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I. WSTĘP  
 

Zgodnie z Art. 28aa. 1. Ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności  realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe 

wymogi dotyczące raportu. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Nieszawy do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się podstawą do prowadzenia 

dialogu na temat przyszłości miasta. 

Raport jest prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy, ale ma charakter publiczny,  

bo w debacie mają prawo brać udział również mieszkańcy. Raport  adresowany jest nie tylko  

do radnych, ale także do mieszkańców, dlatego powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny.  

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  
 

A. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEJSKIEJ (W TYM DEMOGRAFIA) 

 

 Nieszawa to gmina miejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 

aleksandrowskim, położona na lewym brzegu Wisły w jej pradolinie, na krańcach Kujaw  

w połowie drogi między Włocławkiem i Toruniem. Gmina Nieszawa jest najmniejszą pod względem 

ludności gminą województwa kujawsko-pomorskiego i jedną z najmniejszych gmin miejskich w Polsce. 

Zajmuje powierzchnię 986 ha i graniczy z gminami: Waganiec, Raciążek (powiat aleksandrowski). 

Wschodnią granicę Nieszawy stanowi rzeka Wisła. Pod względem zagospodarowania terenów  

w Gminie przeważają użytki rolne, które zajmują 73,3% powierzchni, lasy stanowią 5,1% i pozostałe 

użytki 21,6%. Pomimo to, Gmina ma charakter miejski, a rolnictwo nie odgrywa w jej gospodarce 

większej roli. 

Na terenie Gminy zarejestrowanych jest: 

− 115 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,  

− 12 spółek handlowych (w tym jedna z udziałem kapitału zagranicznego), 

− 1 spółdzielnia,  

− 1 fundacja,  

− 5 stowarzyszeń.  

Według danych sprawozdawczych, w 2019 r. dochody ogółem Gminy przypadające na jednego 

mieszkańca wyniosły 3 344 zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 356 zł. Dochody własne  

na jednego mieszkańca wyniosły 1 626 zł (w 2019 r. – 1 273 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 2 827 

zł na jednego mieszkańca, (w 2019 r. – 2 462 zł), a wydatki majątkowe 809 zł (w 2019 r. – 450 zł).  

Na terenie Gminy funkcjonuje jedna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Instalacja 

kanalizacyjna obejmuje około 60% powierzchni Gminy, natomiast instalacja wodociągowa, zaopatrywana 

w wodę z miejskiego ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych, obejmuje 90% powierzchni 

Gminy. Na terenie miejscowości działa zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych, które 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_aleksandrowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_aleksandrowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oc%C5%82awek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
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składowane są na międzygminnym składowisku odpadów zlokalizowanym w Służewie. Na sieć drogową 

składają się drogi powiatowe i drogi gminne. W sezonie letnim przez rzekę Wisłę kursuje prom. 

Na terenie Miasta znajdują się obiekty zabytkowe. W zakresie oświaty w Nieszawie funkcjonuje 

Zespół Szkół, a w zakresie ochrony przeciwpożarowej – jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy zamieszkiwało 2 015 mieszkańców. Liczba ludności 

na terenie Miasta maleje (w 2015 r. wynosiła 2 085 osób, a w roku 2019 – 2 032). Wpływ na taką sytuację 

ma zarówno ujemny wskaźnik migracji, jak i przyrostu naturalnego. Poważnym problem na terenie 

miasta pozostaje kwestia bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia wykazuje tendencję rosnącą i zróżnicowaną 

w okresie letnim i zimowym. W 2018 r. w okresie letnim wskaźnik ten wynosił 7,8% (w okresie zimowym 

8,0%), w 2019 r. w okresie letnim 7,6% (okresie zimowym 13,6%). 

Uwzględniając fakt, że: 

− Gmina jest jedną z najmniejszych gmin w Polsce,  

− posiada niewielką liczbę zakładów pracy (w ostatnim okresie upadło kilka dużych przedsiębiorstw, 

co wpływa na uszczuplenie dochodów Gminy),  

− zmniejsza się liczba mieszkańców Gminy,  

− zwiększa się liczba osób bezrobotnych,  

− zmniejsza się liczba uczniów w szkołach, 

brak jest podstaw do stwierdzenia, że w latach następnych budżet Gminy Nieszawa ulegnie znacznemu 

zwiększeniu. 

Organizacja i zasady działania 

 

1. Organizację Gminy Nieszawa określa Statut Miasta Nieszawa, przyjęty uchwałą Nr XXI-135/2017 Rady 

Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia  2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej 

Nieszawa1, zmieniony uchwałą: 

– Nr XXVII-178/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu 

Miasta Nieszawa (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 5228). 

 

Na podstawie § 21 lit. h Statutu wprowadzony został rejestr jednostek organizacyjnych, które 

funkcjonują na terenie Gminy: 

− Urząd Miasta, 

− Szkoła Podstawowa, 

− Samorządowe Przedszkole, 

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Miejska Biblioteka Publiczna. 

Zasady gospodarki finansowej tych jednostek określają ich statuty. 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin organizacyjny, nadany przez 

Burmistrza Miasta Nieszawa Zarządzeniem Nr 63/2016 z dnia 14 listopada 2016 r., który został zmieniony 

zarządzeniami:  

– Nr 41/2017 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 25 października 2017 r., 

– Nr 22/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 maja 2018 r. 

 
1 Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 28 marca 2017 r. poz. 1181 
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Burmistrz realizuje zadania Gminy przy pomocy Urzędu Miasta, w którym zatrudnionych jest  

12 osób. W Urzędzie Miasta funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 

− referat finansowo-budżetowy, 

− stanowisko do spraw obsługi rady, sekretariatu i kadr, 

− samodzielne stanowisko do spraw inwestycji, budownictwa i ochrony środowiska, 

− samodzielne stanowisko do spraw zarządzania kryzysowego, 

− Urząd Stanu Cywilnego, 

− stanowisko do spraw promocji miasta i turystyki, 

− radca prawny. 

Zadania własne przekraczające możliwości organizacyjne Gminy Nieszawa, realizowane  

są wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Celem tego związku jest m.in. rozwój lokalnej społeczności, 

ochrona środowiska i realizacja przedsięwzięć gospodarczych. 

1.1. Zakres realizowanych zadań 

 

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 

zm.– dalej ustawa o samorządzie gminnym) Gmina Nieszawa realizuje:  

1) obligatoryjne zadania własne wynikające z wyżej wymienionej ustawy; 

2) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami i przyjęte na podstawie 

porozumień; 

3) zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego,  

z dnia: 

− 12 sierpnia 2004 r. z Powiatem Aleksandrowskim w sprawie przekazania przez Powiat 

Aleksandrowski zadań z zakresu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego  

im. Komandora Heliodora Laskowskiego w Nieszawie, 

− 30 marca 2011 r. z Powiatem Aleksandrowskim w sprawie przeprawy promowej przez rzekę 

Wisłę, 

− 20 stycznia 2011 r. z Powiatem Aleksandrowskim w sprawie przekazania  

w administrowanie dróg (ulic) położonych w mieście Nieszawa, a stanowiących własność 

Powiatu. 

Zadania Gminy w zakresie oświaty realizował do dnia 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół  

w Nieszawie, który został utworzony 30 kwietnia 2004 r. na podstawie uchwały Nr X-61-04 Rady 

Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Nieszawie. Zespół 

ten został rozwiązany. Od 1 września 2019 r. funkcjonują: Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

Samorządowe w Nieszawie. 

Ponadto, zadania Gminy w zakresie kultury realizuje Miejska Biblioteka Publiczna,  

w której jest zatrudniona 1 osoba (¾ etatu), natomiast w zakresie pomocy społecznej Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, w którym zatrudnione są 4 osoby (3¾ etatu). 
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Nieszawa pod względem administracyjnym jest gminą miejską w województwie kujawsko-

pomorskim, w powiecie aleksandrowskim. Nieszawa graniczy z gminą Raciążek, z  gminą Waganiec, 

od wschodu oparta  jest na Wiśle. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Nieszawa liczyła 1886 mieszkańców, z tego 927 mężczyzn (49,2%)  

i 959 kobiet (50,8%). Struktura wiekowa ludności  przedstawia się następująco: 

Struktura ludności Gminy Miejskiej Nieszawa w latach 2015 – 2018  

Lp. Ludność w wieku: 
Na koniec roku: Zmiana   2017 – 2019 

2017 2018 2019 Osoby  % 

1. Przedprodukcyjnym 14 lat i mniej 303 273 289 14 15,21% 

2. 
Produkcyjnym                                      (15-

59)kobiety;   (15-64) mężczyźni  
1210 1230 1186 24 1,75% 

3. Poprodukcyjnym   401 416 411 +10 9,76% 

Ogółem  1914 1914 1886 34 1,74% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Gminy Miejskiej Nieszawa\ 

 

Możemy zaobserwować postępującą dynamikę starzenia się nieszawskiej populacji. Niepokojący jest 

spadek – najbardziej znaczący w grupie przedprodukcyjnej (14 lat i mniej), co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w poczynionych zmianach w zakresie organizacji szkolnictwa podstawowego  

i edukacji przedszkolnej. Obserwowany wzrost osób w wieku poprodukcyjnym może rodzić  

w kolejnych latach dodatkowe wyzwania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  

 

Poniżej kilka dodatkowych danych charakteryzujących sytuację demograficzną Nieszawy  

z uwzględnieniem migracji ludności w okresie minionych czterech lat:  

 
Zmiany w stanie ludności Gminy Miejskiej Nieszawa w latach 2015 – 2018 (urodzenia, zgony, migracja) 

Lp. Wyszczególnienie  2016 2017  2018 

1. Stan ludności na początek roku  1953 1950 1886 

2. Urodzenia w ciągu roku 14 17 12 

3.  Zgony w ciągu roku 29 19 30 

4.  Migracja (- ) ubytek ( + ) mieszkańców  12 34 1 

Ogółem  1950 1914 1867 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Gminy Miejskiej Nieszawa 

 

Jednostki organizacyjne Miasta Nieszawa  

Przedszkola 

Przedszkole Samorządowe 

Szkoły 

Szkoła Podstawowa w Nieszawie ul. Zjazd  5, 87-730 Nieszawa  

 

Instytucje kultury 

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sienkiewicza 10, 87-730 Nieszawa 

Pozostałe  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa 
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B. CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU GMINY/MIASTA W OSTATNICH 

5 LATACH NA TLE GRUPY PORÓWNAWCZEJ WG KRYTERIÓW 

OPRACOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK MIAST POLSKICH  

 

Zdefiniowano następującą grupę porównawczą dla określenia pozycji i rozwoju Nieszawy: 
 

Grupa porównawcza dla określenia pozycji Gminy Miejskiej Nieszawa  

Lp. Miasto Województwo Powiat Ludność 2018 

1. Cieszanów  Podkarpackie Lubaczowski  6052 

2. Ińsko  Zachodniopomorskie  Stargardzki  3364 

3. Jutrosin  Wielkopolskie  Rawicki  7127 

4. Nieszawa  Kujawsko-pomorskie  Aleksandrowski  1886 

5. Sanniki  Mazowieckie  Gostyniński  6052 

6. Sępopol  Warmińsko-Mazurskie Bartoszycki  6265 
Źródło: Opracowanie własne /GUS 

 
Rysunek 1 Mapa Polski z zaznaczonymi miejscowościami – gminami z grupy porównawczej 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Dla dokonania porównań wybrano następujące wskaźniki: 

 

1. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz liczba rejestrowanych 

nowych podmiotów gospodarczych 
 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz nowo rejestrowane podmioty gospodarcze 

Lp. Miasto 
2017 2018 2019 

Ogółem Nowe Ogółem Nowe Ogółem Nowe 

1. Cieszanów  263 48 274 65 389 b/d 

2. Ińsko  298 29 289 25 289  b/d 

3. Jutrosin  478 62 502 64 456 b/d 

4. Nieszawa  109 13 151 13 115 3 

5. Sanniki  293 44 225 40 296 b/d 

6. Sępopol  216 30 228 41 225 b/d 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – BDL  

 

 

2. Liczba osób bezrobotnych  

 
        Liczba osób bezrobotnych w gminach z grupy porównawczej      

Lp. Miasto 2017 2018 2019 

1. Cieszanów  315 273 294 

2. Ińsko  128 118 106 

3. Jutrosin  120 81 82 

4. Nieszawa  136 110 128 

5. Sanniki  277 240 279 

6. Sępopol  604 457 522 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – BDL  

 

3. Dochody własne Gminy Miejskiej w roku budżetowym razem w złotych: 
 

Lp. Miasto 2017 2019 

1. Ińsko  5 968 071,78 15 779 054,57 

2. Nieszawa  3 424 450,37 2 807 732,61 

Źródło: Opracowanie własne na  podstawie danych GUS – BDL  

 

Wydatki bieżące Gmin z grupy porównawczej  

Lp. Miasto 2016 2017 2019 

1. Ińsko   12 274 990,82    13 129 698,09  15 204 359, 46 

2. Nieszawa       7 620 200,55    11 386 238,81 8 025 148,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – BDL  
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Analiza porównawcza wybranych danych charakteryzujących problemy stojące przed Gminą 

wskazuje na istotne różnice pomiędzy Nieszawą a pozostałymi podmiotami. Jedynie w zakresie 

bezrobocia można mówić o podobnej skali. W pozostałych parametrach Nieszawa odbiega in minus 

od wybranej grupy małych miast. Stwarza to gorszą pozycję wyjściową do budowania dobra 

wspólnego dla mieszkańców. Oczywiście, nie funkcjonują proste mechanizmy wskazujące  

na przyczyny takiego stanu rzeczy. Sytuacja gospodarcza Gminy, w ślad za tym możliwości jej 

rozwoju w przypadku Nieszawy, w bardzo dużym stopniu są następstwem uwarunkowań 

zewnętrznych – regulacji podatkowych – niezależnych od władz szczebla gminnego czy tez 

regionalnego. 

 

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

 
 

A. STAN FINANSÓW GMINY MIEJSKIEJ 4 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:   

  

Podstawowe wskaźniki obrazujące stan finansów Gminy Miejskiej Nieszawa  
Lp.  Wyszczególnienie  Wielkość bazowa  Wielkość oceniana  Udział w %  

1.  
Udział dochodów własnych         

w dochodach ogółem   
8 109 016,03 2 845 288,16 35,09 

2.  
Udział wydatków majątkowych  

w wydatkach ogółem  
9 595 092,24  1 007 498,46  10,50  

3.  Zadłużenie ogółem  2 759 576,00     
Źródło: Opracowanie własne na  podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa   

  

Stan finansów Nieszawy jest wysoce niezadowalający. Pomimo dołożenia wszelkich możliwych starań 

przez służby wspomagające Burmistrza, na taki stan rzeczy ewidentnie wpłynęła niekorzystna zmiana 

w zakresie systemu podatkowego. Zmiany przepisów w trakcie roku z mocą wsteczną od 1 stycznia 

2018 r. dotyczące opodatkowania elektrowni wiatrowych miały swoje następstwo także w roku 2019. 

Efektem powyższej zmiany było obniżenie wpływów z podatku od nieruchomości (Gmina Miejska 

Nieszawa posiada trzy farmy wiatrowe)  o kwotę  nadpłaconego przez farmy wiatrowe podatku  

w wysokości 233 638,72 zł - Kwota nadpłaty za rok 2018 przeszła na rok 2019. Tak radykalny spadek 

dochodów miał bezpośredni wpływ na wydatki Gminy Miejskiej, a szczególnie w odniesieniu  

do realizowanych inwestycji.  Gmina Miejska Nieszawa zmuszona była posiłkować się obligacjami 

komunalnymi. 

  

B. WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ  4 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:   

  

1. Wykonanie dochodów i wydatków;   

        Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie budżetu przedstawiało się 

następująco: o dochody budżetu: 8 109 016,03 zł  

(PIT 1 761 510,00; CIT 44 565,47 zł; Podatek od nieruchomości od osób 

prawnych i fizycznych  729 469,60 zł)  

wydatki budżetu:8 313 992,88  

deficyt budżetowy:  204 976,85 
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       W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetowych we wskazanych wielkościach, budżet 

zamknął się powyższym deficytem. Deficyt był mniejszy od planowanego w kwocie 295 140,00 

zł. Przychody budżetowe zrealizowano w wysokości 554 408,00 zł, z tego: emisja obligacji 500 

000,00 zł i wolne środki 54 408,00 zł .Rozchody budżetu dotyczyły wyłącznie wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań i wynosiły 259 268,00 zł. 

2. Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny;   

Wynik operacyjny stanowiący różnice pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 

jest wielkością dodatnią i wynosi 22 279,65 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg 

określony przepisem art. 242 ust.2 ufp, w myśl którego na koniec roku budżetowego wykonane 

wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę 

budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.   

3. dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy); 127 362,10 zł  

4. dochody z majątku; 61 587,77 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 22 991,87 zł  

    

C. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH   

  

1. Podstawowe inwestycje; Miasto realizuje następujące 

zadania inwestycyjne:  

  
Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Miejskiej Nieszawa   
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa WPF  
  

D. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA – PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:   

  

1. Harmonogram obsługi zadłużenia i poziomu zadłużenia w latach 2018 - 2029;   
Obsługa zadłużenia i poziomu zadłużenia w okresie 2018 - 2029  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa WPF  
*Kwota długu została zaktualizowana w WPF uchwalonej na sesji RM w dniu 23 maja 2019 roku  

  

Wieloletnia Prognoza Finansowa pomimo występujących trudności w zakresie finansowania 

zadań, w szczególności inwestycyjnych zawiera projekcję obsługi zadłużenia, wg której w 2031 

roku obecne zadłużenie Gminy Miejskiej Nieszawa zostanie spłacone.  

  



RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA ZA 2019 ROK 
 

10 
 

 

A. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH  

 

1. Podstawowe inwestycje; 

Miasto realizuje następujące zadania inwestycyjne: 
 

Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie Miejskiej Nieszawa  

Podstawowe inwestycje: Miasto realizuje następujące wieloletnie zadania inwestycyjne : 

L.p. Zadanie 

inwestycyjne 

Wartość 

nakładów 

Limit WPF 2019 Nakłady poniesione w 

2019 

1 Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej na terenie 

Miasta Nieszawa 

1 500 000,00 120 000,00 14 595,94 

2 Budowa 

ogólnodostępnego 

placu zabaw przy 

Zespole Szkół w 

Nieszawie 

64 433,00 40 000,00  

3 Dofinansowanie 

projektu pn. 

„Infostrada Kujaw i 

Pomorza 2,0” 

180 374,00 20 797,00 15 985,20 

4 Przebudowa ul. 

Żabieniec 

1 000 0005,00 20 000,00  

5 Termomodernizacja 

budynku Gimnazjum 

przy ul. Kościuszki 5 

w Nieszawie 

1 500 000,00 200 000,00  

6 Podniesienie 

walorów 

krajobrazowych 

Nadbrzeża 

Wiślanego w 

Nieszawie. 

200 000,00 71 277,00  

7 Modernizacja z 

odbudową 

nawierzchni dróg 

gminnych w 

Nieszawie. 

568 816,00 34 408,00 81 500,00 

8 Modernizacja z 

odbudową budynków 

komunalnych 

znajdujących się w 

zasobach gminnych. 

650 000,00 49 659,00 64 253,94 

 

Realizacja  przedsięwzięć w  2019r. 
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1. Dokonano modernizacji nawierzchni dróg gminnych w Nieszawie na ogólną kwotę 81 500,00 

zł. 

2. Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych – 49 659,00 zł, 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa  

       14 594,94 zł. 

4. Dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 15 985,20 zł. 

5. Utworzenie i / lub wyposażenie placówki „Senior+” – 116 035,13 zł. 

6. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby klubu 

malucha – 11 070,00 zł, 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa WPF 

 

B. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA – PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:  

 

1. Harmonogram obsługi zadłużenia i poziomu zadłużenia w latach 2018 - 2029;  
 

Obsługa zadłużenia i poziomu zadłużenia w okresie 2019 - 2031 

 

Rok Spłata zobowiązań Kwota długu na koniec roku 

2019 259 268,00 2 526 217,00 

2020 259 268,00 2 766 950,00 

2021 259 268,00 2 507682,00 

2022 259 268,00 2 248414,00 

2023 259 268,00 1 989 146,00 

2024 259 268,00 1 729 878,00 

2025 324 878,00 1 405 000,00 

2026 245 000,00 1 160 000,00 

2027 245 000,00 915 000,00 

2028 245 000,00 670 000,00 

2029 245 000,00 425 000,00 

2030 213 000,00 212 000,00 

2031 212 000,00 0 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa WPF 

*Kwota długu została zaktualizowana w WPF uchwalonej na sesji RM w dniu 23 maja 2019 roku 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa pomimo występujących trudności w zakresie finansowania 

zadań, w szczególności inwestycyjnych zawiera projekcję obsługi zadłużenia, wg której w 2031 

roku obecne zadłużenie Gminy Miejskiej Nieszawa zostanie spłacone. 

 

IV. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

A. CHARAKTERYSTYKA MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Mienie komunalne zostało zestawione w tabelach w części F niniejszego opracowania. 

Mienie to obejmuje budynki mieszkalne i usługowe oraz urządzenia służące realizacji 

gospodarki wodno–ściekowej. Mienie jest konserwowane i rewitalizowane w stopniu 

niewystarczającym ze względu na brak środków przeznaczonych na inwestycje  
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

 

A. STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA  

 

1. Krótkie omówienie dokumentów strategicznych  

 

1.1.Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nieszawa na lata 2017-2023 jest 

podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na rewitalizację, m. in. z funduszy 

unijnych. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa na lata 2017-2023 

został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875). 

 

1.2.Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 

Nieszawa na lata 2017 – 2021 stanowi inwentaryzację zasobów Gminy, analizę 

potrzeb w zakresie remontów i modernizacji, plan ich sprzedaży, zasady polityki 

czynszowej. Do opracowania Programu przyjęto wielkość zasobu 

mieszkaniowego na dzień 16 listopada 2016 roku. 

 

1.3.Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 

2018 – 2021 został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 07 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 

z późn. zm.). Opracowany Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy 

określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy. 

 

1.4.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Nieszawa do 2020 roku 

jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki  

w oparciu o niskoemisyjne technologie do roku 2020. Plan przedstawia zakres 

inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia na 

terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. Celem Planu jest poprawa jakości powietrza 

oraz życia mieszkańców gminy, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

(CO2) i ograniczenia niskiej emisji poprzez racjonalizację wykorzystania energii 

i poprawę efektywności energetycznej. 

 

1.5.Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nieszawa na lata 2018 – 

2020 ma na celu stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu swoich funkcji i powinności wobec członków rodziny,  

w szczególności wobec dzieci. 

 

1.6.Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii Dla Miasta Nieszawa cykliczny dokument 

stanowiący doroczny harmonogram działań w tym zakresie obejmujący 

profilaktykę i zakres interwencji w sytuacjach doraźnych. 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ NIESZAWA ZA 2019 ROK 
 

13 
 

1.7.Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na Terenie Miasta 

Nieszawa na Lata 2016-2026 jest podstawowym narzędziem realizacji lokalnej 

polityki społecznej. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust.1 pkt.1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 

163 ze zm.), który mówi: „do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 

należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” 

 

2. Ogólny stan realizacji dokumentów strategicznych  

 
Ogólny stan realizacji dokumentów strategicznych w Gminie Miejskiej Nieszawa 

Dokument strategiczny Stan realizacji 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nieszawa 

na lata 2017-2023 

W miarę istniejących możliwości. Brak 

możliwości istotnego działania ze względu na 

szczupłe środki zewnętrzne i stan finansów  

Program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2017 

– 2021 

Brak możliwości istotnego działania ze względu 

na szczupłe środki zewnętrzne i stan finansów 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Gminy Miejskiej 

Nieszawa na lata 2018 – 2021 

Brak możliwości istotnego działania ze względu 

na szczupłe środki zewnętrzne i stan finansów 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Miejskiej Nieszawa do 2020 roku 

Zadania określone w PGN w większości nie 

zostaną zrealizowane. Brak możliwości 

istotnego działania ze względu na szczupłe 

środki zewnętrzne i stan finansów 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Nieszawa na lata 2018 – 2020 
Zgodnie z kierunkami polityki rządowej  

Miejski Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

Dla Miasta Nieszawa 

Zgodnie z kierunkami zapisanymi w Ustawie  

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na Terenie Miasta Nieszawa na Lata 

2016-2026 

Zgodnie z kierunkami zapisanymi w Ustawie 

Źródło: Opracowanie własne na  podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

Ład przestrzenny (B – C) 

 

B. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW PRZESTRZENNEGO 

ZAGOSPODAROWANIA GMINY 

 

1. Ostatnia ocena aktualności (art. 32 upzp) 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy 

uchwalono w 2003 roku. Brak zmian. Wskazana aktualizacja ze względu na upływ 

czasu (15 lat) oraz postęp technologiczny. 
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C. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

1. Ostatnia ocena aktualności, stopień pokrycia obszaru gminy mpzp, program 

opracowywania mpzp (j.w.) 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment miasta 

opracowano w 2009 roku i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w 2010 roku.  

Brak wniosków mieszkańców wskazujących potrzebę aktualizacji planu.  

 

Zasoby materialne gminy (D – G)  

 

D. GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (ART. 14 USTAWY O REWITALIZACJI), 

EW. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI (ART. 18 UST. 2 PKT 6 USG) 

 

1. Krótkie omówienie (obszary rewitalizacji, kierunki działań) 

 

Na podstawie wstępnej analizy obszaru zdegradowanego ustalono, że do najbardziej 

zdegradowanych społecznie, gospodarczo, środowiskowo oraz przestrzenno-

funkcjonalnych obszarów należy obszar zamykający się w ulicach:  

pl. K. Jagiellończyka, ul. 3 Maja, ul. Noakowskiego, pl. Hallera, ul. Bulwary  

500-lecia, ul. Rybaki, ul. Mickiewicza, ul. Krzywdów Bieńków, ul. Kościuszki, który 

stanowi 11% ogólnej powierzchni miasta oraz zamieszkuje tam 28% ogólnej liczby 

mieszkańców.  

Z uwagi na występujące problemy, władze Miasta planują podjąć działania, 

zmierzające do rewitalizacji obszarów, na których zidentyfikowano najwięcej 

negatywnych zjawisk. Charakter potrzeb rewitalizacyjnych wynika z przedstawionej 

diagnozy obszaru rewitalizacji. Głównymi problemami, które należy zniwelować są 

zdiagnozowane problemy społeczne tj.  bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, 

niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto, infrastruktura społeczna na 

tych terenach nie zaspokaja w pełni potrzeb mieszkańców i nie jest dostosowana do 

prowadzenia działań. 

 

2. Wskaźniki ustawowe (wyjściowe, założone) – wizja obszaru w 2023 roku 

 

Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Nieszawa po 

przeprowadzeniu procesów i wdrożeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest 

obszarem, który został uzdrowiony i ożywiony społecznie, gospodarczo, kulturowo, 

jak i przestrzennie, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i walorów 

środowiskowych. Na jego terenie została odnowiona zabudowa wyposażona  

w infrastrukturę oraz poprawiła się jakość życia. Obszar stał się atrakcyjny pod 

względem zamieszkania, prowadzenia przedsiębiorczości, jak również turystyki - 

 w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów. Pojawiają się nowi mieszkańcy, 

inwestorzy i turyści. Ożywia się przyjazna i zróżnicowana przestrzeń publiczna, 

pojawiają się nowe punkty usługowe, miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania 

czasu, wyremontowane obiekty kultury i miejsca spotkań – zaspokajające potrzeby 

użytkowników i tworzące nowe miejsca pracy. Została wzmocniona spójność  

i zniwelowane wykluczenie społeczne i ubóstwo, zwiększyło się zatrudnienie wśród 

mieszkańców, a tym samym spadł poziom bezrobocia. Nastąpiła również poprawa 
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aktywności społecznej i gospodarczej osób zamieszkujących niniejsze obszary oraz 

wzrost inicjatyw lokalnych. 

 

E. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY (MIN. 

5-LETNI, ART. 21 UOPLMZG) 

 

1. Krótkie omówienie (liczba mieszkań w zasobie, w tym socjalne i zamienne;                

prowadzone działania: zarządzanie, sprzedaż, remonty, zamiana, oddłużenia itp.) 

 

Program przyjęto uchwałą Rady Miejskiej z 30 listopada 2016 roku. Programem 

objęto zasoby mieszkaniowe: 

 

o stanowiące wyłączną własność Gminy 
 

Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Nieszawa 

Wyszczególnienie Budynki 
Lokale 

Komunalne Socjalne 

Ilość 12 47 30 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

o stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych 
 

Zestawienie budynków stanowiących współwłasność Gminy Miejskiej Nieszawa 

Wyszczególnienie Budynki Lokale gminy  

Ilość 8 24, w tym 1 lokal socjalny   
Źródło: Opracowanie własne podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 
 

Lokale Gminy we wspólnotach mieszkaniowych – stan obecny i prognoza 

Lp. Wyszczególnienie 
Rok 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Wynajmowane lokale socjalne 26 27 27 28 28 

2. Wynajmowane lokale komunalne 74 70 68 66 64 

3. Lokale tymczasowe 1 1 1 1 1 

Ogółem lokale mieszkalne 101 98 96 95 93 
Źródło: Opracowanie własne na  podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

                            Budynki w większości wymagają remontów. Gmina dokonuje ich na miarę   

                            skromnych możliwości. Dokonano sprzedaży 1  lokalu w budynku przy ulicy Pl. K.  

                            Jagiellończyka 16. 

 

2. Zasady polityki czynszowej 

 

Polityka czynszowa powinna zmierzać w kierunku urealnienia stawek, tak aby 

doprowadzić do samowystarczalności finansowej gospodarki mieszkaniowej.  
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F. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH                       

(ART. 23 I 25 UGN) ] 

 

1. Krótka informacja o zasobie nieruchomości (z informacji o stanie mienia) 
 

Budynki i udziały w budynkach stanowiące własność i współwłasność Gminy Miejskiej Nieszawa 

Lp. Rodzaj budynku Ilość  
Wartość na dzień 31.12.2019 r.  

wg ewidencji księgowej w zł 

1. Budynki mieszkalne + udziały w budynkach  12+8 1 615 328,99 

2. Obiekty  kulturalne (biblioteka) 1 4 110,34 

3. Budynki  pozostałe  + lokal użytkowy,  0+1 81 900,00 

RAZEM : 22 1 701 339,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

Budowle stanowiące własność i współwłasność Gminy Miejskiej Nieszawa 

Lp. Rodzaj budowli 
Wartość na dzień 31.12.2019 r. 

wg ewidencji księgowej w zł 

1. 
Sieć wodociągowa                                                             

kanalizacyjna i deszczowa 
1 459 719,38 

2. 
Pozostałe budowle w tym oczyszczalnia ścieków, studnie, 

stacja uzdatniania wody, ulice 
5 308 114,08 

3. 
obiekty użyteczności publicznej (urząd, szkoły, obiekty 

sportowe, place zabaw) 
3 403 133,63 

4. Maszyny, urządzenia i sprzęt 2 306 404,08 

5. Środki transportu 869 142,40 

RAZEM : 13 346 513,57 

Źródło: Opracowanie własne na  podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

Grunty stanowiące własność i współwłasność Gminy Miejskiej Nieszawa 

Rodzaj gruntów 

Informacje szczegółowe  

pow. w ha Wartość 

Grunty w użytkowaniu wieczystym 1,9289 74 105,00 

Grunty zabudowane 7,0951 597 753,00 

Grunty niezabudowane i rolne 60,0426 738 323,40 

Grunty pod drogami 14,7271 449 518,00 

RAZEM 83,7937 1.859.669,40 

Źródło: Opracowanie własne na  podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa 
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2. Stan ewidencji nieruchomości  

 

Stan ewidencji nieruchomości jest aktualizowany na bieżąco. 

 

3. Sposób zarządzania nieruchomościami gminy, w tym zasobem mieszkaniowym  

 

Nieruchomości Gminy, w tym zasób mieszkaniowy są zarządzane jednoosobowo 

przez Burmistrza, w ramach Referatu Gospodarki Komunalnej. 

 

4. Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż, 

zakup, przekształcenia użytkowania wieczystego itp.  

 

Głównym kierunkiem gospodarowania jest sprzedaż mienia. W dalszej kolejności 

przekształcenie użytkowania wieczystego oraz komunalizacja. Gmina nie planuje 

pozyskiwania nowych nieruchomości.  

 

G. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI (ART. 87 USTAWY O OCHRONIE 

ZABYTKÓW) 

 

1. Krótki opis aktualnego programu opieki nad zabytkami (na 4 lata) 

 

Ewidencję zabytków prowadzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu – 

Delegatura we Włocławku. W 2013 roku opracowano Gminną Ewidencję Zabytków 

Wg wykazu w obrębie miasta znajdują się poniższe obiekty zabytkowe: (zestawienie 

zbiorcze) 

 
Ewidencja zabytków w obrębie Miasta Nieszawa  

Lp. Adres Obiekty Ilość Decyzja 

1. Układ urbanistyczny Miasta  1 1993 

2. Noakowskiego 10 Kościół parafialny 1 1956/1981 

3. Noakowskiego  Plebania  1 1964 

4. Kolbego 2 Zespół klasztorny 2 1955/1981 

5. 3 Maja 2 Ratusz  1 1955 

6. Jagiellończyka 12,13,14 Budynek mieszkalny 3 1964 

7. 3 Maja 14,16,22,24 Budynek mieszkalny 4 1956 

8. 3 Maja 29 Szkoła  1 1956 

9. Mickiewicza 4, 18 Budynek mieszkalny 2 1956/2005 

10. Mickiewicza 6 Muzeum  1 1956/1985 

11. Noakowskiego 9,11 Budynek mieszkalny 2 1956/1964 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

Podstawowy problem to  fakt, że większość zabytków należy do prywatnych 

właścicieli. Bardzo zły stan techniczny, w wielu wypadkach grozi postępującą 

dewastacją. Brak wystarczających środków z budżetu państwa na ochronę 

dziedzictwa narodowego.  
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2. Omówienie ostatniego sprawozdania z realizacji programu (co 2 lata).                        

 

Gmina Miejska Nieszawa nie posiada opracowanego planu opieki nad zabytkami.  

W związku z tym nie przedkłada sprawozdania w tym zakresie. 

 

 

Infrastruktura komunalna (H ) 

 

H. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH (ART. 21 UZZWIZOŚ - 

PRZEDSIĘBIORSTWO) 

 

1. Krótkie omówienie zadań wynikających z planu dla Gminy 

Obowiązujący plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych obejmuje okres do 2021 roku. Planowany zakres usług: 

o Produkcja i sprzedaż wody 

o Zbiorowe odprowadzanie ścieków 

o Eksploatacja sieci wodociągowej (22,5 km) i kanalizacyjnej (6,6 km) 

                             Planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne do 2021 roku: 

o Rozbudowa w 2018 roku sieci wodociągowej ul. Droga Gdańska za 184 800 

zł (63,63% budżet UE) 

o Budowa w 2018 roku odcinków sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w ulicach 

Browarna, M. Kolbego, Rybaki, Plac marszałka Piłsudskiego wraz 

z przepompownią ścieków za 705 335,47 zł (63,63% UE) 

Plan działań w zakresie uzbrojenia sieci przewiduje do 2021 roku wymianę 12 zasuw, 

w tym 3 w 2018 roku i 8 hydrantów, w tym 2 w 2018 roku. Wymieniono 3 zasuwy  

i 4 hydranty. 

 

Środowisko (I)  

 

I. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (FUNDUSZE UE) 

 

1. Krótki opis założeń, z uwzględnieniem termomodernizacji, OZE, oświetlenia ulic 

i efektywności energetycznej 

 

Na podstawie dostępnych informacji zostały zdefiniowane obszary problemowe na 

terenie Gminy Miejskiej Nieszawa, a następnie rozważono i przeanalizowano szereg 

działań służących poprawie sytuacji. Działania naprawcze uzgodnione z Urzędem 

Miasta Nieszawa w zdiagnozowanych obszarach, zostały pogrupowane na działania 

wdrażane do 2018 roku, do 2020 roku oraz po 2020 roku (w perspektywie do 2025 

roku). Część działań krótkoterminowych i średnioterminowych (do 2018 roku) ma 

obecnie zaplanowane środki na realizację w budżecie (zostały one ujęte lub zostaną 

ujęte wkrótce w Wieloletnim Planie Finansowym), pozostałe działania 

długoterminowe na dzień sporządzania Planu nie miały zagwarantowanych funduszy, 

a ich realizację uzależnia się od pozyskania funduszy zewnętrznych. Celami 

strategicznym Gminy Miejskiej Nieszawa do 2020 roku są: 

o Zmniejszenie zużycie energii finalnej o 7,40% w stosunku do prognozy BAU 

(1483,1 MWh/rok), 
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o Zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej o 1030 MWh/rok do poziomu 

13,67% całkowitego zużycia w 2020 roku, 

o Zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem o 8,15% w stosunku 

do roku bazowego 2014 [o 970,53 Mg CO2] 

                             

 

                            Wartości celów zostały określone z oparciu wartości efektu 

ekologicznego  wyliczonego dla planowanych zadań określonych z harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. W ramach PGN został zrealizowany projekt EKOPIEC, 

polegający na dofinansowaniu do wymiany źródła ciepła. Skorzystało z niego  

10 beneficjentów. 

    Zadania do realizacji w ramach PGN na najbliższe lata: 

 

o „Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ulicy Kościuszki 5.  

w Nieszawie” planowana  realizacja do końca 2021 r. Wartość projektu ogółem 

1.035.293,47 zł. 

o „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta 

Nieszawa” obejmuje obiekty szkoły podstawowej oraz biblioteki publicznej. 

Planowana realizacja do końca 2021 r. Wartość projektu ogółem                 

954.227,58 zł 

              Na zadania te Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dofinansowanie z RPO.  

  

Polityka społeczna (J )  

 

J. STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

(ART. 16A I 17 UPS) 

 

1. Krótkie omówienie (doroczna ocena zasobów PS i rekomendacje; diagnoza, priorytety  

i planowane działania, prognoza) 

Podstawowym narzędziem realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust.l 

pkt.l ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 

ze zm.), który mówi: „do zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób  

i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” 

Zgodnie z art. 16b, ust 2, strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera  

w szczególności o diagnozę sytuacji społecznej; o prognozę zmian w zakresie objętym 

strategią; o określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków 

niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników 

realizacji działań. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie  

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się problemami społecznymi w gminie oraz instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu 
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społecznemu. Działania będą kierowane głównie do środowisk pozostających na marginesie 

życia społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem. 

2. Ocena realizacji w kontekście ostatnich 2-3 ocen zasobów polityki społecznej 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Nieszawa za 2019 rok została przygotowana 

na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem 

systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny umożliwiają 

analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie 

działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. 

Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy 

podejmowane decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej  

w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków: 

o Wzmocnienie zasobów kadrowych MOPS poprzez: 

o super wizje dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny szkolenie zapobiegające 

wypaleniu zawodowemu;  

o doskonalenie kompetencji pracowników Ośrodka poprzez szkolenia: przeciwdziałające 

wypaleniu zawodowemu; 

o tematyczne z zakresu: przemocy w rodzinie, uzależnień od alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego, pracy z trudnym klientem, pracy z rodziną wieloproblemową,  ochrony 

danych osobowych. 

o Zwiększenie oferty pomocy społecznej dla rodzin i osób w zakresie: dostępności 

specjalistów w celu profesjonalnego wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;  

o specjalistycznego poradnictwa dla rodzin niewydolnych wychowawczych;  

o środowiskowej pracy socjalnej poprzez realizację projektów socjalnych. 

 

K. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY (3 LATA, ART. 176 1 179 

USTAWY O WSPIERANIU RODZINY) 

1. Krótkie omówienie aktualnego programu 

Program przyjęto w lutym 2018 roku w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem głównym programu jest stworzenie systemu 

wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Wnioski z ostatniego rocznego sprawozdania z realizacji programu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie zgodnie z art. 179 Ustawy z dnia  

9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 

821) przekazał do Rady Miejskiej Nieszawa sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019r oraz potrzeby związane z realizacją 
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zadań. Jednym z głównych zadań ustawy jest opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 

programów wspierania rodziny. Dnia 16 lutego 2018r. została przyjęta Uchwała NR XXIX-

195/18 Rady Miejskiej Nieszawa, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodzina na lata 2018-2020. Gminny Program Wspierania Rodziny przedstawia kierunki 

działań zmierzających do tworzenia warunków rozwoju rodziny i opieki nad dzieckiem, 

szczególnie tych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Gminny Program zawiera 

wstęp, podstawę prawną, cele programu, w tym cel główny i cele szczegółowe. Wskazani 

zostali adresaci programu, czas realizacji programu. Zostały również wskazane podmioty 

zaangażowane w pracę na rzecz rodzin, tj: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nieszawie, Samorząd lokalny, Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Placówki oświatowe z terenu gminy, 

służba zdrowia oraz policja. Realizatorem działań zawartych w programie jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie. 

 L. PROGRAM PROFILAKTYKI 1 ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 1 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (ART. 4 

USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI) 

1. Krótkie omówienie (diagnoza problemów uzależnień od alkoholu, działania, efekty; 

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych); 

Program obejmuje działania profilaktyczne na rzecz rozwiązywania tych problemów.  

Ma na celu prowadzenie działalności dotyczącej uzależnień (alkoholizm, nikotynizm, 

narkomania) i przemocy w rodzinie w strukturze Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Placówkami szkolno-oświatowymi, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Miejską 

Biblioteką Publiczną w Nieszawie oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi 

na terenie miasta oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie. 

2. Wnioski z raportu o realizacji programu o Zadania zawarte w PROGRAMIE  

są finansowane z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. 

o Środki finansowe na realizację PROGRAMU są zabezpieczone w budżecie miasta. 

o Członkowie komisji nie pobierają diet za pracę w komisji. 

o Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU składa się w sposób ustalony przez Radę 

Miejską w Nieszawie. o Realizatorem programu w imieniu Burmistrza Miasta 

Nieszawa jest Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyk i przeciwdziałania 

uzależnieniom i Miejska Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 
A. OMÓWIENIE OGÓLNE  

 

W okresie objętym raportem odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto  

75 uchwał. Stan ich realizacji został przedstawiony w szczegółowym zestawieniu w części B.

  

 

B. ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE  

 
Uchwały Rady Miejskiej Nieszawa podjęte na sesjach w 2019 roku – stan ich realizacji 

Lp. Nr uchwały, czego dotyczy Stan realizacji 

1.  

Nr IV-31/19 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki opłaty 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

2.  

Nr V-32/19 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta Nieszawa na rok 2019. 

Uchwała zrealizowana  

3.  
Nr V-33/19 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Nieszawa na 2019 r. 
Uchwała zrealizowana  

4.  

Nr V-34/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019 - 

2029. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

5.  
Nr V-35/19 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 

Nieszawa 
Uchwała zrealizowana 

6.  
Nr V-36/19 w sprawie powołania Skarbnika Miasta 

Nieszawa. 
Uchwała zrealizowana 

7.  
Nr V-37/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej Nieszawa na 2019 rok. 
Uchwała zrealizowana 

8.  

Nr V-38/19 w sprawie: uzgodnienia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny 

Ciechocińskiej. 

Uchwała zrealizowana 

9.  

Nr VI-39/19 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

lokalu mieszkalnego od Poczty Polskiej S.A. 

położonego przy ul. Nowakowskiego 5 w Nieszawie 
Uchwała zrealizowana 

10.  

Nr VI-40/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019r. 
Uchwała zrealizowana 

11.  

Nr VII-41/19 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół w Nieszawie 
Uchwała zrealizowana 

12.  
Nr VIII-42/19 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w 

Nieszawie z siedzibą ul. Zjazd 5, 87-730 Nieszawa. 
Uchwała zrealizowana 

13.  
Nr VIII-43/19 w sprawie zatwierdzenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
Uchwała zrealizowana  
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Lp. Nr uchwały, czego dotyczy Stan realizacji 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej 

Nieszawa. 

14.  

Nr VIII-44/19 w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Nieszawa 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

15.  

Nr VIII-45/19 w sprawie: Przyjęcia "Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 

Nieszawa na 2019 rok". 

Uchwała zrealizowana 

16.  

Nr VIII-46/19 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

przez Gminę Miejską Nieszawa zadania powiatu z 

zakresu utrzymania przeprawy promowej przez rzekę 

Wisłę. 

Uchwała zrealizowana 

17.  

Nr VIII-47/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości oznaczonych jako 

działki nr 2/4, 2/9 położonych w obrębie geodezyjnym 

Miasto Nieszawa. 

Uchwała zrealizowana  

18.  

Nr  IX-48/19 w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego im. Kom. Heliodora Laskowskiego 

w Nieszawie, dla którego organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Nieszawa. 

Uchwała zrealizowana 

19.  

Nr  IX-49/19 w sprawie ustalenia zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze, oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta 

Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, 

dla których Gmina Miejska Nieszawa jest organem 

prowadzącym. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

20.  

Nr  IX-50/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 

r. 

Uchwała zrealizowana 

21.  

Nr  IX-51/19 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 

V-34/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 

2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019 - 2029.  

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

22.  

Nr IX-52/19 w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 2/9 położonej w obrębie geodezyjnym Miasto 

Nieszawa. 

Uchwała zrealizowana  

23.  
Nr X-53/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum 

zaufania. 
Uchwała zrealizowana 

24.  

Nr X-54/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Nieszawa za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego 

Gminy Miejskiej Nieszawa za 2018 r. 

Uchwała zrealizowana  
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Lp. Nr uchwały, czego dotyczy Stan realizacji 

25.  
Nr X-55/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Nieszawa absolutorium za 2018 rok. 
Uchwała zrealizowana 

26.  
Nr XI-56/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 

mandatu radnej 
Uchwała zrealizowana 

27.  

Nr XI-57/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nieszawie 
Uchwała zrealizowana 

28.  

Nr XII-58/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-

103/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 

2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej i finansowej jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Nieszawa. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

29.  

Nr XII-59/19 w sprawie przyjęcia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Nieszawa. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 

30.  

Nr XII-60/19 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Nieszawa oraz określenia granic ich 

obwodów od dnia 1 września 2019r. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

31.  

Nr XII-61/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 

r.  

Uchwała zrealizowana  

32.  

Nr XII-62/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-34/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019 - 2029. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

33.  
Nr XII-63/19 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 
Uchwała zrealizowana  

34.  Nr XII-64/19 w sprawie wzniesienia pomnika. W trakcie realizacji 

35.  
Nr XII-65/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Miasta Nieszawa. 
Uchwała zrealizowana 

36.  

Nr XII-66/19 w sprawie udzielenia bonifikaty do 

wartości lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Nieszawa zbywanych na rzecz 

najemców. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

37.  

Nr XIII-67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V-34/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019- 2029. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

38.  

Nr XIII-68/19 - w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019r. 
Uchwała zrealizowana.  

39.  
Nr XIII-69/19 - w sprawie emisji obligacji oraz zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Uchwała zrealizowana. 
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Lp. Nr uchwały, czego dotyczy Stan realizacji 

40.  

Nr XIV-70/19 - w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w 

Aleksandrowie Kujawskim wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

Uchwała zrealizowana.  

41.  

Nr XIV-71/19 - w sprawie zmiany uchwały Nr XII-

58/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 

2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

administracyjnej i finansowej jednostek 

organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Nieszawa.  

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

42.  
Nr XIV-72/19 w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

43.  

Nr XIV-73/19 w sprawie wprowadzenia opłaty od 

posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej 

poboru. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

44.  
Nr XVI-74/19 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

45.  

Nr XII-75/19 w sprawie określenia wysokości rocznych 

stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

46.  

Nr XVI-76/19 w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą 

właściwą miejscowo jest Gmina Miejska Nieszawa. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

47.  
Nr XV-77/19 w sprawie rozpatrzenia skargi działalność 

Burmistrza Miasta Nieszawa. 
Uchwała zrealizowana 

48.  

Nr XV-78/19 w sprawie programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego 

na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. 

Uchylona  

49.  

Nr XV-79/19 w sprawie utworzenia na terenie Miasta 

Nieszawa ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub 

SENIOR+ oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+". 

W trakcie realizacji. 

50.  

Nr XV-80/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku 
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Lp. Nr uchwały, czego dotyczy Stan realizacji 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

51.  

Nr XV-81/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 

Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w 

prawie uchwalenia budżetu  Miasta Nieszawa na 2019r. 
Uchwała zrealizowana.  

52.  

Nr XV-82/19 zmieniająca uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Nieszawa na lata 2019 - 2031. 

W trakcie realizacji. 

Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

53.  
Nr XV-83/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Miejskiej Nieszawa na 2020 rok. 

Uchwała w tracie realizacji. 
Opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 
 

Źródło: Opracowanie własne podstawie danych Gminy Miejskiej Nieszawa  

 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 

 
1. Związki komunalne 

Gmina Miejska Nieszawa jest członkiem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą 

w Aleksandrowie Kujawskim. Związek wykonuje dla wszystkich gmin z terenu Powiatu 

Aleksandrowskiego zadania związane głownie z zarządzaniem międzygminnego 

Składowiska Odpadów  i organizacją wspólnych postępowań na dostawę energii elektrycznej.   

 

2. Porozumienia międzygminne 

Porozumienie z Powiatem Aleksandrowskim i Toruńskim na prowadzenie przeprawy 

promowej przez rzekę Wisła  

 

3. Stowarzyszenia JST 

Miasto Nieszawa jest członkiem Związku Miast Nadwiślańskich. Podstawowym celem ZMN 

jest udział w pracach nad przygotowaniem rządowego Programu dla Wisły na bazie Programu 

dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 opracowanego przez ZMN. 

 

4. Inne formy współdziałania (LOT, LGD, inne) 

Miasto Nieszawa jest członkiem LGD „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”  

 

5. Współpraca   międzynarodowa  

Miasto Nieszawa w dniu 12 października 2006 roku podpisało Umowę o partnerstwie 

z miastem Mühlberg/ Elbe Niemcy. Umowa ma na celu wymianę doświadczeń i pogłębienie 

wiedzy wzajemnej partnerów.  

 

 

VIII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA 
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1. Udział  burmistrza w różnych ciałach lokalnych (powiatowych) i regionalnych.  

 

- Członek Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej,   

- Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy,  

- Członek Zgromadzenia spółdzielni socjalnej „Nieszawskie Smaki”,  

- Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 

- Członek Komitetu sterującego „Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego”    

   Powiatu Aleksandrowskiego.  

 

 

 

IX. KALENDARIUM WYDARZEŃ 2019 ROKU 
 

 

o  Styczeń 2019 

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" 

 

 
Laureaci konkursu. Źródło: Gazeta Pomorska. 

W kategorii szkoły podstawowe - prace indywidualne pierwsze miejsce zdobył Mikołaj Schwebs ze 

Szkoły Podstawowej w Stawkach za pracę pt. "Drewniane kościoły na Kujawach". 

W kategorii szkoły podstawowe - prace zespołowe - drugie miejsce zajęli Dagmara i Dagobert 

Gębiccy ze SP w Nieszawie za pracę pt. "Moja Nieszawa - jej historia, święta patronka i insygnia 

miasta". 

W kategorii szkoły gimnazjalne drugie miejsce zdobyła Gabriela Kamińska z Gimnazjum w Stawkach 

za pracę pt. "Moi dziadkowie - Niepodległej Bohaterowie". 

Natomiast w kategorii szkoły średnie - prace indywidualne drugaq nagrodę odebrał Jakub Szczepański 

z Nieszawy, uczeń technikum rolniczego, za pracę "Historia rodzinnego folwarku Gęsiniec". 

Jakuba i Mikołaja spotkała też niespodzianka - otrzymali oni specjalną nagrodę dla wielokrotnego 

uczestnika konkursu (obydwaj 4 edycje). Wyróżnienie to ufundowała Pełnomocnik Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego ds. Zrównoważonego Rozwoju p. Anna Gembicka. Specjalne gratulacje 

otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów. 

Młodzież do konkursu przygotowali nauczyciele Agnieszka Marjańska ze SP w Stawkach i Maciej 

Marjański z ZS w Nieszawie. 

W konkursie wzięło udział 37 uczniów, którzy napisali 27 prac pod opieką 17 nauczycieli. 

  

http://swiebodzice.naszemiasto.pl/tag/szkoly-podstawowe.html#utm_medium=alz&utm_source=polskatimes.pl&utm_campaign=artykul
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o 9 lutego 2019 roku  

 

                Wystawa „Kronika Nieszawska” 

 

 

Wystawa archiwalnych zdjęć dotyczących Nieszawy, świąt, rocznic, ważnych wydarzeń, a przede 

wszystkim wizerunków znanych nieszawian lub osób związanych z Nieszawą, które pracowały 

oraz  działały dla tego społeczeństwa, wnosząc wkład w rozwój miasta. 

Eksponowane zdjęcia były swoistym dokumentem historii świetności dawnej Nieszawy. Oprócz 

fotografii prezentujących ważne wydarzenia z historii miasta, jak na przykład obchody 60-lecia Straży 

Pożarnej w Nieszawie z nadaniem i poświęceniem sztandaru 20.08.1939 r., w przededniu wybuchu 

wojny czy też obchody 500-lecia lokacji miasta Nieszawy w 1960 r., prezentowane były portrety osób 

znaczących w społeczności, wybranych na włodarzy, działających społecznie, wyróżniających się swoją 

postawą, inicjujących wszelką działalność społeczną, kulturalną, będących liderami. 

 

 

o 22 czerwca 2019 roku  

 

                Noc Kupały, wianki. 
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o 15 lipca 2019 roku  

 

                Wystawa– 100 lat Polskiej Marynarki Wojennej w Niepodległej 

 

 
 

 

 

Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie zorganizowało wystawę „100 lat Polskiej Marynarki 

Wojennej w Niepodległej” Wystawa powstała w celu upamiętnienia historycznego wydarzenia, jest 100-

lecie Polskiej Marynarki Wojennej i Odzyskanie Niepodległości. Na 24 tablicach zaprezentowano dzieje 

Polskiej Marynarki Wojennej wplecione w historię Niepodległej Ojczyzny. 

Wystawę przygotował zespół bibliotekarzy Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej  

w składzie: Małgorzata Szubrycht, Monika Cisoń, Wanda Kaczyńska, Kamila Pankowiak, Agnieszka 

Pyra. Zawartość merytoryczną oparto opublikowane materiały źródłowe. Znak graficzny wystawy 

zaprojektował Leonard Rozenkranz.  
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o 9 sierpnia 2019 roku  

 

                XI organowy koncert przy świecach w Nieszawskiej Farze  

 

 

 
                      Rysunek 2 Przy zabytkowych organach zasiadł Michał Białko. 

 

 

W 2019 roku podczas koncertu organowego przy świecach odbył się recital Michała Białko. - Jego 

obecność była historyczna. Michał Białko pierwszą osobą, która kształciła się pod kierunkiem 

absolwenta prof. Joachima Grubicha prof. Andrzeja Białki, a jednocześnie znalazła się w strefie 

bezpośredniego oddziaływania legendy polskiej organistyki jako mistrza. 
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o 12 sierpnia 2019 roku 

 

                       Festiwal Wisły 

 

 

 

 
 

Organizatorem „Festiwalu Wisły” jest Nadwiślańska Organizacja Turystyczna. Mieszkańcy Nieszawy  

i okolic wraz z turystami przywitali nadpływających z Włocławka uczestników tego pięknego święta 

królowej polskich rzek. Naprzeciw flotylli wypłynął prom Nieszawa. Po oficjalnym przywitaniu przez 

lokalnych samorządowców i krótkim przystanku na przystani promowej, załogi statków oraz łodzi 

wyruszyły w kierunku Ciechocinka. 
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o 15 sierpnia 2018 roku 

 

                       Kolejna edycja „Koncertu na Wodzie” 

 

 
 

 

Kultura i muzyka od przeszło dekady są fundamentem bliskich kontaktów mieszkańców Nieszawy. 

Zorganizowaliśmy kolejny koncert, który zawsze odbywa się 15 sierpnia, w święto Matki Boskiej 

Zielnej i Wojska Polskiego. Koncerty te cieszą się niezmiennym powodzeniem. Muzyka prawdziwie 

letnia – lekka, radosna, przyjemna i dla duszy, i uszu – ponownie popłynęła z promu na Wiśle  

w Nieszawie. Tradycyjnie zagrała znakomita Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella 

Bydgostiensis pod batutą Bohdana Jarmołowicza, bardzo cenionego dyrygenta, kompozytora  

i aranżera, w latach 1992-2017 dyrektora Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. W roli 

solistek wystąpiły młode, utalentowane wokalistki Katarzyna Dacków i Katarzyna Wołoszyn, 

laureatki wielu konkursów, stale współpracujące m.in. z Sinfonią Baltica. 
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o 1 września 2019 roku 

 

                            Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół w Nieszawie  

  
 

 
o Wrzesień 2019 

 

                                   Uroczyste obchody 100-lecia Ligii Morskiej i Rzecznej 

 

 
 

W 101. rocznicę utworzenia Marynarki Polskiej przez naczelnika Józefa Piłsudskiego w Nieszawie 

zorganizowano uroczyste ślubowanie nowych członków szkolnego koła Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Wydarzenie to miało miejsce w urzędzie miasta podczas zebrania koła miejskiego LMiR. Uczniowi 

złożyli ślubowanie, odśpiewali hymn Ligi. Ośmiu nowych członków zasiliło szeregi szkolnego koła.  

Opiekunem koła jest od początku Maciej Marjański, nauczyciel geografii w nieszawskiej szkole  

i jednocześnie zastępca przewodniczącego koła miejskiego LMiR w Nieszawie. 

Rok 2019 został oficjalnie ogłoszony przez Senat RP Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Dlatego też 

ślubowanie nowych adeptów działalności morskiej i rzecznej pięknie wpisuje się w obchody tego roku. 
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o 11 listopada 2019 roku 

 

                                  100 lecie odzyskania niepodległości  

 

 
 

 
o 6 grudnia 2019 roku 

 

                               Uroczyste dekorowanie choinki.  
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X. PODSUMOWANIE BURMISTRZA 

 
Szanowni Państwo 

 
Miniony rok był bardzo trudny dla naszego Miasta i Mieszkańców. Wymagał ode mnie 

podejmowania trudnych decyzji, co do kolejności wydatkowania środków publicznych. Wiem, że 

większość z Państwa pragnęłaby, aby środków starczało nie tylko na bieżące funkcjonowanie Miasta ale 

także na inwestycje, które są wyznacznikiem kondycji i rozwoju Gminy. Sądzę, że najtrudniejszy okres 

mamy już za sobą. Aktualne informacje i perspektywy na bieżący rok i lata następne dają nadzieję, że 

trudny rok 2019 już się nie powtórzy. Dziękuję Państwu za dialog i liczne uwagi. 

 Sądzę i ufam, że mamy już dzisiaj nową, lepszą perspektywę rozwoju. 

 

Burmistrz 

 

Przemysław Jankowski 

Nieszawa 31 lipca 2020 roku 

 

 

 

 

 

 


