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Wstęp  

 

Szanowni Państwo,  

Przedkładam Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021. 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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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. 1 marca 2022 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 

• Wydawanie Wiadomości Choceńskich 

• 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. Symbole gminy 

Herb, flaga i pieczęć ustalone zostały uchwałą XIII/100/12 Rady Gminy Choceń Uchwała z dnia 

23 lutego 2012 r., w sprawie w ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Choceń oraz zasad 

ich stosowania. W roku 2021 r., przystąpiono do ustalenia sztandaru, łańcucha 

Przewodniczącego Rady Gminy Choceń oraz łańcucha Wójta Gminy Choceń. 

 

1.5. 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.  

 

1.6. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Choceniu (aktualnie):

https://www.chocen.pl/
http://www.bip.chocen.pl/
https://epuap.gov.pl/


   

   

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                            

Wójt Gminy 

Z-ca Wójta 

Pełnomocnik ds. ochrony 

informacji niejawnych 

 PION OCHRONY  

 

Inspektor bezpieczeństwa 

teleinformatycznego 
 

Administrator systemu 

teleinformatycznego  

REFERAT 

FINANSOWY 

Skarbnik Gminy 

 

REFERAT  

ADMINISTRACYJNY 

Sekretarz Gminy  

REFERAT  DROGOWO 

- BUDOWLANY 

Kierownik Referatu 

Drogowo - Budowlanego  

REFERAT  

GOSPODARCZY  
Kierownik Referatu 

Gospodarczego 

      Z-ca Skarbnika 

 

st. ds. rolnictwa i ochrony 

środowiska 
2 osobowe st. ds. rozliczeń i 

ustalania należności za wodę, 

odbiór ścieków i odpadów 
st. poboru opłat w zakresie 

gospodarki odpadami 

st. Biuro Obsługi Klienta, opłat 

za wodę i ścieki   

st. ds. Rady Gminy, dowodów 

osobistych i sekretariat 
 ds. wymiaru podatków i 

opłat oraz dział. gospoda. 

st. ds. inwestycji i promocji 

gminy 
 ds. poboru podatków i opłat 

st. ds. zamówień pub., gosp. 

nieruchomościami   
 st. ds. rozliczeń podatku 

VAT  
stanowisko ds. informatyki, 

spraw obronnych, ochrona 

danych osobowych   

 3 osobowe st. ds. 

księgowości budżetowej 

st. ds. inwestycji   kasa 

Z-ca Kierownika USC, Kadry, 

oświata 
 ds. płac i rozliczeń  

Kierownik 

USC 
ewidencja 

ludności 
 

 

 

Koordynator projektów 
 

 

 

 

Pomoc administracyjna 

st. ds. budownictwa i 

gospodarki komunalnej 

Pracownicy stanowisk 

pomocniczych i obsługi: 

1. Konserwator – st. 

jednoosobowe 

2. Robotnik gospodarczy – 

st. wieloosobowe, 

3. Kierowca - operator 

maszyn specjalnych – st. 

wieloosobowe 

 

Zastępca Kierownika d/s 

technicznych 

Pracownicy stanowisk pomocniczych i 

obsługi: 

1. Konserwator – st. wieloosobowe, 

2. Robotnik gospodarczy – st. 

wieloosobowe, 

3. Kierowca sam. ciężarowego – st. 

wieloosobowe, 

4. Kierowca - operator maszyn specjalnych 

– st. wieloosobowe 

Pracownicy stanowisk pomocniczych i obsługi: 

Sprzątaczka – stanowisko 2 osobowe 
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Przeciętne zatrudnienie w 2021 r., w Urzędzie Gminy w Choceniu wyniosło 52,33 etatu, 

natomiast stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniósł 42 osoby. Gmina uczestniczy w 

programach aktywizujących bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy we 

Włocławku. Zatrudniono w Urzędzie w ramach robót publicznych 39 osób (w poprzednim roku 

23) osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi, a dla 25 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 może sprawować opiekę nad 40 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 2021 r., była zawieszona lub 

odbywała się zdalnie.  
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1.7. 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 Kutno-

Włocławek), 

7) Sołectwo Czerniewice II (wieś Czerniewice, część wschodnia od linii kolejowej Kutno-

Włocławek), 

8) Sołectwo Grabówka (wieś: Grabówka, Gajówka, 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, Łopatki),  

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 20), 

24) Sołectwo Wichrowice II (wieś Wichrowice od nr 21), 

25) Sołectwo Wilkowice (wieś Wilkowice),  

26) Sołectwo Wilkowiczki (wieś Wilkowiczki, Księża Kępka), 

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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1.8. Ludność i dynamika zmian  

Gminę Choceń, zamieszkuje ok. 8.000 mieszkańców. 

 
Stan na dzień Liczba ludności 

31.12.2017 8022 

31.12.2018 7990 (UG) 

31.12.2019 8033 (UG) 

31.12.2020 7923 (UG) 

31.12.2021 7942 (UG) 

 

Urodzenia  
Rok Dziewczynki Chłopcy Razem 

2017 37 44 81 

2018 27 39 66 

2019 24 37 61 

2020 26 32 58 

2021 36 36 72 

(źródło – opracowanie własne) 

 

Zgony  
Rok Kobiety Mężczyźni Razem 

2017 17 24 41 

2018 46 41 87 

2019 39 41 80 

2020 45 68 113 

2021 48 64 112 

(źródło – opracowanie własne) 

 

 

Struktura wieku  

 

 
Struktura wieku wg stanu na dzień  

31.12.2020 

Kobiet Mężczyzn Razem % 

Wiek przedprodukcyjny 695 811 1506 19,01 

Wiek produkcyjny 2260 2637 4897 61,81 

Wiek poprodukcyjny 1006 514 1520 19,18 

Razem 3961 3962 7923 100 

 

 
Struktura wieku wg stanu na dzień  

31.12.2021 

Kobiet Mężczyzn Razem % 

Wiek przedprodukcyjny 684 787 1471 18,52 

Wiek produkcyjny 2202 2602 4834 60,87 

Wiek poprodukcyjny 1087 580 1637 20,61 

Razem 3973 3969 7942 100 
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Liczba stałych mieszkańców w sołectwach na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru 

mieszkańców, kształtuje się następująco.  

 
Sołectwo  Liczba 

mieszkańców 

31.12.2018  

Liczba 

mieszkańców 

31.12.2019 

Liczba 

mieszkańców 

31.12.2020 

Liczba 

mieszkańców 

31.12.2021 

Bodzanowo 88 87 85 83 

Bodzanówek 161 158 157 154 

Borzymie 248 246 242 248 

Borzymowice 372 371 357 354 

Choceń 1845 1874 1869 1888 

Czerniewice I 617 624 618 620 

Czerniewice II 410 417 394 410 

Grabówka 108 110 109 107 

Janowo 172 172 165 168 

Jarantowice 39 40 43 44 

Krukowo 139 146 143 142 

Kuźnice  197 201 200 192 

Lutobórz 198 197 201 194 

Nakonowo Stare 109 122 116 87 

Niemojewo 145 139 142 141 

Olganowo 238 231 233 233 

Siewiersk 91 90 89 87 

Skibice 154 158 154 154 

Szatki 121 120 120 120 

Szczutkowo 134 142 132 132 

Śmiłowice 493 499 489 491 

Śmiłowice Pustki  113 115 111 110 

Wichrowice I 78 76 75 75 

Wichrowice II  188 188 181 180 

Wilkowice 561 562 554 556 

Wilkowiczki 424 417 418 430 

Wola Nakonowska  460 453 449 441 

Ząbin 80 78 77 75 

Razem  7990 8033 7923 7944 

(źródło – opracowanie własne ) 

 

Zarejestrowani bezrobotni  
Zarejestrowani bezrobotni Razem W tym kobiet 

31 grudnia 2015  849 459 

31 grudnia 2016 835 440 

31 grudnia 2017 739 407 

31 grudnia 2018  571 335 

31 grudnia 2019  551 320 

31 grudnia 2020 556 317 

31 grudnia 2021 417 254 
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1.9. 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. Powierzchnia 

gospodarstw 

Ilość 

gospodarstw 

wg stanu na 

31.12.2018  

Ilość 

gospodarstw 

wg stanu na 

31.12.2019 

Ilość 

gospodarstw 

wg stanu na 

31.12.2020 

Ilość 

gospodarstw 

wg stanu na 

31.12.2021 

1 od 1 do 2 ha 248 249 248 250 

2 od 2 do 5 ha 367 369 375 380 

3 od 5 do 7 ha 207 207 212 212 

4 od 7 do 10 ha 164 163 164 155 

5 od 10 do 15 ha 117 117 114 111 

6 powyżej 15 ha 98 98 97 99 

(źródło – opracowanie własne ) 
 

  

1.10. Podmioty gospodarcze  
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają 

główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Choceń obejmuje 664 pozycji, z czego 

status: 

- „aktywny” posiada 279 podmiotów,  

- „wykreślony” posiada  328 podmiotów,  

- „zawieszony” posiada 54 podmioty, 

- działalność nierozpoczęta 0 podmiotów, 

- 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.  

 

1.11. 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 

2021 nie skorzystał żaden z podmiotów.  

 

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,  

9) Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń, 
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10) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,  

11) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kujawskiej „Bractwo Choceńskie”, 

12) Wspólnota Samorządowa,  

13) Stowarzyszenie Obrony Praw Właścicieli Działek Nad Jeziorem Ługowiska.  

 

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, 

5) Koło Gospodyń Wiejskich "Kujawianki" w Janowie. 

 

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) Gminna Spółka Wodna w Choceniu,  

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytnie,  

3) Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach,  

4) Klub Morsów,  

5) Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 

Zarząd Gminny w Choceniu, 

6) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Choceniu, 

7) 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 2021 r.  
 

Budżet gminy Choceń na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy XXIII/162/2020 z dnia 

29 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2021. 

Uchwała określiła jego wielkości na kwoty:  

- dochody -  44 177 473,85 zł,  

- wydatki - 45 931 163,58 zł 

- deficyt 1 753 689,73 zł.  

W toku realizacji Rada gminy Choceń oraz Wójt gminy dokonali odpowiednimi aktami 

prawnymi zmiany w wyniku których budżet ostatecznie przedstawia się następująco: 

- dochody 57 702 302,72 zł  

- wydatki 59 869 634,40 zł  

- deficyt 2 167 331,68 zł.  

Wykonanie budżetu za 2021 r., przedstawia się następująco: 

- dochody wykonane 58 461 183,00 zł, co stanowi 101,32 % planu,  

- wydatki wykonane 49 124 898, 14 zł, co stanowi 82,05 % planu,  

W wyniku wykonania budżetu nadwyżka na 31.12.2021 r., wyniosła 9 336 284,86 zł.  

 

2.2.  Struktura dochodów i wydatków  

 
Treść Dochody Wydatki 

Rolnictwo i łowiectwo 1 936 442,61  2 988 215,19  

Leśnictwo  1 771,34 - 

Przetwórstwo przemysłowe  32 867,74 32 867,74 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę   748 842,80  1 125 998,18 

Transport  1 783 642,83 4 372 656,77 

Gospodarka mieszkaniowa  4 344 607,22  1 703 741,11 

Działalność usługowa  1 000,00 16 318,60  

Informatyka 6 188,63 135 019,28 

Administracja publiczna  158 539,46 3 691 310,10  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

1 750,00  1 750,00 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  15 800,00 835 657,88 

Obsługa długu publicznego  - 100 932,65 

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej  

8 757 213,31 - 

Różne rozliczenia 20 644 822,84 4 572,00 

Oświata i wychowanie 717 224,63 10 432 339,99 

Ochrona zdrowia  35 465,33 168 270,28 

Pomoc społeczna 1 639 681,20  2 659 234,19 

Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 532 639,45 262 490,41 

Edukacyjna opieka wychowawcza  104 051,84 164 747,83  

Rodzina 12 313 593,40 12 827 198,16 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3 941 059,60  5 872 647,66 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  172 263,44 573 007,94 

Kultura fizyczna i sport  571 715,33 1 155 922,18 

Ogółem  58 461 183  49 124 898,14 
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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 

31.12. 2021 4 469 957,83 
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3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

 
3.1. Zadania inwestycyjne  

 

Na realizację zadań pozyskujemy środki zewnętrzne: krajowe oraz unijne.  
 

Lp. Nazwa zadania Wydatki 

poniesione w 

2021 r. PLN 

1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Choceniu  931 972,98 

2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  80 000,00 

3 Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej i Sikorskiego  59 997,38  

4 Zakup pomp do tłoczni ścieków  29 992,17 

5 Przebudowa infrastruktury hydroforni w Choceniu  59 998,60 

6 Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę pitną  80 000,00 

7 Wybudowanie 3 przydomowych oczyszczalni ścieków 27 000,00 

8 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  803 384,07 

9 Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez 

wymianę rur azbestowo - cementowych  

110 700,00 

10  Place, parkingi, chodniki 2021  68 866,72 

11 Podbudowy dróg gminnych 2021 369 407,06 

12 Przebudowa drogi ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej, Bukowej  1 348 452,69 

13 Przebudowa dróg gminnych nr 190705C, 190786C, ul. Polnej w 

Czerniewicach 

1 297 981,82 

14 Roboty bitumiczne 2021 388 422,62 

15 Budowa drogi Szczutkowo – Ząbin spec-ustawa  27 000,00 

16 Zakup udziałów w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa  1 646 000,00 

17 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 7 280,85 

18 Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu  39 500,00 

19 Zakup i montaż platformy schodowej  15 500,00 

20 Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Choceniu o pomieszczenie 

garażowe 

120 000,00 

21 Zakup samochodu OSP Wichrowice  60 500,00 

22 Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach  88 699,99 

23 Przebudowa istniejących pomieszczeń oraz wykup mieszkania w 

Żłobku  

250 815,09 

24 Budowa oświetlenia drogowego  219 467,36  

25 Modernizacja pomostu nad jeziorem Borzymowskim  65 000,00  

26 Kompleksowa modernizacja budynku w Czerniewicach i 

Śmiłowicach służąca poprawie ich efektywności  

60 000,00 

27  Projekt rewitalizacji przestrzeni po byłym PGR II etap  1 098 112,10 

28 Zakup rębaka  40 000,00 

29 Modernizacja tarasu Choceńskiego Centrum Kultury  74 661,00 

30 Dotacja dla OSP Wilkowice na modernizację garażu  15 000,00 

31 Dotacja dla OSP Wichrowice na modernizację garażu  75 000,00 

32 Dotacja dla OSP w Śmiłowicach na modernizację garażu  33 419,21 

33 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Nakonowo Stare  369 978,00 

34 Zakup traktorka ogrodowego  15 890,00 

35 Dofinansowanie na wymianę poszycia dachowego  5 120,00 

36 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej  62 827,20 

37 Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach  531 362,47 
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Poniżej kilka zdjęć prezentujących wykonane w roku 2021 inwestycje i 

podejmowane działania 

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

dla aglomeracji Gminy Choceń 
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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 
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Ulice Lipowa i Nowa w Czerniewicach z nowym asfaltem 
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Przebudowa drogi Krukowo – Olganowo o długości 0,995 km 
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Droga tzw. skośna w Skibicach na odcinku 722 
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Przebudowa ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska) 
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"Przebudowa infrastruktury hydroforni w Choceniu" - w budynku Stacji Uzdatniania Wody w 

Choceniu została zamontowana lampa UV w celu dezynfekcji wody przeznaczonej do picia 
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Wmurowanie kamienia węgielnego oraz rozpoczęcie prac przy budowie 

fundamentów sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 

Śmiłowicach  
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Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy obiektów małej 

architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pn.:  

 

 



25 

 Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021 

Pozyskanie środków na budowę nowego boku w Choceniu  

 
 

 

 

 Szlachetna paczka 2021 
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Projekt „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” w Choceńskim Centrum Kultury – 

Biblioteka - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora -zamontowanie 

klimatyzacji oraz warsztaty plastyczne, komputerowe, wokalne, folklorystyczne i gimnastyka 
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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 

inwestycyjne 
 

Udział inwestycji 

w wydatkach 

budżetowych 

2015 30 826 541,77 8 902 338,67 28,88 % 

2016 29 784 527,21 3 442 926,35 11,56 % 

2017 35 502 854,83 6 439 428,99 18,14 % 

2018 37 632 335,47 7 424 158,49  19,73 % 

2019 41 029 937,47 7 156 562,84 17,44 % 

2020 42 128 962,75     6 530 216,17 15,50 % 

2021 49 124 898,14 10 577 309,28 21,53 % 
 

 

3.3. Fundusz sołecki  

 
Rok Procent Kwota dotacji 

Za 2018 28,56 112 301,42 

Za 2019 26,20 121 378,32 

Za 2020  25,35 96 459,36 

Za 2021 24,29 90 793,34 
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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 104,397 km 

posiada nawierzchnię asfaltową, tłuczniową posiada blisko 6,293 km, a gruntową 9,041 

km, 

▪ ścieżkach rowerowych – dł. 3,7 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 

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 1051 (w roku 

2021 r., plus 51) opraw oświetlenia ulic, w tym stanowiących własność gminy - 183 szt., oraz 

własność Energii Oświetlenie – 868 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,  

- wybranych obszarów gm. Choceń w m. Choceń.  

W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.  

W 2021 r., wpłynęły do Urzędu gminy w Choceniu 3 wnioski o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 W 2021 r., wpłynęło 47 wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu. W większości dotyczyły budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków mieszkalnych, 
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budynków gospodarczych i garażowych. W niewielkiej ilości wnioski dotyczyły budowy 

budynków letniskowych i zmiany sposobu użytkowania budynków. Wydane decyzje dotyczyły: 

a) budowy, przebudowy, rozbudowy budynków mieszkalnych –14, 

b) budowy, przebudowy, rozbudowy budynków rekreacji indywidualnej letniskowej – 6, 

c) budowy, przebudowy, rozbudowy budynków gospodarczych i garażowych – 9, 

d) usługowe - 3, 

e) umorzenia postępowania, wycofanie wniosku – 3, 

f) inne – 5 

g) decyzje odmowne – 6,  

h) wniosek bez rozpatrzenia – 1 .  

W 2021 r., wydano 307 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 32 zaświadczenia/poświadczenia 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. od 01.04.2019 r. Od 01.06.2020 r.  

7,00 zł 15 zł 20 zł (ulga za bio 2 zł/osobę) 

  Każdy z mieszkańców ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych. 

Obowiązuje jedna stawka opłaty dla nieruchomości na których zbiera się odpady w sposób 

selektywny, natomiast w przypadkach przekazywania odpadów niesegregowanych, opłata 

jest podwyższona i 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 uchwała Rady Gminy w Choceniu. W związku z tym 

właściciel takiej nieruchomości musi mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów z firmą 

posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Choceń. 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181 zł.  

Systemem gospodarowania odpadami objęto ogółem ok. 2350 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 oraz sposób zagospodarowania bioodpadów. 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, 
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zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz 

koszty obsługi administracyjnej i informatycznej systemu itp.  

Na terenie Gminy Choceń z nieruchomości zamieszkałych odpady są odbierane z następującą 

częstotliwością:  

a) pozostałości z segregacji odpadów są odbierane przez podmiot uprawniony: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc; 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone mogą być kompostowane w 

przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji 

odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - jeden raz na miesiąc; 

c) odpady selektywnie zbierane takie jak szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne odbierane są  z 

terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu 

d) pozostałe odpady m.in. takie jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz inne odpady nie 

zbierane w cyklu miesięcznym można dostarczać do PSZOK w określonych godzinach. 

e)  popiół z nieruchomości zamieszkałych odbierany jest: 

- z terenu miejscowości Choceń i Czerniewice dwa razy w miesiącu w okresie od października 

do kwietnia. W miesiącach maj oraz wrzesień jeden raz w miesiącu. 

- z terenu pozostałych miejscowości jeden raz w miesiącu w okresie od września do maja 

- w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień popiół nie jest odbierany, można go przekazać do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach pracy. 

 

Masa odpadów i poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

 Rok  Masa 

odpadów 

(Mg) 

Masa odpadów 

przekazanych do 

recyklingu (Mg) 

Poziom 

osiągniętego 

recyklingu  (%) 

2015 734,3 96,8 20,67 

2016 736,204 107,562 18,53 

2017 984,14 125,993 21,52 

2018 1362,772 153,252 24,66 

2019 1747,78 213,9 32,04 

2020 1 615,14 269,3571 40,57 

2021  2213,11  523,8844 23,67  

  

Gmina musi zapewnić osiągnięcie:  

− poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,  

− 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.  

W roku 2018 – poziom recyklingu powinien wynosić 30 %, a wyniósł 24,66 %.  

W roku 2019 – poziom recyklingu powinien wynosić 40%, a wyniósł 32,04 % 
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W roku 2020 – poziom recyklingu powinien wynosić 50 %, a wyniósł 40,57 %.  

W roku 2021 – poziom recyklingu powinien wynieść 20 % (zmiana sposobu obliczenia 

poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych), a wyniósł 

23,67 % 

W ramach ogłoszonego przetargu odebrano następujące ilości odpadów komunalnych 

z podziałem na poszczególne frakcje: 

Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zebrano 43,71 Mg odpadów. 

Natomiast w punktach zbiórki metali (złomu) zebrano 16,83 Mg odpadów. Ilość tych odpadów 

ma wpływ na poziom recyklingu. 

 

 

 

KOD 

ODPADU 
RODZAJ ODPADU 

MASA 

ODPADU 

2019 (Mg) 

MASA 

ODPADU 

2020 (Mg) 

MASA 

ODPADU 

2021 (Mg) 

20 03 01 Odpady zmieszane  1009,10 921,92 1062,98  

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  144,06 176,35 218,06  

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,93 -  - 

15 01 07 Opakowania ze szkła 95,31 128,06 139,03  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,40 4,64  7,86 

16 01 03 Zużyte opony 8,32 10,89  3,50 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

7,48 8,00 44,84  

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

180,06 132,52  289,42 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,62     - -  

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,92 5,65  0,17 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
13,44 47,41 15,14 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 
27,76 123,10  104,58 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
117,94 45,72 147,24  

17 03 80 Odpadowa papa 
0,86 -  - 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

134,58 10,88 -  

  SUMA 1747,78 1 615,14 2032,82  
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5.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska  

1) „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”.  

Gmina dokonywała sukcesywnie likwidacji wyrobów zawierających azbest.  

 
Rok  Ilość usuniętych ton azbestu Koszt projektu w zł  

2017 164,44 72 561,31 

2018 98,75 34 355,99 

2019 138,63 70 904,48 

2020 96,157 41 594,64 

2021 282,99 135 771,82 

 

Dzięki powyższemu zadaniu dofinansowanie dla mieszkańców w pierwszych latach wynosiło 

100 % środków finansowych na usunięcie wyrobów azbestowych, w kolejnych 85 %, w latach 

2019 - 2021 -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 

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 444 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

6) Zielony krajobraz w 2021 r., - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sadzonek drzew i krzewów. Zakupiono 66 szt. drzew 

oraz 34 szt. sadzonek krzewów na kwotę 14 800 zł. Kwota przyznanej dotacji ze środków 

WFOŚiGW w Toruniu 7 400 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.  

http://www.chocen.pl/
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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. Rozpoczęły się prace przy budowie sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.   

 

Na terenie Gminy funkcjonują przedszkola niepubliczne, które otrzymują z budżetu gminy 

dotacje. 

 

 

Lp. Jednostka niepubliczna Otrzymana 

dotacja w roku 

2020 

Liczba 

dzieci 

30.09.2020 

Otrzymana 

dotacja w roku 

2021 

Liczba 

dzieci 

30.09.2021 

1 Niepubliczne Przedszkole w 

Choceniu 

596 080,18 101 699 743,29 100  

2 Niepubliczne Przedszkole w 

Śmiłowicach 

187 397,96 38 211 690,74 53 

3 Niepubliczne Przedszkole w 

Czerniewicach 

180 034,30 42 200 000,00 38 

R A Z E M 963 512,44 181  1 111 434,03 191 
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6.3. Poziom wydatków na oświatę  
Lp.  Rok 

budżetowy  

Wykonanie w dziale „Oświata i Wychowanie” 

oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

1 2017 8 043 753,85 

2 2018 8 748 890,29 

3 2019 9 583 453,78 

4 2020 9 933 423,48 

5 2021 10 597 087,82 
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7. STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

 

7.1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności (stan na dzień 31 

grudnia 2021 r.) 
 

1) Grunty ogółem – 1.658.591 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 67.870 m2 

e) Działki budowlane w Choceniu – 12.007 m2 

f) Działki budowlane w Czerniewicach – 16.187 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 16 

a) Śmiłowice - 3 lokale,  

b) Czerniewice dworzec –10 lokali,  

c) Czerniewice NZOZ – 1 lokal,  

d) Olganowo –1 lokal 

e) Choceń, ul. Sikorskiego 4 – 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) Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana – 1 lokal (targowisko)  

f) 11 lokali handlowych (targowisko) 

6) Inne obiekty  

a) Budynek GOPS  

b) Budynek OSP Choceń  

c) Żłobek w Choceniu,  

d) 2 domy w Olganowie 
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7) Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 72 km,  

 

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, 

m) elementy siłowi przy przedszkolu w Czerniewicach,  

n) siłownia przy świetlicy w Szczutkowie.  

 

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, 

k) przy świetlicy w Szczutkowie,  

l) przy szkole w Śmiłowicach,  

m) przy przedszkolu w Śmiłowicach. 

 

 

7.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz o posiadaniu  
Gmina posiada 4 646 udziały o wartości nominalnej 500 zł w Rypińskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o., co stanowi 2.323.000 zł. 
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8. POMOC SPOŁECZNA 

 

Wśród zadań realizowanych przez GOPS są: 

- świadczenia wychowawcze, 

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego, 

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna , 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

- usuwanie skutków klęsk, 

- karta dużej rodziny, 

- 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; 

- realizacja programu „Opieka 75+” w ramach zadania zostały wydatkowane środki w wysokości 

35 149,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dla 12 osób usług opiekuńczych dla osób 

starszych.  

 

8.1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej  
Rok Liczba rodzin 

2017 533 

2018 458 

2019 408 

2020 376 

2021 253 

 

8.2. Liczba osób korzystających z posiłków   
Rok Liczba osób 

2017 319 

2018 297 

2019 246 

2020 160 

2021 77 
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8.3. Stypendia i zasiłki szkolne  

 
  2018 Liczba uczniów  

Zasiłki szkolne  10 916,00 zł 45 

Stypendia szkolne  226 400,48 zł 265 

Kwota wkładu 

własnego gminy  

59 329,12 zł X 

 
  2019 Liczba uczniów  

Zasiłki szkolne  9 000,00 38 

Stypendia szkolne  226 196,00 200 

Kwota wkładu 

własnego gminy  

47 038,92 X 

 
  2020 Liczba uczniów  

Zasiłki szkolne  6 400,14 29 

Stypendia szkolne  136 419,49 155 

Kwota wkładu 

własnego gminy  

35.704,91 X 

  
  2021 Liczba uczniów  

Zasiłki szkolne  4 800,00 20 

Stypendia szkolne  99 251,84 124 

Kwota wkładu 

własnego gminy  

 

26 012,96 

X 

 

 
8.4. Realizacja projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”  

 

W roku 2021 rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Gmina Choceń wspiera 

niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W pierwszym etapie projektu tj. w 2021 roku działania zostały skierowane na osoby 

potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia 

lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach tego 

etapu przeszkolono dwie osoby na świadczenie usług, które zdały egzamin i otrzymały certyfikat 

ukończenia kursu opiekuna osób starszych, a następnie z dniem 1 czerwca br. zostały zawarte z 

nimi umowy o pracę. Ponadto została przeprowadzona rekrutacja w ramach której 10 osób 

potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu zostało zakwalifikowanych do objęcia 

pomocą w formie usług opiekuńczych.  

  

Zadanie 1 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

-opracowano 57 planów wsparcia (z 60) 

-trwa monitoring realizacji indywidualnych planów wsparcia 

-przeszkolono 2 opiekunki (z 2) 

-wypłacono wynagrodzenie dla 2 opiekunek od czerwca do grudnia 2021 

-zakupiono rękawice dla opiekunek (100%) 
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Kwota na dane zadanie Kwota wydana na zadanie % realizacji 

255 990,00 53 054,30 20,73 

 

Zadanie 2 Specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania 

-realizacja zadania jeszcze nie rozpoczęła się 

 

Kwota na dane zadanie Kwota wydana na zadanie % realizacji 

154 250,00 0,00 0,00 

 

Zadanie 3 Klub seniora 

-wyposażenie klubu seniora (100%) 

-zakup książek (100%) 

-zakup gier (100%) 

-zakup produktów na przerwy kawowe (ok. 10%) 

-zakup materiałów papierniczych (100%) 

-wynagrodzenie prowadzących warsztaty (ok.10%) zrealizowano 45h plastyki, 35h wokalne, 34h 

folklorystyczne, 36h komputerowe, 

-zakup materiałów na warsztaty (ok.10%) 

-wynagrodzenie za gimnastykę (ok. 6%) zrealizowano 54h gimnastyki 

-spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (0%) 

- wyjścia do kina i teatru, zrealizowano 2 z 5 (ok.22%) 

- wynagrodzenie kierownika (38%) 

 

Zadanie 4 Wsparcie opiekunów faktycznych 

-realizacja zadania jeszcze nie rozpoczęła się 

 

Kwota na dane zadanie Kwota wydana na zadanie % realizacji 

94900,00 0,00 0,00 

 

Koszty pośrednie 

Kwota na dane zadanie Kwota wydana na zadanie % realizacji 

197288,00 27487,80 13,93 

 

Ogółem w projekcie: 

Dofinansowanie Kwota wydana % realizacji 

1065355,20 172117,87 13,93 
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
 

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o 7 jednostek OSP  
 

 
Lp. Nazwa jednostki/typ  Liczba 

druhów  

Liczba wyjazdów na akcje  Sprzęt  

w 2020  w 2021 

1 OSP Choceń, 

jednostka typu S, 

włączona do KSR-G 

26 124 140 Samochód Volvo  

Samochód Navara i łódka  

2 OSP Czerniewice, 

jednostka typu S, 

włączona do KSR-G 

60 35 63 Samochód MAN średni  

Samochód Lublin  

 

3 OSP Śmiłowice, 

jednostka typu S, 

włączona do KSR-G 

87 46 57 Samochód MAN ciężki  

 

4 OSP Nakonowo Stare, 

jednostka typu S, 

włączona do KSR-G 

32 18 27 Scania N323 

5 OSP Szczutkowo, 

jednostka typu S  

26 5 15 Samochód Renault  

 

6 OSP Wilkowice, 

jednostka typu S 

22 1 2 Samochód Volkswagen T-4 

 

7 OSP Wichrowice, 

jednostka typu S 

18 6 4 Samochód Iveco Daily 
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10. Realizacja uchwał Rady Gminy Choceń  

 
W 2021 roku Rada gminy Choceń podjęła 76 uchwał.  

 
Lp. 

 

Rodzaj 

działalności 
Uchwała (numer, przedmiot)  Opis wykonania 

1.  Uchwała nr XXIV/173/2021 z dnia 2 lutego 

2021 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Choceń na rok 2021 

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 681 z dnia 2021-02-

09 

2. Uchwała nr XXV/179/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1479 z dnia 2021-03-

25 

3. Uchwała nr XXVI/189/2021z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 2620 z dnia 2021-05-

20 

4. Uchwała nr XXVII/204/2021 z dnia 23 

czerwca 2021 r., w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Choceń na rok 2021 

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 3311 z dnia 2021-06-

30 

5. Uchwała nr XXVIII/206/2021z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4532 z dnia 2021-09-

16 

6. Uchwała nr XXIX/216/2021 z dnia 30 

września 2021 r., w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 5099 z dnia 2021-10-

20 

7. Uchwała nr XXX/220/2021 z dnia 19 

października 2021 r., w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 5183 z dnia 2021-10-

28 

8. Uchwała nr XXXI/225/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 6508 z dnia 2021-12-

09 

9. Uchwała Nr XXXIII/235/2021 z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Choceń na rok 2022 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 19 z dnia 2022-01-03 

10. Uchwała Nr XXXIII/237/2021 Rady Gminy 

Choceń z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie 

zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 20 z dnia 2022-01-03 

11. Uchwała nr XXV/178/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie uchwalenia zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

12. Uchwała nr XXVI/188/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie uchwalenia zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

13. Uchwała nr XXVII/203/2021 z dnia 23 

czerwca 2021 r., w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

B
u
d
że

t 
G
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y
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14. Uchwała nr XXVIII/207/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

15. Uchwała nr XXIX/217/2021 z dnia 30 

września 2021 r., w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

16. Uchwała nr XXX/221/2021 z dnia 19 

października 2021 r., w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

17. Uchwała nr XXXI/226/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

18. 

 

 

Uchwała nr XXXIII/236/2021 Rady Gminy 

Choceń z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Choceń na lata 2022-2033 

Wykonana 

19. Uchwała nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy 

Choceń z dnia 28 grudnia 2021 r., w sprawie 

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Choceń na lata 2021-2034 

Wykonana 

20. 

 

O
d
p
ad

y
 

Uchwała nr XXV/181/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., zmiany uchwały 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 opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1368 z dnia 2021-03-

23 

21. 

 

Uchwała NR XXXIII/247/2021 z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonana 

22. 

 

F
in

an
se

, 
p

o
d
at

k
i 

Uchwała nr XXVI/192/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Włocławskiemu 

Wykonana  

23. Uchwała nr XXVI/196/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku o 

wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej 

Wykonana 

24. Uchwała nr XXVIII/201/2021 z dnia 23 

czerwca 2021 r., w sprawie w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych i sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Choceń za 2020 r. 

Wykonana 

25. Uchwała nr XXVII/202/2021 z dnia 23 

czerwca 2021 r., w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Choceń absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za rok 2020 

Wykonana 
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26. Uchwała nr XXX/223/2021 z dnia 19 

października 2021 r., w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do 

Rypińskiego TBS Spółka z o.o. w Rypinie 

oraz objęcie z tego tytułu udziałów 

Wykonana 

27. Uchwała nr XXXI/227/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie wprowadzenia 

ulg w podatku rolnym 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 6509 z dnia 2021-12-

09 

28. Uchwała nr XXV/180/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku 

Wójta Gminy Choceń o udzielenie wsparcia 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia 

udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej (RTBS Sp. z o.o.) 

Wykonana 

29. Uchwała nr XXXI/228/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie określenia 

stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 6510 z dnia 2021-12-

09 

30. Uchwała nr XXXII/234/2021 z dnia 13 

grudnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wprowadzenia ulg w podatku 

rolnym 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 6664 z dnia 2021-12-

15 

31. 

G
o
sp
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Uchwała nr XXVI/194/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości na rzecz Gminy Choceń 

Wykonana 

32. Uchwała nr XXVII/205/2021 z dnia 23 

czerwca 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy dzierżawy 

Wykonana 

33. Uchwała nr XXVIII/211/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości 

W realizacji  

34. Uchwała nr XXIX/218/2021 z dnia 30 

września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie lokalu użytkowego w 

Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

Wykonana 

35. Uchwała nr XXXI/229/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości 

Wykonana 

36. Uchwała NR XXXIII/248/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości 

W realizacji  

37. 

W
ó

jt
 G

m
in

y
 Uchwała nr XXVII/200/2021 z dnia 23 

czerwca 2021 r., w sprawie udzielenia 

wójtowi gminy Choceń wotum zaufania 

Wykonana  

38. Uchwała nr XXXI/230/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta gminy Choceń 

Wykonana 

39. 

A
d
m

in
is

tr
ac

j

a 

Uchwała nr XXVI/191/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie stanowiska do propozycji 

Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych o zachowanie nazwy 

miejscowości Zakrzewek 

Wykonana  
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40. Uchwała nr XXVIII/208/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie odwołania 

Skarbnika Gminy Choceń 

Wykonana 

41. Uchwała nr XXVIII/209/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy Choceń 

Wykonana 

42. Uchwała nr XXXI/231/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych 

Wykonana 

43. 

O
ch
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n

a 
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o
d
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w
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k
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Uchwała nr XXV/187/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Choceń 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1363 z dnia 2021-03-

23 

44. Uchwała nr XXVIII/215/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Choceń na przedsięwzięcie związane z 

ochroną powietrza w latach 2021-2022 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4460 z dnia 2021-09-

10 

45. 

Je
d
n
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y
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m
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Uchwała nr XXVI/197/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie upoważnienia Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Choceniu do prowadzenia postępowania w 

sprawach świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 2487 z dnia 2021-05-

11 

 

46. Uchwała nr XXXI/232/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie poboru 

podatków i opłat w drodze inkasa oraz 

wyznaczenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 6511 z dnia 2021-12-

09 

47. 

P
ro

g
ra

m
y
 

Uchwała nr XXIV/174/2021 z dnia 2 lutego 

2021r., w sprawie określenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Choceń na 2021 rok 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 682 z dnia 2021-02-09 

48. Uchwała NR XXXIII/243/2021 z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie przystąpienia do 

aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Choceń 

na lata 2020 – 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania aktualizacji projektu strategii, w 

tym trybu konsultacji 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 21 z dnia 2022-01-03 

 

49. Uchwała NR XXXIII/244/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie przyjęcia 

gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych na 

rok 2022 

Wykonana 

50. Uchwała NR XXXIII/245/2021 z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022 – 2023 

Wykonana 

51. 

E
d
u
k
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ja
 

Uchwała nr XXV/186/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie ustalenia kryteriów 

drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za 

każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich określenia w 

postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1364 z dnia 2021-03-

23 
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pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Choceń 

52. Uchwała nr XXX/224/2021 z dnia 19 

października 2021 r., w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Choceń w roku szkolnym 2021/2022 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 

Nr poz. 5184 z dnia 2021-10-28 

53. 
 

P
rz

y
st

ąp

ie
n
ie

 d
o

 

sp
ó

łk
i 

  

Uchwała nr XXVI/195/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki KZN – Toruński spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Nie wykonana 

54. 

K
ąp

ie
li

sk
o
 Uchwała nr XXVI/190/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz 

określenie sezonu kąpielowego w roku 2021 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 2488 z dnia 2021-05-

11 

55. 

U
li

ce
, 

d
ro

g
i,

 t
ra

n
sp

o
rt

 

Uchwała nr XXIV/175/2021 z dnia 2 lutego 

2021 r., w sprawie zmiany uchwały 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 opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 683 z dnia 2021-02-09 

56. Uchwała nr XXV/182/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie zmiany uchwały 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 opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1367 z dnia 2021-03-

23 

57. Uchwała nr XXVI/198/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie przyjęcia stanowiska w 

sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

269 

Wykonana 

58. Uchwała nr XXVI/199/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 2486 z dnia 2021-05-

11 

59. Uchwała nr XXVIII/210/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie nadania nazwy 

drodze wewnętrznej w Choceniu 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4464 z dnia 2021-09-

10 

60. Uchwała nr XXVIII/212/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany nazw ulic 

w Choceniu 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4463 z dnia 2021-09-

10 

61. Uchwała nr XXVIII/213/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie zmiany nazwy 

ulicy w Czerniewicach 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4462 z dnia 2021-09-

10 

62. Uchwała nr XXVIII/214/2021 z dnia 31 

sierpnia 2021 r., w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Czerniewicach 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 4461 z dnia 2021-09-

10 

63. Uchwała nr XXIX/219/2021 z dnia 30 

września 2021 r., w sprawie wyrażenia zgody 

Wykonana 
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na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z 

zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego 

związanego z zimowym utrzymaniem dróg 

powiatowych oraz ulic leżących w ciągach 

tych dróg 

64. Uchwała NR XXXIII/239/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., 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 

65. Uchwała NR XXXIII/240/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie przejęcia przez 

Gminę Choceń części zadania z zakresu 

organizacji publicznego transportu 

zbiorowego Miasta i Gminy Chodecz 

Wykonana 

66. Uchwała NR XXXIII/241/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie przejęcia przez 

Gminę Choceń części zadania z zakresu 

organizacji publicznego transportu 

zbiorowego Gminy Lubień Kujawski 

Wykonana 

67. Uchwała NR XXXIII/242/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie przejęcia przez 

Gminę Choceń części zadania z zakresu 

organizacji publicznego transportu 

zbiorowego Gminy Boniewo 

Wykonana 

68. Uchwała NR XXXIII/246/2021z dnia 28 

grudnia 2021 r., w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na 

terenie Gminy Choceń oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 22 z dnia 2022-01-03 

69.  

P
la

n
o
w

an
ie

 

p
rz

es
tr

ze
n
n
e Uchwała nr XXXI/233/2021 z dnia 30 

listopada 2021 r., w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

wybranych obszarów gminy Choceń 

Wykonana 

70. 

P
et

y
cj

e 

Uchwała nr XXIV/176/2021 z dnia 2 lutego 

2021 r., w sprawie rozpatrzenia petycji w 

przedmiocie wywarcia wpływu na Rząd 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania 

pisemnych gwarancji producentów 

szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 

Wykonana 

71. Uchwała nr XXIV/177/2021 z dnia 2 lutego 

2021 r., w sprawie rozpatrzenia petycji w 

przedmiocie uchwalenia uchwały w obronie 

prawdy, godności i wolności człowieka 

Wykonana 

72. Uchwała nr XXV/185/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie rozpatrzenia petycji o 

opinię w sprawie przeprowadzenia referendum 

ludowego 

Wykonana 
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73. Uchwała nr XXVI/193/2021 z dnia 5 maja 

2021 r., w sprawie rozpatrzenia petycji o 

poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego 

Wykonana 

74. 

In
n

e 

Uchwała nr XXV/183/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie określenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1366 z dnia 2021-03-

23 

75.  Uchwała nr XXV/184/2021 z dnia 16 marca 

2021 r., w sprawie określenia wzoru wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego poz. 1365 z dnia 2021-03-

23  

76.  Uchwała nr XXX/222/2021 z dnia 19 

października 2021 r., w sprawie określenia 

zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu 

kosztów pogrzebów realizowanych przez 

gminę Choceń 

Wykonana 
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11. PODSUMOWANIE 
 

11.1. Ważniejsze wydarzenia: 

 
- uzyskanie dopłaty dla Gminy z Funduszu Przewozów Autobusowych;  

 
- realizacja projektu związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

zawierających azbest;  

 
-  starania w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Włocławek – Kutno;  

 
- udział w projekcie „Pod biało-czerwoną” – montaż masztu w Śmiłowicach;  

 

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;  

 

- zakończono remont w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach; 

 

- modernizacja pomostu drewnianego nad jeziorem Borzymowskim; 

 

- przystąpienie do programu „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka 

w Choceniu, zakup trzech ekranów interaktywnych, kwota dotacji z budżetu państwa to 

13.992,00 zł, zaś 3.498,00 zł to wkład własny, dodatkowo z budżetu organu prowadzącego za 

kwotę 12.000,00 zł zostały zakupione jeszcze dwa ekrany; 

 

- nowy sprzęt pożarniczy dla jednostki OSP Wichrowice;  

 

- złożenie wniosku i otrzymanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 800 tys. zł na inwestycję w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w 

okresie suszy;  

 

- powołanie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu 

Pani Hanny Gołębiewskiej;  

 

- przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 

Choceniu Pani Annie Pawłowskiej na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r.; 

 

- realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu „Programu profilaktyki 

zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko 

pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w roku; 

 

- zakup rębaka tarczowego o wartości 40.000 zł;  

 

- pozyskanie dofinansowania przez Gminną Spółkę Wodną Choceń z Lokalnej Grupy Działania 

Dorzecza Zgłowiączki w ramach projektu objętego grantem pt. " Zakup urządzenia 

przeciskowego oraz sprzętu do jego przewożenia"; 

 

- realizacja projektu z dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pn. „Podniesienie aktywności 

społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i 

Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”;  
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-  podpisanie umowy na finansowanie zadania pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń o wartości blisko 4 mln zł;  

 

- wsparcie z „GAZ-SYSTEM dla edukacji”, w wysokości 30 000 z przeznaczeniem dla szkół;  

 

- pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 

190786C  i nr 190785C (ul. Lipowa i Nowa) w miejscowości Czerniewice; 

 

- przeprowadzenie przetargu i realizacja przebudowy ul. Polnej w Czerniewicach (z 

wyłączeniem torowiska) 

 

- XV edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach; 

 
- wykupienie lokalu mieszkalnego na potrzeby żłobka i przebudowa pomieszczeń w ramach 

projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku 

„Pomponik” w Choceniu;  

 
- pozyskano środki w wysokości 900 tys. zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 

Śmiłowicach, w ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR  

 
- udział w jubileuszu 40 -lecia powstania Oddziału Włocławskiego Stowarzyszenia Twórców 

Ludowych;  

 
- zakończono inwestycję drogową pn. Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej 

i ul. Bukowej w Choceniu, dofinansowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 

wysokości 932 723,00,00 zł, całkowita wartość robót wyniosła 1 332 462,69 zł;  

 

- przeprowadzono nabór do Klubu Seniora w ramach projektu pt.: „Gmina Choceń wspiera 

niesamodzielnych”; 

 

- otrzymaliśmy promesę na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 tys. zł;  

 

- dofinansowanie w kwocie 75 tysięcy złotych dla Szkoły Podstawowej w Choceniu na zakup 

pomocy dydaktycznych do czterech przedmiotów: geografii, biologii, fizyki i chemii; 

 

- podpisanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy o dofinansowanie 

zadania pn. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu;  

 

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu przystąpiła do rządowego programu 

,,Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego zakupiono sprzęt do stołówki, kwota dotacji 63 

590,98 zł, wkład własny to 15897,68 zł; 

 

- zakończono prace budowlane przy modernizacji elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy 

Choceń. Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Wartość zadania wyniosła 39 500,00 zł; 

 

- przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Panu 

Markowi Romanowi Zapiecowi na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

- Narodowe czytanie - Moralność Pani Dulskiej w CCKB; 

https://www.chocen.pl/informator/kalendarz-wydarzen/6722-narodowe-czytanie-moralnosc-pan-idulskiej.html
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- kontrole Społecznej Straży Rybackiej na zgłoszenia dotyczące połowu ryb na jeziorze 

Choceńskim i Krukowskim;  

 

- udział KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” i KGW Śmiłowice w Święcie Powiatu 

Włocławskiego; 

 

- pozyskano dofinansowanie w wysokości 69.312 zł, na budowę drogi tzw. skośnej w 

Skibicach na odcinku 722 mb, z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych 

oraz leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze oraz wykonano prace drogowe;   

 

- przebudowano drogę gminną nr 190705C Choceń - gr. gminy (Humlin), odcinek Krukowo - 

Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km; 
 

- zakończyły się prace drogowe w Czerniewicach na długości 519 m na ul. Lipowej i Nowej; 

 

- wystawa „Choceń na starej fotografii”; 

 

- powołanie Pani Ilony Marii Walczak na stanowisko Skarbnika Gminy;  

 

- zakończono realizację robót wykonywanych na następujących odcinkach dróg: Skibice – Szatki  

0,722 km i szer. 4,5 m; Szatki – Skibice – 0,492 km i szer. 4,5 m; Krukowo – wieś – 0,3 km i 

szer. 3,5 m; Wilkowice – Śmiłowice – 0,505 km i szer. 3,0 m; ul. Parkowa w Choceniu – 0,2 km 

i szer. 4,0 m; 

 

- dożynki gminno – parafialne w Czerniewicach;  

 

- udział w Powiatowo-Gminno-Parafialnych dożynkach w Boniewie;  

- udział w uroczystościach związanych z obchodami 82 rocznicy bitwy pod Szczytnem w dniu 

11 września w Boniewie; 

- Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach grantu z LGD Dorzecza Zgłowiączki zakupiła 

urządzenie przeciskowe oraz sprzęt do jego przewożenia; całkowita wartość 65 042,40 zł, 

wartość dofinansowania wynosi 50.000,00 zł;  

- zakup działki w celu budowy zbiorników retencyjnych dla wody pitnej;  

- starania w zakresie opracowania dokumentacji i uzyskania wymaganego pozwolenia na 

budowę nowego bloku w Choceniu, pozyskanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na objęciu przez Gminę Choceń w celu budowy bloku;  

 

- Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie na pocovidowe zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

Środki w wysokości 21 tys. zł, pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

finansowanie organizacji zajęć wspomagających w związku z powrotem dzieci do nauczania 

stacjonarnego; 

 

- Gmina Choceń, otrzymała dofinansowanie na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 

nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu; na zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Programu „Maluch+” w 2019 r.,  

- Powiat Włocławski otrzymał dofinansowanie na budowę i przebudowę przejść dla pieszych: 

przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2909C Kruszyn – Choceń w km 
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5+833 w miejscowości Śmiłowice oraz budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 

2909C Kruszyn – Choceń w km 10+186 w miejscowości Choceń (przy Dino);  

- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska na sali GOSiR;  

 

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło drugą turę w ramach 

programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, edycja 2021". 

Gmina Choceń otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 322 178 zł; na budowę obiektów 

sportowych na terenie gminy Choceń - w tym m.in. budowę sali gimnastycznej w Śmiłowicach 

oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Wilkowicach; 

 

- Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń realizowało projekt grantowy „Warsztaty 

wsparcia dla seniorów poprzez organizację zajęć kulturalnych, rękodzieła oraz kulinarnych”; 

 

- organizacja spisu oraz mobilnych punktów spisowych w ramach Narodowego Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021;  

 

- sprzedanie obiektów byłego MAT Czerniewice, nabywcą jest firma "Food Park"; 

 

- udział ze stoiskiem z kujawskim, choceńskim stołem w Przysusze podczas kongresu i krajowej 

konwencji Prawa i Sprawiedliwości; Pani Minister Anna Gembicka przedstawiła Panu 

Premierowi Mateuszowi Morawickiemu Panie ze swojego powiatu;  

 

- otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadania 

mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych – wśród zadań jest przebudowa przejścia dla pieszych (przy żłobku) w ciągu 

drogi gminnej nr 190776C - ul. Sikorskiego w Choceniu km 0+862, na realizację w/w zadania 

otrzymamy dofinansowanie w kwocie 32 032 zł; 

 

- ogłoszenie przetargu, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie montażu instalacji fotowoltaicznych 

w ramach projektu: Fotowoltaika w Gminie Choceń (III etap) realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 

 

- Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  zorganizowało dzieciom i młodzieży w wieku 

6-18 lat „Klub młodzieżowy działający przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 

Śmiłowicach” z dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki; 

- udział w pilotażowym projekcie REGIOGMINA „Usytuowanie na poziomie samorządów 

lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego 

zarządzania regionem”; przygotowanie projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego;  

- promocja gminy na jednym z największych wydarzeń inwestycyjnych w Europie – targach 

Expo Real w Monachium 

 

- w dniu 16 października 2021 r. w miejscowości Szczutkowo, staw „Złoty karp” odbyły się 

zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy Choceń; 

 

- wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej 

im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach; 

 

- przekazanie wozu Renault S170 od OSP Nakonowo dla OSP w Szczutkowie; 
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- „Dzień Seniora” w świetlicy wiejskiej w Szczutkowie KGW „Niezapominajka” oraz 

zorganizowany przez Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło 

nr 7 w Choceniu;  

 

- patronat Urzędu Gminy w Choceniu nad VIII akcją charytatywną „Dzieci Dzieciom” 

zorganizowaną przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

oraz Społeczną Branżową Szkołę I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu; 

 

- przeprowadzono przetarg, podpisano umowę i przekazano piąty, nowy samochód na potrzeby 

Ochotniczych Straży Pożarnych, średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Scania P360 4x4 trafił 

do jednostki OSP Nakonowo Stare, samochód ma wartość 969 978 zł brutto, a gmina 

dofinansowała zakup w kwocie łącznie 370 tysięcy zł; 

 

- przystąpiliśmy do programu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 

rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizacja w roku 2022;  

 

- „Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Choceniu o pomieszczenie garażowe”, garaż 

powiększono o 50 m2, wartość zadania 120.000 zł; 

 

- przeprowadzenie przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac przy budowie sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach; 

 

- Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych oraz usługi 

zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – 

w wysokości 3 521 zł;  

 

- zwiększenie udziałów Gminy Choceń w spółce Rypińskie TBS Spółka z o. o. w wysokości 

1.646.000 zł; 

 

- powołanie Dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka Pana Ariela Adama 

Malinowskiego na okres 7 lat;  

 

- występ w CCKB Regionalnego Zespołu „Sądeczanie” z Nowego Sącza;  

 

- Automobilklub Włocławski zorganizowała na terenie gminy Rajd 'Dbam o Auto' 

Włocławek/Choceń 2021 - IV runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego w KJS, w dniu 14 

listopada;  

 

- uczczenie 103. rocznicy odzyskania Niepodległości,  

 

- wręczono klucze do garaży wybudowanych w Choceniu przy ul. Sikorskiego, za tzw. barakami 

usytuowanymi za apteką „Pod Kasztanem”. Powstały one staraniem trzech stron: samych 

zainteresowanych mieszkańców, Choceńskiej Spółdzielni Socjalnej oraz Urzędu Gminy; 

 
- realizacja projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych”, dostosowanie pomieszczeń 

CCKB do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora czyli zamontowanie klimatyzacji, na bieżąco 

odbywają się także warsztaty plastyczne, komputerowe, wokalne, folklorystyczne i gimnastyka. 

 
- udział w konkursie „Rosnąca Odporność”, nagroda dla gminy 500 tys. zł, do zrealizowania w 

roku 2022; 
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- organizacja I zjazdu Kół Gospodyń z terenu naszej gminy; 

 

- współudział w organizacji akcji oddawania krwi; 

- udział w projekcie Laboratoria Przyszłości, wsparcie wszystkich szkół podstawowych w 

budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, 

technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), nasze placówki oświatowe otrzymają wsparcie 

finansowe, w wysokości 182.400,00 zł na zakup wyposażenia tj. drukarki 3D z akcesoriami, 

kamery, mikrofony itp.; 

- otrzymaliśmy z Polskiego Ładu 6,5 mln na wymianę rur azbestowych wodociąg Śmiałowice- 

Szatki, 3,5 mln na drogi gminne oraz na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji: wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 tys. zł i kanalizacji - 

900 tys. zł; 

 

- promocja i pomoc w organizacji szczepień przeciw Covid-19;  

 

- udział w konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów i sołectw województwa 

kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r., Narodowego Święta 

Niepodległości. Nagrodą w konkursie jest wycieczka autokarowa do zrealizowania w 2022 r., do 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; 

 
- zakończono realizację inwestycji 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;  

- organizowaliśmy spotkania w ramach programu „Czyste Powietrze”; 

- udział w Szlachetna paczka 2021; 

- petycja do Marszałka w sprawie przebudowy drogi 269;  

- podpisanie umowy i realizacja montażu obiektów małej architektury w miejscowościach 

Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice, wartość projektu: 62 827,20 zł, dofinansowanie: 33 

381,00 zł; 

- w ramach zadania: "Przebudowa infrastruktury hydroforni w Choceniu" w budynku Stacji 

Uzdatniania Wody w Choceniu została zamontowana lampa UV w celu dezynfekcji wody 

przeznaczonej do picia; 

- złożono wniosek o dopłatę w wysokości 261 201,60 zł z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na 12 linii komunikacyjnych; realizacja w 

roku 2022; 

- ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej 

w Choceniu” po kolejce w kierunku Ząbina, zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020; realizacja w roku 2022;  

- zakończono realizację pierwszego czeku w wysokości 1 513 844 zł otrzymanego w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19 

zadania inwestycyjne realizowano w latach 2020 – 2021; 

 



55 

 Raport o stanie gminy Choceń za rok 2021 

- wsparcie kwotą 3.500 zł prac remontowych sali prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach; 

 

- złożenie wniosku o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Cyfrowa Gmina o wartości 237 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu z 

zakresu cyberbezpieczeństwa, audyt cyberbezpieczeństwa, dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, 

stacji roboczych, serwera, UTM, podpisów elektronicznych, oprogramowania i licencji. 

 

11.2. Podsumowanie  

 

▪ 1 żłobek;  

▪ 3 przedszkola niepubliczne;  

▪ 3 szkoły podstawowe;  

▪ 2 sale gimnastyczne; 

▪ 7 jednostek OSP;  

▪ 152 gospodarstwa domowe z instalacjami fotowoltaicznymi; 

▪ 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej; 

▪ 72 km sieci kanalizacji sanitarnej;  

▪ 444 przydomowych oczyszczalni ścieków;  

▪ 104,397 km utwardzonych dróg.  

 

 


