminy Choceń – linie utworzono w związku z ubieganiem się o środki u Wojewody w ramach
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przewozy zorganizowano w dni nauki szkolnej;
- związku z zawieszeniem kursów pociągu Włocławek – Kutno, prowadzono rozmowy z firmą
"Marcin" w celu wznowienia kursu autobusu na trasie Choceń - Czerniewice – Włocławek.
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11.2. Podsumowanie
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

105 gospodarstw domowych z solarami
72 km sieci kanalizacji sanitarnej
396 przydomowych oczyszczalni ścieków
1 żłobek
3 szkoły podstawowe
3 przedszkola niepubliczne
7 jednostek OSP
102,7 km utwardzonych dróg
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