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Wstęp 

 Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łysomice  

w roku 2020. 

Informacje ogólne. 

Ogólna charakterystyka gminy Łysomice (w tym demografia) 

 Gmina Łysomice zajmuje powierzchnię 127 km2, położona jest w centrum  województwa 

kujawsko-pomorskiego w powiecie toruńskim. Południowa część gminy graniczy bezpośrednio  

z terenami miasta Torunia, która oddzielona jest kilometrowym pasmem lasu. Gmina graniczy 

także  od zachodu z gminą Łubianka od  północy z gminą Chełmża, od wschodu z gminami Lubicz 

i Kowalewo Pomorskie.  

 

 Gmina Łysomice leży na historycznej ziemi chełmińskiej, jak nazywano od XIII w. obszar 

między rzekami Drwęcą, Wisłą, a Osą. Obszar gminy leży w obrębie dwóch jednostek fizyczno-

geograficznych. Część północna należy do Pojezierza Chełmińskiego a południowo-zachodnia do 

Wysoczyzny Chełmińskiej, kontaktuje się z Kotliną Toruńską, a w kierunku południowo- 

wschodnim z doliną Drwęcy. 

 Przez gminę przepływa rzeka Struga Toruńska. Na jej terenie znajduje się jezioro 

Kamionkowskie, o łącznej powierzchni 71,4 ha. 

 Gmina Łysomice zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: drogi krajowej 

Toruń- Gdańsk (nr 91) oraz  drogi wojewódzkie 552 łączącą drogi krajowe nr 10, 15 i 91 oraz 

drogi wojewódzkiej  nr 553  Toruń -Unisław. W granicach gminy zlokalizowany jest odcinek 

transeuropejskiej autostrady A1 „Północ – Południe”. Odcinek ten liczy 5,6 km i przebiega przez 

miejscowości Kamionki i Turzno. W obrębie autostrady zlokalizowany jest węzeł przez teren 

gminy przebiegają linie kolejowe. Jedna linia kolejowa z Torunia do Malborka oraz z Torunia do 

Olsztyna. 

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Łysomice:  

• drogi krajowe - 12 km  
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• drogi wojewódzkie - 28 km  

• drogi powiatowe - 38 km  

• drogi gminne - 170 km 

 

 Gminę Łysomice na dzień 31.12.2020 r. zamieszkuje 10287 osób zameldowanych na 

pobyt stały oraz 1176 osób zameldowanych na okres czasowy. Ogólna gęstość zaludnienia wynosi  

81os/km2. Dynamika wzrostu liczby ludności (2019 = 100%) wyniosła 101,3%.  

Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2020 rok. 

Opis: Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Powierzchnia w km2 127 127 127 

Gęstość zaludnienia na 1 km2 78 79,15 81,00 

Liczba ludności 9916 10051 10287 

Dynamika liczby ludności 

(2019=100%) 

101,40 101,94 101,30 

Liczba urodzeń żywych 104 93 92 

Liczba zgonów 69 82 84 

Przyrost naturalny 28 11 8 

Saldo migracji stałej 112 124 99 

Przyrost rzeczywisty 140 135 132 

Liczba zawartych małżeństw 77 75 66 

Liczba rozwodów 24 30 11 

 

W wyniku panującej pandemii widać znaczny spadek liczby zawartych małżeństw. W 2020 roku 

odbyło się 35 ślubów cywilnych, w tym 8 poza lokalem USC. Odznaczono medalami za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie jedną parę małżeńską, która obchodziła jubileusz Złotych  

Godów. Zarejestrowano 11 rozwodów.  

Wykaz liczbowy poszczególnych miejscowości z podziałem na sołectwa. 

Teren gminy podzielony jest na 22 miejscowości są to Chorab, Gostkowo, Kamionki Duże, 

Kamionki Małe, Koniczynka, Kowróz, Kowrózek, Lipniczki, Lulkowo, Łysomice, Olek, 

Ostaszewo, Papowo Toruńskie, Piwnice, Różankowo, Świerczynki, Świerczyny, Tylice, Turzno, 

Wytrębowice, Zakrzewko i Zęgwirt , które tworzą 14 sołectw. 

Sołectwo Wieś 

Liczba 

mieszkańców 

Liczba 

mieszkańców  

2019 r.  2020 r. 

Gostkowo Gostkowo 579 593 
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Lipniczki 235  235 

Kamionki Duże Kamionki Duże 473 477  

Kamionki Małe Kamionki Małe 341  344 

Lulkowo 
Lulkowo 653 669  

Piwnice 286  284 

Łysomice Łysomice 2155 2232  

Ostaszewo Ostaszewo 788  795 

Papowo Toruńskie 
Papowo Toruńskie 836 862 

Koniczynka 168 163  

Papowo Toruńskie 

Osieki 
Papowo Toruńskie 555 580  

Różankowo 

Różankowo 350 380  

Chorab 13 13  

Olek 8 7  

Świerczynki 50  50 

Świerczyny 72  74 

Tylice Tylice 180 181  

Turzno Turzno 1130 1159  

Wytrębowice 

Wytrębowice 433 441  

Kowróz 162 154  

Kowrózek 55  59 

Zakrzewko Zakrzewko 408 413  

Zęgwirt Zęgwirt 121 122  

Razem 

 

 

10051 10287 

 

Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2020 rok na 1000 ludności. 

Opis: Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Liczba urodzeń żywych na 1000 

ludności 
9,76 9,25 9,43 

Liczba zgonów na 1000 ludności 6,94 8,16 8,24 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 2,82 1,09 0,97 

Saldo migracji stałej na 1000 

ludności 
11,27 12,33 9,71 
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Przyrost rzeczywisty na 1000 

ludności 
14,09 13,43 12,95 

 

Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2020 rok bezrobocie zarejestrowane. 

Opis: Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Bezrobocie zarejestrowane ogółem 245 222 274 

W tym kobiet 159 130 178 

W tym osób do 30 roku życia 65 68 94 

Osób powyżej 50 roku życia 40 38 48 

Długotrwale bezrobotnych 114 84 119 

 

 

Mieszkania oddane do użytkowania 

Rok 2019 2020 

Ogółem 46 94 

Mieszkania indywidualne 46 82 

Na 1000 mieszkańców 4,58 9,2 
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Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON w 2020 roku. 

Rok 2019 2020 

Podmioty gospodarcze zarejestrowane 

ogółem 1084 1278 

w tym przemysłu i 

budownictwa 
207 328 

Podmioty gospodarcze nowo 

zarejestrowane 

ogółem 57 103 

w tym przemysłu i 

budownictwa 
6 30 

Podmioty gospodarcze na 10 tys. 

mieszkańców 

wpisane ogółem 1084 1242 

nowa zarejestrowane 57 101 

 

Ilość spraw załatwianych w USC. 

W 2020 roku wydano 600 dowodów osobistych (o 170 mniej w porównaniu do roku 

poprzedniego). 

 

Obsługa mieszkańców pod względem wydania aktów USC wzrosła o ponad 100 sztuk. 

 

Obsługa ewidencji działalności gospodarczej. 
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Budżet Gminy.  

Dochody budżetowe w 2020 r. zamknęły się kwotą 66 928 795,03 zł., z czego dochody 

majątkowe wyniosły 6 082 505,38 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowano w  96,5 % planu 

budżetowego w tym dochody bieżące 98,6% oraz dochody majątkowe 79,5%. W 2020 roku 

Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 675 318,09 zł. przy 

zakładanym planie 2 483 840,22 zł, niższa realizacja dochodów majątkowych spowodowana jest 

brakiem otrzymania w pełnej wysokości dotacji celowych na inwestycje w związku  

z przedłużającymi się rozliczeniami związanymi z pandemią. 

 

 

 

W sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 rok szczegółowo omówiono wykonanie dochodów 

z poszczególnych źródeł.   

Dochody własne w strukturze dochodów stanowią 46,51 % i zamknęły się kwotą  

31 130 291,88 zł. Realizacja dochodów za 2020 rok w stosunku do wielkości planu rocznego 

według źródeł wpływu przedstawia się następująco : dochody własne 97,7%, subwencja ogólna 

100%, dotacje celowe 93,7%. Najwyższe wykonanie dochodów własnych uzyskano z podatku od 

nieruchomości tj. 13 870 979,07 zł., udziału w podatku dochodowym 12 678 033,51 zł., podatku 

rolnym 1 353 171,55 zł., podatku od czynności cywilno-prawnych 792 157,79 zł. oraz podatku 

od środków transportu 302 588,95 zł.. 

Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 10 457 854,00 zł.  

w tym subwencja oświatowa 9 266 817,00 zł.  

Dotacje celowe w  budżecie gminy stanowią  25 340 649,15 zł. Z czego na zadania własne 

przeznaczono  1 701 856,70 zł.  i na zadania zlecone 17 858 043,77 zł. oraz pozyskano fundusze 

na realizacje zadań inwestycyjnych gminy z innych źródeł 5 420 76 93,72 tj. 100,1% planu. 

 zł-

 zł10 000 000,00
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 zł60 000 000,00

 zł70 000 000,00
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Dochody zł50 198 295,51 zł52 641 569,08 zł58 074 055,30 zł66 928 795,03

P
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Wydatki osiągnęły kwotę 63 980 470,44 zł. tj. 85,1 % planu budżetowego.  

W wyniku realizacji dochodów i wydatków  za 2020 rok budżet gminy zamknął się nadwyżką  

w wysokości 2 947 954,59 zł. Wobec planowanego  rocznego deficytu w wysokości  

5 798 000,00 zł. 

Fundusz sołecki na planowaną wysokość 547 202,72 zł. został wykonany w 85,37 %  

tj. 467 164,97 zł . 

       Fundusze jednostek budżetowych gminy były zrealizowane terminowo i zgodnie z planem 

na 2020 rok. Sprawozdania finansowe oraz zakres przedmiotowy realizacji wykonania budżetu 

został przedstawiony przez kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

       W ramach zrealizowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowił 73,1%  

a wydatków majątkowych  26,9%. 

       Wydatki ogółem w 2020 roku wyniosły 63 980 840,44 zł.  

 

Na wydatki ogółem składają się wydatki na szkolnictwo  19 385 527,87 zł.,  pomoc społeczną 

18 985 531,15 zł., transport 5 117 897,47 zł., , kulturę fizyczną i sport 1 002 874,12 zł.,  kulturę  
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Wydatki zł59 182 014,24 zł64 638 563,05 zł61 930 470,34 zł63 980 840,44

P
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i ochronę dziedzictwa narodowego 953 519,80 zł., administrację publiczną 4 377 739,20 zł., 

rolnictwo i łowiectwo 1 817 876,04 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 

338 698,20 zł., ochronę zdrowia 4 679 684,82 zł. oraz gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska 2 917 181 448,63 zł 

 

Na inwestycje w 2020 roku wydatkowano 17 087 034,89 zł. tj.  26,9 %  wydatków ogółem. 
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Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018-2028. 

W Gminie obowiązuje dokument pod nazwą ”Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata  

2018 –2028”, który powstał przy udziale społeczeństwa i został przyjęty do realizacji w dniu  

8 października 2018 roku Uchwałą numer L/285/2018 Rady Gminy Łysomice. Wykonanie 

uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Ramy czasowe strategii zostały wyznaczone na lata  

2018 – 2028 co pozwoli na zrealizowanie zarówno celów krótkookresowych w perspektywie  

2-3 letniej jak i  planowanych na perspektywę dziesięcioletnią. 

Misja rozwoju gminy.  

Na podstawie strategii wyznaczono misję rozwoju Gminy poprzez wspieranie rozwoju gminy  

w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej przy jednoczesnej współpracy  

z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi kreując wizerunek gminy jako miejsca 

o wysokim poziomie życia mieszkańców, przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz atrakcyjnego pod względem turystycznym. 

Cele szczegółowe : 

- poprawa jakości infrastruktury technicznej, 

- wysoka dostępność do usług publicznych, 

Rozpoczęto realizować cele szczegółowe zmierzając do usuwania wyznaczonych przyczyn:   

- zły stan dróg gminnych wraz z niedostatecznym oznakowaniem oraz zbyt niską ilością 

progów zwalniających w miejscach tego wymagających, 

- brak umiejscowionych ekranów akustycznych na trasach tranzytowych przebiegających 

przez teren gminy, 

- brak kanalizacji w niektórych częściach gminy,  

- brak bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscach często uczęszczanych tj. 

przejazdach kolejowych, wysoko uczęszczanych dróg krajowych i wojewódzkich,  

- niedostateczna ilość ścieżek rowerowych na terenie gminy, 

- zbyt niski udział wykorzystania OZE w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej, w 

tym solarnych,  

- zły stan ławek i śmietników na terenach publicznych (zwłaszcza na obszarach 

turystycznych jeziora Kamionkowskiego), 

- zaniedbane zespoły pałacowo-parkowe na terenie gminy, 

- niedostateczny rozwój infrastruktury publicznej, 

- brak żłobka na terenie gminy, 

- niewystarczająca oferta kulturalna skierowana do mieszkańców,  

- niski poziom opieki zdrowotnej, 

- niedostateczna ilość placów zabaw i boisk piłkarskich dla dzieci i młodzieży, 

- brak lokalnej polityki historycznej, dbającej o kultywowanie historii poszczególnych 

sołectw, mieszkańców i organizacji, 

- brak bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z sąsiednim miastem Toruniem  

( ul. Spółdzielcza w Papowie Toruńskim - ul. Morwowa w Toruniu ) 

- niedostosowanie do bieżących potrzeb remiz jednostek OSP na terenie gminy. 
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Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018-2028. 

Poniżej przedstawione zadania, które zostały zrealizowane oraz te, które rozpoczęto wskazują na 

to, że wytyczona Strategia Rozwoju Gminy Łysomice na lata 2018 – 2028 przebiega planowo  

i daje gwarancję  rozwoju naszej Gminy. 
 

Zagospodarowanie przestrzenne.   

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Łysomice posiada 

obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone 

przez Radę Gminy w Łysomicach uchwałą nr XVIII/112/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku. 
 

Funkcja terenów wskazana w studium. 

Powierzchnia terenów wskazanych w studium to 167 ha do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wymagających zmiany przeznaczenia z gruntów rolnych na 

cele nierolnicze.   

 

Obowiązujące 22 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują powierzchnię 

496 ha gruntów co stanowi około 4 % powierzchni całej gminy. 

Uchwała nr XXVII/133/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 25 października 2016 roku 

„W sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania Gminy Łysomice. 
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Tereny inwestycyjne Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowane 

w Ostaszewie. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gminie Łysomice. 

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2006-2018 utworzonych zostało  

17 podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W powiecie toruńskim objętych 

granicami PSSE jest 179 ha w Podstrefie Łysomice. W Podstrefach w województwie kujawsko-

pomorskim działa 48 inwestorów, z czego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 

w Podstrefie Łysomice otrzymało 17 przedsiębiorców, a ponadto 3 firmy działają bez zezwolenia 

strefowego, tzn. nie korzystają z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy 

ekonomiczne. 

Podstrefa Łysomice powstała w 2006 roku i w całości dedykowana była pod zamkniętą inwestycję 

japońską. Ze względu na kryzys finansowy i produkcyjny na rynku światowym w 2008/2009 

roku, większa część przedsiębiorstw zadecydowała o zamknięciu działalności produkcyjnej  

w Polsce. Ich zakłady z halami produkcyjnymi trafiły na rynek wtórny, co umożliwiło 

zainwestowanie wielu rodzimym firmom, także toruńskim. W Podstrefie nie ma wiodącej branży, 

przedsiębiorstwa reprezentują różne branże, od produkcji sprzętu elektronicznego Sharp 

Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o., przez 

produkcję urządzeń pomiarowych Apator S.A., wyroby metalowe w tym znaki drogowe Tioman 

sp. z o.o. sp.k., produkcja elementów metalowych w postaci dociętych na wymiar arkuszy blach 

nierdzewnych i aluminiowych Nova Metale sp. z o.o., zabudowy aut specjalistycznych B.A.U.S. 

AT sp. z o.o., wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Boryszew Tensho Poland sp. z o.o., akcesoria 

meblowe Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o., usługi logistyczne po produkcję artykułów 

spożywczych Vital sp. z o.o. . Podmiotami świadczącymi usługi logistyczne są dwie firmy 

YUSEN Logistics Polska sp. z o.o. oraz Nissin Logistics Poland sp. z o.o. Całkowita powierzchnia 

magazynów usługowo-logistycznych wynosi ok. 65 tys. m² i na ten moment wszystkie 

powierzchnie są użytkowane z umowami z długim terminem najmu. Aktualnie w Podstrefie 

Łysomice zatrudnionych jest ok. 3 tys. pracowników. 

Całkowita powierzchnia Podstrefy Łysomice – 179 ha. Teren w pełni uzbrojony w infrastrukturę 

techniczną (wod.-kan., gaz, sieć deszczowa, sieć teletechniczna, drogi wew., GPZ). Wolne 

nieruchomości niezabudowane do sprzedaży – ok. 45 ha (największy obszar – 30 ha). Całkowita 

wielkość zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. – ok. 3 tysięcy pracowników. 
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Podstrefa  Łysomice - inwestorzy 

• Katarzynki Akcesoria Meblowe sp. z o.o. –  producent akcesoriów meblowych. 

Firma produkuje nie tylko detale plastikowe, ale także szeroki zakres asortymentu  

z metalu i aluminium. 

• B.A.U.S. AT sp. z o.o. – producent pojazdów specjalistycznych. 

• W.A.S. Wietmarscher-Polska Sp. z o.o. – producent pojazdów specjalistycznych. 

• Vital sp. z o.o. – producent wyrobów półcukierniczych i galanterii piekarniczej 

(wyroby o przedłużonej przydatności do spożycia). 

• PKP CARGO S.A. – transport. 

• For Nature Solutions sp. z o.o. – produkcja peletu i palet drewnianych. 

• Nissin Logistics Poland sp. z o.o. – transport/ magazynowanie. 

• Mueller Fabryka Świec S.A. – produkcja i magazynowanie świeczek. 

• Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. – produkcja TV. 

• Apator S.A. –  producent aparatury łączeniowej oraz pomiarowej. W oparciu 

o wieloletnie doświadczenia firma wykreowała autorskie rozwiązania w zakresie 

odczytu i rozliczania mediów użytkowych (przedpłatowe i kredytowe liczniki energii 

elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury). 

• YUSEN Logistics (Polska) sp. z o.o. – transport/ magazynowanie. 

• Tioman sp. z o.o. sp. k. – produkcja znaków drogowych (znaki i tablice drogowe, 

znaki aktywne i podświetlane LED, konstrukcje wsporcze, artykuły bezpieczeństwa 

https://www.lysomice.pl/grafika,227,mapa-pomorskiej-strefy-ekonomicznej.jpg
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drogowego, bariery drogowe, systemy informacji miejskiej), meble miejskie 

(przystanki, ławki, stojaki rowerowe, wiaty rowerowe). 

• Nova Metale sp. z o.o. – produkcja elementów metalowych w postaci dociętych  

na wymiar arkuszy blach nierdzewnych i aluminiowych. 

• Boryszew Tensho Poland Sp.  z o.o. – firma zajmująca się formowaniem wtryskiem 

elementów z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości 

wyrobów z tworzyw sztucznych. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych 

pracowników, posiada również profesjonalnie nadzorowany system jakości, a także 

wyjątkowy park maszynowy składający się między innymi z 22 wtryskarek, 

ekologicznych linii malarskich na farby wodorozcieńczalne oraz szerokiego zakresu 

urządzeń montażowych. 

• Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o. – firma działa w branży 

elektromaszynowej, dostarczając  na rynek wysokiej klasy metalowe 

elementy  tłoczone – podzespoły dla branży samochodowej, branży AGD i energetyki 

odnawialnej oraz komponentów do produkcji paneli i  telewizorów 

ciekłokrystalicznych LC. 

• Sohbi Craft Poland sp. z o.o. – produkcja i montaż komponentów dla gigantów rynku 

urządzeń elektronicznych oraz branży motoryzacyjnej, pozwala dostarczać produkty na 

najwyższym poziomie jakościowym.  

 

Postępowania Administracyjne. 

I. Postępowania administracyjne prowadzone w 2020 roku w sprawie wydania decyzji  

o warunkach zabudowy wyniosły 197 szt.  

1) Decyzje ustalające warunki zabudowy – 141 szt.  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 87 szt.  

b) zabudowa mieszkaniowa bliźniacza – 7 szt.  

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 szt.  

d) zabudowa zagrodowa – 27 szt.  

e) zabudowa usługowa, produkcyjna, produkcyjno-usługowa  – 8 szt. 

f) zabudowa letniskowa – 3 szt.  

g) zabudowa inna (m.in. leśna, magazynowa, OZE, itp.) - 8 szt.  

2) Decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy – 41 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 24 szt.  

b) zabudowa mieszkaniowa bliźniacza – 3 szt.  

c) zabudowa zagrodowa – 6 szt.  

d) zabudowa usługowa produkcyjna, produkcyjno-usługowa  – 6 szt. 

e) zabudowa letniskowa – 2 szt.  
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3) Decyzje umarzające postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy – 3 szt. 

4) Zawiadomienia o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania – 12 szt.  

5) Decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy – 39 szt.  

6) Zmiany decyzji o warunkach zabudowy – 2 szt.  

II. Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego  - 21 szt.  

Biorąc pod uwagę art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U.2020, poz. 293 ze zm.) decyzje zostały wydane bez naruszenia ustawowego terminu. 

1) sieć wod., kan., wod.-kan. – 4 szt.  

2) sieć gazowa – 5 szt.  

3) sieć elektroenergetyczna – 10 szt.  

4) inne – 2 szt.  

III. Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach - 15 szt.  

1) decyzje środowiskowe – 8 szt.  

2) decyzje umarzające – 2 szt.  

3) postępowania w toku – 5 szt.  

IV. Informacje dodatkowe 

1) Postanowienia - 3 szt.       

2) Zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę – 4 szt.  

3) Pisemne udzielenie informacji – 84 szt. 

Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o rozgraniczenia w 2020 roku. 

1. Postanowienia o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych  - 7 

2. Decyzje o zatwierdzeniu rozgraniczenia – 2 

3. Postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału – 35 

4. Decyzje zatwierdzające projekt podziału – 42 

5. Zaświadczenia o przeznaczeniu działek – 404 

6. Wypis i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania – 33 

7. Zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego budynkom mieszkalnym  - 10 
 

Decyzje wydane w 2020 r.: 

- zajęcie pasa drogowego : 84 szt. 

- umieszczenie w pasie drogowym: 71szt. 

- decyzje na zjazd: 27szt. 
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Inwestycje prowadzone w 2020 roku. 

 

Modernizacja przepompowni ścieków w Papowie Toruńskim ul. Kanałowa.  

Zakres inwestycji obejmował montaż nowej studni przepompowni ścieków wraz z technologią 

dwóch pomp o mocy 15kW każda na terenie PSZOK w miejscowości Papowo Toruńskie  

ul. Kanałowa.   

Dostawcą technologii przepompowni i studni była firma HYDRO-Vaccum z Grudziądza. Umowa 

nr 45.2020.U na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta w dniu  

6 kwietnia 2020 r. a łączna kwota dostawy technologii wynosiła 101 674,26 zł brutto.  

Wykonawcą robót ziemnych była firma Rollstick Sp. z o.o. z Torunia.  Umowa nr 46.2020.U  

z dnia 06 kwietnia 2020 r. opiewała na łączną kwotę 27 600,00 zł brutto. Zadanie zrealizowano 

w terminie.  

Łączna kwota inwestycji wyniosła 134 274,26 zł. 

Wymiana sieci azbestowej w Łysomicach wzdłuż ul. Warszawskiej. 

Zakres inwestycji obejmował wymianę sieci wodociągowej z azbestowej na rury PEHD Ø200 

wykonaną metodą przewiertem sterowanym o długości ok 330 mb.  

Wykonawca inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma Rollstick Toruń.  

Umowa nr 100.2020.U z dnia 14.08.2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Łysomice a firmą Rollstick 

opiewała na kwotę 250 107,28 zł brutto. 

Łączna kwota inwestycji wyniosła  263 717,28 zł brutto. 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach 

prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji.  

W dniu 6 października 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” na realizację inwestycji. 
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Pod koniec 2020 roku przeprowadzono postępowania przetargowe dla zadań: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Łysomice ul. Wiejska i Lniana” oraz „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym 

obszarem Aglomeracji Łysomice”, w wyniku których wyłoniono Wykonawców na początku  

2021 r. 

Koszt inwestycji wyniesie : Kanalizacja ul. Wiejska i Lniana: 841 075,73 zł oraz  

budowa 98 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łysomice: 1 441 901,41 zł 

  

 

 

Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego FDF200I. 

Wykonawcą inwestycji wyłonionym na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego była 

firma Usługowo-Handlowa „EWALDI” Waldemar Niedlich z Torunia. Przedmiotem inwestycji 

była dostawa Agregatu prądotwórczego FDF 200I o mocy 160kW na Stację Uzdatniania Wody 

w Gostkowie w celu zapewnienia pracy agregatu w trybie automatycznym. Umowa nr 48.2020.U 

z dnia 06.04.2020 r. zawarta między Gminą Łysomice a firma FHU EWALDI opiewała na kwotę 

109 162,50 zł brutto. Zadanie wykonano w terminie.    
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Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego. 

W 2020 roku wszystkie 505 punktów świetlnych należących do Gminy Łysomice konserwował 

Zakład Usług Komunalnych w Łysomicach Sp. z o.o. Koszt konserwacji oświetlenia należącego 

do gminy wyniósł  55 327,68 zł .  

Koszt konserwacji 838 szt. punktów oświetlenia ulicznego należące do ENERGA Oświetlenie 

Sp. z o.o. wyniósł: 189 614,93 zł. 

Razem na terenie gminy zamontowane są 1343 lampy oświetlenia ulicznego, roczny koszt 

utrzymania wyniósł 856 361,79 zł.  

 

Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy: 

Łącznie w 2020 roku zamontowano 31 nowych punktów oświetlenia ulicznego. 

Nowe punkty świetlne na terenie Gminy Łysomice powstały w : 

- Papowo Toruńskie ul. Kasztanowa – 3 lampy 

- Ostaszewo ul. HDK – 1 lampa 

- Zęgwirt – 2 lampy 

- Lulkowo ul. Kon-Tiki – 2 lampy 

- Łysomice ul. Długa i Bukowa – 5 lamp 

- Turzno ul. Łączna – 3 lampy 

- Zakrzewko – Tylice ścieżka rowerowa – 11 lamp 

- Piwnice – montaż lampy hybrydowej LED 

- Kowrózek wieś – 1 lampa 

 

 

 

Wykonano dokumentacje projektowe rozbudowy oświetlenia ulicznego: 

- Łysomice ul. Długa i Bukowa 

- Łysomice ul. Kasztanowa , Jodłowa, Brzozowa, cz. Bukowej. 
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- Ścieżka rowerowa Zakrzewko – Tylice 

- Kowrózek wieś 

- Papowo Toruńskie ul. Parkowa 

- Kamionki Małe od istniejącego oświetlenia do zakrętu 

- Papowo Toruńskie Osieki ul. Heweliusza.  

 

Czyste powietrze: 

Dofinansowanie kosztów zakupu i wymiany proekologicznych źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice przy udziale 

środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. 

Udzielono dotacji 15 beneficjentom w wysokości 2 000,00 zł  w tym jedną dotację w wysokości 

1000,00 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji w 2020 roku wynosi: 29 000,00 zł.   

 

 

Rozbudowa przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej 

wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo. 

Rozpoczęcie realizacji zadania listopad 2018 rok – oddano do użytku w sierpniu 2020 roku. 

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Bydgosko – Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym  

i mieszkaniowym w ramach ZIT. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane 

KOGA Inwestycje z Bydgoszczy. Przed rozbudową budynki szkoły zajmowały powierzchnię 

752,40 m2. Po ukończeniu zadania powierzchnia zwiększyła się o 1468,73 m2 ( w tym pow. sali 

gimnastycznej 563,24 m2). W zmodernizowanym budynku  B  o pow. 464,24 m2 znajdują się  

4 przestronne sale lekcyjne, pokój pielęgniarki, pokój nauczycielski i zaplecze sanitarne.  

W kompleksowo zmodernizowanym budynku C (budynek z czerwonej cegły), na powierzchni 

288,16 m2  zlokalizowana jest stołówka  wraz z zapleczem kuchennym, sala lekcyjna oddziału 

„0” wraz z przystosowanym zapleczem sanitarno- szatniowym oraz pomieszczenie socjalne. 

Rozbudowa obejmowała wybudowanie w pełni wyposażonej sali gimnastycznej o powierzchni 

563,24 m2 z zapleczem sanitarno-szatniowym, z boiskami przystosowanymi do gry w różne gry 

zespołowe oraz łącznika, w którym zlokalizowane są nowoczesne  pracownie: chemiczna, 

językowa, komputerowa  oraz sala teatralna . Sala gimnastyczna posiada również pomieszczenia 
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dla Klubu Sportowego Mustang Ostaszewo (które należy przystosować i wyposażyć na potrzeby 

klubu) i dla Klubu HDK z Ostaszewa. Szkoła ogrzewana jest lokalną kotłownią gazową.  

W listopadzie 2020 roku złożono wniosek o płatność końcową w ramach przyznanego 

dofinansowania, który jest w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. 
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Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  

w Łysomicach. 

Rozpoczęcie realizacji w 2019 roku – oddano do użytku w grudniu 2020 roku. 

Zadanie obejmowało budowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Łysomicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół ośrodka wykonanie utwardzonych 

chodników i parkingów. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane Dompol Sp. 

z.o.o. z Torunia. Zadanie realizowane w całości ze środków własnych gminy.  

Powierzchnia ośrodka netto: 1077, 02 m2.  

Powierzchnia ośrodka brutto: 1237,95m2. 

Kubatura: 5655,47 m3.  

 

Obiekt podzielony jest na trzy segmenty:  

• Część apteczną z pomieszczeniami administracyjnymi i zapleczem sanitarnym.  

• Główny hol z rejestracją, gabinetami lekarskimi, poczekalnią i kącikiem zabaw dla 

dzieci.  

• Pogotowie ratunkowe z garażem dla ambulansu ratownictwa medycznego i 

zapleczem sanitarno- socjalnym.  

Pomieszczenie apteki oprócz części przystosowanej do obsługi klientów posiada zaplecze  

umożliwiające przygotowywanie leków. W skład gabinetów lekarskich wchodzi: gabinet 

stomatologiczny, gabinet ginekologiczny, gabinet do rehabilitacji, gabinety poradni ogólnej i 

pediatrii dla dzieci chorych i zdrowych oraz punkt szczepień. Budynek ogrzewany jest lokalną 

kotłownią gazową wspomaganą pompami ciepła. Na dachu ośrodka zamontowano panele 

fotowoltaiczne. 
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Wyposażenie  SPZOZ w Łysomicach. 
 

Zakupiono wyposażenie recepcji w nowym budynku SPZOZ w Łysomicach. Skorzystano ze 

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt wyposażenia 

138 245,67 zł brutto, składającego się z siedzisk, stolików, lady recepcyjnej, wieszaków, kartotek, 

tablic informacyjnych 
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Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach.  

Operacja w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie 

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej – obiekty infrastruktury ogólnodostępnej. 

Wykonawcą robót była firma GRAS ogrody spółka cywilna z siedzibą w Nowej Chełmży. 

Zadanie polegało na ogrodzeniu terenu przy istniejącym stawie. Zniwelowanie terenu boiska do 

piłki nożnej wraz z wymianą nawierzchni oraz piłko-chwytów. Wykonaniu alejki rekreacyjnej 

wraz z ławkami oraz posadzeniu drzew. W obszarze nowej alejki rekreacyjnej powstały punkty 

oświetleniowe w postaci lamp parkowych . Wartość projektu to 139 888,79 zł brutto. 

 

 

 

 

Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej ogólnodostępnego w Papowie Toruńskim.     

Operacja w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie 

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej – obiekty infrastruktury ogólnodostępnej.  
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Wykonawcą inwestycji była firma GRAS ogrody spółka cywilna z siedzibą w Nowej Chełmży. 

Przedmiotem inwestycji były roboty budowlane polegające na budowie wiaty ogniskowej. 

Wykonaniu placu na odpady stałe i chodnika z kostki betonowej. Zagospodarowano teren wokół 

boiska oraz zamontowano piłko-chwyty, bramki do gry w piłkę nożną, słupki i stojaki do 

siatkówki. Wykonano oświetlenie, nasadzenia drzew oraz ogrodzenie całego terenu 

rekreacyjnego. Wartość robót budowlanych wyniosła 257 931,00 zł brutto. 

 

 

 

Przebudowa istniejącego budynku magazynowego na cele rekreacyjno edukacyjne wraz  

z budową małej architektury  w ramach zadania :"Adaptacja i termomodernizacja 

budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem 

terenu” – etap 1. 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. „ODNOWIONE WSIE 

SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW” Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.  

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane KOGA Inwestycje z siedzibą  

w  Bydgoszczy. Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku 

magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na cele rekreacyjno-edukacyjne wraz  

z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną tj. zewnętrznymi 

instalacjami technicznymi, przyłączem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, parkingami, 

chodnikami w ramach zadania pn.: „Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym 
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magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – etap 1.”  

W dawnym budynku magazynowym została wymieniona posadzka, wzmocnione zostały ściany 

i słupy oraz wymieniono stolarkę okienną. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną 

oraz kotłownię gazową wspomaganą pompami ciepła. Wewnątrz budynku prowadzone są roboty 

budowlane, w wyniku których powstaną takie pomieszczenia jak sale wielofunkcyjne, 

pomieszczenia biurowe i magazynowe, toalety oraz kuchnie. W pomieszczeniach 

wielofunkcyjnych powstanie kawiarnia i biblioteka. Zagospodarowanie terenu dla 1 etapu 

inwestycji obejmuje m.in. chodniki, schody do budynku, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, 

parking, obiekty małej architektury oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Wartość robót 

budowlanych 3 233 265,44 zł brutto. 
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Rozbudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki.  

Rozpoczęcie realizacji zadania sierpień 2020 rok, wartość robót budowlanych 1 649 991,46 zł 

brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Bydgosko – 

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Przyznane dofinansowanie w wysokości  656 

428,32 zł. W zakres dofinansowania wchodzą roboty związane z termomodernizacją budynku, 

nadzór nad termo-modernizowaną częścią oraz promocja projektu. Wykonawcą zadania 

inwestycyjnego jest Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum OXAR Sp. z.o.o. Sp.k. z siedziba 

w miejscowości Koronowo, Partner Konsorcjum: PPH Usługi Budowlane Mariusz Patalon  

z siedzibą w Chełmży. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja 

budynku sali gimnastycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną oraz 

zagospodarowaniem terenu. W istniejącej części budynku powstaje sala wielofunkcyjna, toaleta, 

pokój spotkań oraz kotłownia gazowa. Wzmocniono konstrukcję i wymieniono pokrycie dachu. 

Stolarka okienna została wymieniona, oczyszczono elewację i uzupełniono jej braki. Wewnątrz 

budynku docieplono ściany i dach, wymieniono posadzkę na piętrze budynku. Prowadzone  

są prace instalacyjne i wykończeniowe. W części dobudowanej powstają pomieszczenia tj. toaleta 

i pracownia. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Zagospodarowanie terenu 

obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami (bramki, piłko-chwyty, kosz), 

wiaty ogniskowej, parkingu, obiektów małej architektury (plac zabaw, siłownia zewnętrzna) oraz 

niezbędną infrastrukturę techniczną. 

 

Charakterystyczne parametry budynku: Przed rozbudową Po rozbudowie 

powierzchnia zabudowy  104,9 m2  163,3 m2  

powierzchnia netto budynku  143,4 m2  193,4 m2 

kubatura netto budynku  431,8 m3  584,3 m3  
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Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości  

Łysomice w ramach zadania „Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym 

magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.   

Złożono wniosek o dofinansowanie projektu obejmujący stworzenie infrastruktury rekreacyjno-

sportowej przyczyniającej się do ożywienia społecznego i gospodarczego. Wnioskowane 

dofinansowanie: 937 827,62 zł. 

W grudniu 2020 ogłoszono przetarg nieograniczony. Z powodu niewystarczającej ilości środków 

zabezpieczonych w budżecie postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W zakres projektu 

wchodzą następujące roboty: budowa altan, zbiorników wodnych z fontanną i maszynownią, 

wykonanie robót instalacyjnych, małej architektury (ławki parkowe, zestawy ławek ze stołami, 

kosze na śmieci, stojak na rowery, kraty pod drzewa, zielona brama), skateparku, siłowni 

zewnętrznej, placu zabaw, ogrodzenia, zieleń, miejsca rekreacji dla osób starszych z placykiem 

do gier, stoliki do gry w szachy i chińczyka, chodniki, parkingi oraz oświetlenia całego terenu. 

   

Adaptacja pomieszczeń magazynowych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  

w Ostaszewie oraz ich odwodnienie.  

Wykonano dokumentację projektową – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 

magazynowych na pomieszczenia szatni w budynku SP w Ostaszewie. Firma TORAS Instalacje 

Ogólnobudowlane i Automatyka Przemysłowa wykonała odwodnienie terenu. Wartość robót 

budowlanych – 18 434,01 zł brutto. 
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Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynce.  

Wykonano dokumentację techniczną zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę przez Starostę 

Toruńskiego. W zakresie opracowania jest:  

1. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego 

2. Boisko do piłki nożnej wraz z piłko-chwytami 

3. Boisko do koszykówki 

4. Siłownia zewnętrzna 

5. Powiększenie istniejącego placu zabaw 

6. Wiata ogniskowa i miejsce na ognisko 

7. Ławki parkowe, kosze na śmieci, stół szachowy, stojak rowerowy 

8. Lampy parkowe LED 

9. Teren krzewów ozdobnych 

 

Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki i budowa 

wiaty grillowej.  

Opracowano projekt budowlany zagospodarowania terenu w miejscowości Papowo Toruńskie - 

Osieki na działkach 3/28, 3/27. Projekt ten jest zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę przez 

Starostę Toruńskiego. Założenia projektu to wykonanie:  

1. Zjazdu z drogi publicznej    

2. Ogrodzenie z siatki panelowej 

3. Boisko wielofunkcyjne  

4. Wiata grillowa 

5. Plac spotkań okolicznościowych  



31 

 

6. Plac zabaw ze strefą relaksu dla dorosłych  

7. Parking dla samochodów oraz plac dla rowerów  

8. Miejsce na ognisko 

9. Tereny zielone 

10. Mała architektura 

11. Wykonanie oświetlenia 

 

Część założeń zagospodarowania terenu została wykonana w 2020 roku:  

1. Uporządkowanie terenu i wysianie trawy, 

2. Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia terenu,  

3. Zakup, dostawa i montaż piłko-chwytów oraz bramek do gry w piłkę nożną,   

4. Budowa dwóch punktów świetlnych (w tym budowa szafki oświetleniowej).  

5. Zakup i zasadzenie krzewów    

6. Dostawa i montaż ławek,  

7. Dostarczenie kosza na śmieci.   

  

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Turzno.  

Odbyły się spotkania z projektantem w celu uzgodnienia zakresu projektu zagospodarowania 

terenu rekreacyjnego. Projektant przygotował wycenę wykonania dokumentacji projektowej oraz 

wstępna wizualizację – koncepcję. 

 

Zamówienia publiczne. 

Łączna wartość brutto udzielonych zamówień publicznych powyżej 30 000 euro (podpisane 

umowy w 2020 roku) wyniosły kwotę 12 625 090,70 zł. Przeprowadzono następujące 

postępowania: 

- 18 postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia - podpisaniem umowy, 
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- 7 postępowań unieważnionych - oferty z ceną przekraczającą kwotę jaką zamawiający 

przeznaczył na realizację zamówienia,  

- 29 postępowań wszczętych krajowych, 

- 2 postępowania wszczęte unijne : w tym dwa postępowania na dostawę energii 

elektrycznej zamówienie w ramach toruńskiej grupy zakupowej - zamawiający: gmina 

miasta Toruń, jedno postępowanie na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – 

zamawiający: gmina Łysomice, 

- 6 postępowań wszczętych w 2020 roku z podpisaniem umowy w 2021 roku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- 1 postępowanie wszczęte w 2019 roku z podpisaniem umowy w 2020 roku. 

 

Postępowania wszczęte i zakończone podpisaniem umowy w 2020 roku:  

- Bieżące wykonywanie zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy Łysomice w roku 2020, zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 

ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 600 000,00 zł, Umowy 27.01.2020r., ZP.271.27.2019 

– usługi. 

- Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na 

cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po 

dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, 

przetarg nieograniczony – Postępowanie unieważniono, ZP.271.1.2020. – roboty 

budowlane. 

- Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki, przetarg nieograniczony – 

Postępowanie unieważniono, ZP.271.2.2020. – roboty budowlane. 

- Dostawa kruszywa w 2020 roku, przetarg nieograniczony – Postępowanie unieważniono, 

ZP.271.3.2020. – dostawy. 

- Dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej w Ostaszewie (zamówienie 

podzielone na V części), przetarg nieograniczony, wartość umowy łącznie dla wszystkich 

części: 232 393,36 zł, Umowa  z 14. 04.2020r., ZP.271.4.2020 – dostawy. 

- Dostawa kruszywa w 2020 roku, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 191 388,00 

zł, Umowa 15. 05.2020r., ZP.271.5.2020 – dostawy.  

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Łysomice w 2020 roku – część 1, 

zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 35 538,16 

zł, Umowa 18.05.2020r., ZP.271.6.2020 – roboty budowlane. 

- Zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi gminnej Papowo Toruńskie – Zakrzewko  

w ramach przebudowy dróg gminnych w 2020 roku, przetarg nieograniczony, wartość 

umowy: 219 063,00 zł, Umowa 29.06.2020r., ZP.271.7.2020 – roboty budowlane. 

- Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Papowie Toruńskim w ramach przebudowy 

dróg gminnych w 2020r., przetarg nieograniczony, wartość umowy: 460 793,45 zł, 

Umowa 29.06.2020r., ZP.271.8.2020 – roboty budowlane. 
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- Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki, przetarg nieograniczony  

– postępowanie unieważnione, ZP.271.9.2020 – roboty budowlane. 

- Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz  

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki, przetarg nieograniczony, 

wartość umowy: 1 649 991,46 zł, Umowa 25.08.2020r., ZP.271.10.2020 – roboty 

budowlane. 

- Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania na 

cele rekreacyjno-edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po 

dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, 

przetarg nieograniczony, wartość umowy: 3 233 265,44 zł, Umowa 25.08.2020r., 

ZP.271.11.2020 – roboty budowlane. 

- Przebudowa sieci wodociągowej DN200 ul. Warszawska w m. Łysomice, przetarg 

nieograniczony – postępowanie unieważnione, ZP.271.12.2020 – roboty budowlane. 

- Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie 

SP. z O.O., dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Łysomice, zamówienie z wolnej 

ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b), wartość umowy: 443 978,49 zł, Umowa 02.07.2020r., 

ZP.271.13.2020 – roboty budowlane. 

- Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki – część 1, 

zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 44 162,21 

zł, Umowa 15.06.2020r., ZP.271.14.2020 – roboty budowlane. 

- Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach w ramach zadania: 

Rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych, przetarg 

nieograniczony, wartość umowy: 139 888,79 zł, Umowa 24.09.2020r., ZP.271.15.2020 – 

roboty budowlane. 

- Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Łysomice oraz zaspokojenie 

potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego  

w miejscowości Papowo Toruńskie, przetarg nieograniczony – postępowanie 

unieważnione, ZP.271.16.2020 – roboty budowlane. 

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Łysomice w 2020 

roku, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 293 769,09 zł, Umowa 11.09.2020r., 

ZP.271.17.2020 – usługi. 

- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony, 

wartość umowy: 2 539 000,00 zł, Umowa 16.12.2020r., ZP.271.18.2020 – usługi 

- Przebudowa sieci wodociągowej DN200 ul. Warszawska w m. Łysomice, przetarg 

nieograniczony (art. 67 ust. 1 pkt 3), wartość umowy: 244 321,68 zł, Umowa 14.08.2020r., 

ZP.271.19.2020 – roboty budowlane. 

- Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Łysomice oraz zaspokojenie 

potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego  
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w miejscowości Papowo Toruńskie, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 

257 931,00 zł, Umowa 21.10.2020r., ZP.271.20.2020 – roboty budowlane. 

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Łysomice w 2020 roku – część 2, 

zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 159 714,16 

zł, Umowa 26.10.2020r., ZP.271.21.2020 – roboty budowlane. 

- Zimowe utrzymanie dróg znajdujących się na terenie gminy Łysomice w sezonie 

2020/2021, zamówienie z wolnej ręki („in-house” art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość 

umowy: 130 000,00 zł, Umowa 16.11.2020r., ZP.271.24.2020 - usługi 

- Budowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice, przetarg 

nieograniczony, wartość umowy: 1 749 892,41 zł, Umowa 15.10.2020r., ZP.271.25.2020 

– roboty budowlane. 

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości 

Łysomice w ramach zadania adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym 

magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, przetarg 

nieograniczony – postępowanie unieważnione, ZP.271.30.2020 – roboty budowlane. 

 

Wszczęte postępowania przetargowe w 2020 roku a zakończone w 2021 roku.  

- Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wiejska i Lniana w miejscowości Łysomice, gmina 

Łysomice, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 841 075,73 zł, Umowa 08.01.2021r., 

ZP.271.22.2020 – roboty budowlane. 

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych na 

terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 1 441 901,41 zł, 

Umowa 26.01.2021r., ZP.271.23.2020 – roboty budowlane. 

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Łysomice w 2021 roku - część 2, 

zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 60 814,17 

zł, Umowa 11.01.2021r., ZP.271.29.2020 – roboty budowlane. 

- Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych 

w roku 2020, przetarg nieograniczony, wartość oferty: 394 044,00 zł, Umowa 

22.02.2021r., ZP.271.26.2020 – usługi. 

- Dostawa kruszywa w 2021 roku, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 206 640,00 

zł, Umowa 26.01.2021r., ZP.271.27.2020 – dostawy. 

- Bieżące wykonywanie zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy Łysomice w roku 2021, zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 67 

ust. 1 pkt 12 PZP),Umowa 22.01.2021r., ZP.271.28.2020 – usługi 

 

Rodzaje zamówień oraz łączna wartość udzielonych zamówień w 2020 roku:  

- roboty budowlane - 11 zamówień o łącznej wartości brutto: 8 194 561,76 zł  

- dostawy - 2 zamówienia o łącznej wartości brutto: 423 781,36 zł 

- usługi - 5 zamówień o łącznej wartości brutto: 4 006 747,58 zł 
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Projekty PROW na lata 2014-2020 (kierowane przez LGD Ziemia Gotyku):  

- „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do 

ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębowicach” – w styczniu 2020 roku 

Gmina Łysomice otrzymała płatność dofinansowania w wysokości 35 909,00 zł.  

- „Utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Wytrębowicach w ramach 

zadania: Rozbudowa istniejącego parku wiejskiego do celów rekreacyjnych” – zakres 

projektu został zrealizowany w 2020 roku, trwa rozliczenie końcowe w Urzędzie 

Marszałkowskim.  

- „Rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Łysomice oraz zaspokojenie 

potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego  

w miejscowości Papowo Toruńskie” -  zakres techniczny projektu został zrealizowany  

w 2020 roku,  w styczniu 2021 roku Gmina Łysomice otrzymała pozwolenie na 

użytkowanie, natomiast do końca lutego 2021 roku złożony zostanie wniosek o płatność 

końcową operacji.  

 

Dotowanie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
 

Działanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwienie części wyrobów zawierających 

azbest (pokrycia dachowe wykonane z eternitu) oraz transport i unieszkodliwienie wszystkich 

wyrobów azbestowych już zdemontowanych i składowanych na terenie posesji właścicieli 

prywatnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice. Zadanie stanowi realizację założeń 

wynikających z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Łysomice”, 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr IV/32/2015 z dnia   27 stycznia 2015 r. Zgodnie 

z wynikami inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łysomice zostało 

zidentyfikowanych 1110 budynków mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych i innych  

w których wykorzystywane są płyty azbestowo-cementowe jako pokrycia dachowe oraz 

konstrukcyjne obiektów. Ogólną powierzchnię płyt azbestowo-cementowych określono na 

210 781 m2, co daję masę 2.319 Mg. Opracowano także szczegółową mapę rozmieszczenia 

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łysomice. 

Koszty wymiany pokryć dachowych i elewacji ponoszone są przez właścicieli obiektów. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zapewni bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego 

demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych wykonanych z azbestu oraz stanowi 

wdrożenie do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Łysomice”. Przedmiotowe zadanie stanowiło kontynuację programu bezpiecznego usuwania 

azbestu z terenu Gminy Łysomice.  

W roku 2020 dzięki dotacji uzyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków własnych Gminy Łysomice usunięto 

łącznie 54,940 Mg wyrobów zawierających azbestu z terenu 31 posesji, zlokalizowanych na 

terenie Gminy Łysomice. 

Wykonawcą prac była firma „ECO-POL” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 9, 86 - 120 

Pruszcz (Umowa 81.2020.U z dnia 29.05.2020 r.). Wartość umowy 25.620,00 zł brutto. 
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Gospodarka odpadami komunalnymi. 
 

Z końcem 2020 r. wygasła długoterminowa (42 miesiące) umowa Nr 62.2017.U z dnia 31.05.2017 

r.) na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości 

zamieszkałych z Wykonawcą wyłonionym, w postępowaniu przetargowym (przetarg 

nieograniczony) - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Toruńska 1, 87 – 140 Chełmża.  

W dniu 27.12.2019 r. podpisano aneks do ww. umowy na realizację usługi w roku 2020 – wzrost 

odpłatności za realizację usługi w 2020 r.  

Wartość usługi w 2020 r. wyniosła 1.473.480 zł (dopłata do realizacji usługi z budżetu gminy 

Łysomice 495.000 zł) 

Dnia 25.09.2020 r. – wszczęto postępowanie przetargowe na realizację usługi na rok 2021 znak 

postępowania ZP.271.18.2020 r. (termin składania ofert wyznaczono na 03.11.2020 r.) 

Okres realizacji zamówienia określono na 12 miesięcy, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.  

W ramach postępowania przetargowego na realizację usługi zbierania, transportu  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na 

terenie Gminy Łysomice w 2021 r. w dniu 03.11.2020 r. wpłynęła 1 oferta, złożona przez 

dotychczasowego wykonawcę, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Toruńska 1, 87 

– 140 Chełmża. Wykonawca zgłosił podwykonawcę w zakresie odbioru niesegregowanych 

odpadów komunalnych – Miejskie Przedsiębiorstwo,  Sp. z o. o. w Toruniu z siedzibą przy  

ul. Grudziądzkiej 159, 87 – 100 Toruń.  
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Ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Łysomice w 2019 r. (przyjęta do postępowania przetargowego stan na 25.09.2020 

r.) 

W dniu 16.12.2020 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Gmina Łysomice zapewnia mieszkańcom w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi : 

 

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów. 

Worki na odpady segregowane. 

Odbiór odpadów zmieszanych 1 raz na 2 tygodnie 

Odbiór bioodpadów – 1 raz /2 tygodnie 

Lp. Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych (Mg) 

1 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1933,686 

2 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 393,210 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 204,650 

4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 446,210 

5 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

229,250 

6 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,440 

 

PSZOK   

6 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02, 17 09 03                  

286,590 

7 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 106,10 

8 16 01 03 Zużyte opony 15,640 

9 20 01 01 Odpady ulegające biodegradacji 29,09 

10 20 01 35 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne  

 

6,422 

 

 

11 20 01 23 Urządzenia zawierające freon 4,30 

Suma 3.672,608 
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Odbiór odpadów segregowanych tj. odpady z tworzyw sztucznych, odpady z papieru i tektury 

oraz opakowania szklane 1 raz /miesiąc.          

Ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Łysomice w 2020 r. (na podstawie Rocznego Sprawozdania Wójta Gminy Łysomice 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku). 

Lp. Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych (Mg) 

1 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1853,510 

2 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 189,380 

3 15 01 07 Opakowania ze szkła 185,860 

4 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 489,900 

5 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

308,230 

6 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 43,840 

7.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 242,370 

SUMA 3312,800 

 

PSZOK   

8 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02, 17 09 03                  

150,760 

9 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 72,190 

10 16 01 03 Zużyte opony 16,600 

11 20 01 01 Odpady ulegające biodegradacji 44,260 

12 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 6,210 

13 20 01 01 Odzież 5,150 

14 15 01 07 Opakowania ze szkła 6,590 

15 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,660 

16 20 01 35 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne  

 

11,650 

 

17 20 01 23 Urządzenia zawierające freon 1,200 

SUMA 315,27 
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Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w 

Gostkowie. 

1853,51

189,38
185,86

489,9

308,23

43,84
242,37

315,27

Ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
zlikalizowanych na terenie gminy Łysomice w 2020 r. [w Mg] 

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania ze szkła

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji



40 

 

Na terenie Gminy Łysomice eksploatowane są dwie hydrofornie w Gostkowie  

i Świerczynach. Studnie głębinowe w obrębie ujęć pozyskują wodę z pokładów geologicznych 

czwartorzędowych.  

Poza ujęciami własnymi gmina kupuje wodę do celów zaopatrzenia ludności z ujęć komunalnych 

należących do miasta Torunia. 

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej  (bez przyłączy) wynosi ok. 196,5 km.  

Na terenie gminy Łysomice z usług wodociągowych korzysta ok. 99 % mieszkańców do sieci 

wodociągowej podłączonych jest 3578 gospodarstw domowych.  

W 2020 roku zakład dostarczył 362969 m3 wody. 

W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Zakład Usług Komunalnych Sp. 

z o.o. eksploatuje 130,7 km sieci kanalizacyjnej wraz z 30 przepompowniami głównymi. Do sieci 

kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 2594 gospodarstw domowych. W 2020 roku zakład 

odebrał 265539 m3 ścieków komunalnych, które odprowadził do toruńskiej oczyszczalni ścieków. 

 

Rewitalizacja jeziora Kamionki Małe 

Wykonano pasaż wraz z miejscami wypoczynku w ramach zdania inwestycyjnego 

„Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe”- zadanie zrealizowano w 2020 r. 

 

      

 

W ramach przebudowy dróg gminnych. 

 

- Budowa drogi rowerowej Turzno – Kamionki Małe w pasie drogowym drogi powiatowej 

nr 2029C, zakres: budowa 2,54 km drogi rowerowej, szerokość 2 - 2,5 m, nawierzchnia 

bitumiczna, wykonawca robót budowlanych: TRANSBRUK Barczyńscy - Pigża okres 

realizacji: IV 2019 - VI 2020,  łączny koszt inwestycji : 1.473.355,40 zł brutto, udział 

Gminy Łysomice: 251.501,77 zł brutto, inwestycja finansowana ze środków Powiatu, 

Gminy, Województwa oraz środków UE (ZIT RPO WK-P)  
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- Budowa drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr 552, zakres: budowa 3,16 km drogi rowerowej, w jej ciągu dwóch zatok 

przystankowych, przepustu, szerokość 2 - 2,5 m, nawierzchnia bitumiczna, wykonawca 

robót budowlanych: TRANSBRUK Barczyńscy – Pigża, okres realizacji: IV 2019 - VI 

2020, łączny koszt inwestycji : 1.994.231,47 zł brutto , udział Gminy Łysomice: 

340.415,31 zł brutto, inwestycja finansowana ze środków Powiatu, Gminy, Województwa 

oraz środków UE (ZIT RPO WK-P) 

 

 
 

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej 

realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej 

łącznej grubości warstw 6 cm wykonywana od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni 

gruntowej o długości 0,840km, w obrębie geodezyjnym : Papowo Toruńskie dz. Nr 184  

i 185/10. Ulica Brzozowa. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Juliusz Pilarski s.c., 

89-100 Nakło n. Not. Ul. Młyńska 22. Wartość robót brutto: 460793,45. Dofinansowanie 

ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego: 151.200,00 zł. 
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- Zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi gminnej Papowo Toruńskie – Zakrzewko  

w ramach przebudowy dróg gminnych w 2020r. (nakładka asfaltowa o dł. 900 m, szer. 

3m). Wykonawca: Firma Zakład Drogowo Budowlany Rogowo. Roboty odebrano: 

24.07.2020r. Wartość sprzedanych robót brutto: 219.063,00 zł. 

 

 

- Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do SPZOZ w Łysomicach w ramach zadania 

Przebudowa dróg gminnych w 2020r i aneksem (ul. Żytnia 85mb, ul. Łąkowa 42mb). 

Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa Sławomir Kraśniewski, ul Kolejowa 1 lok.3, 

87-122 Grębocin. Roboty odebrano: 15.09.2020. Wartość  robót brutto: 118.353,06 zł. 

 

 

W zakresie dróg Wojewódzkich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 

- Przebudowano istniejący chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku 

Łysomice – Papowo Toruńskie w km 6+047 – 11+563 o długości 5,516km. Wartość robót 

(brutto): 2.033.308,46zł. Podział kosztów 60% - Gmina Łysomice: 1.219.985,08zł, 40% - 

Marszałek Województwa Kujawsko  –  Pomorskiego: 813.323,38zł. Odbiór inwestycji 

nastąpił 07.12.2020r. 
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We współpracą ze Starostwem Powiatu Toruńskiego zmodernizowano drogi powiatowe:  

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Lipniczki - Papowo Toruńskie 

(dworzec PKP), zakres: przebudowa drogi powiatowej nr 2008C w km 0+000 do km 

4+965 na dł. 4,965 km ( poszerzenie oraz nakładka na nawierzchni, budowa odcinków 

chodnika), wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska Sp.z o.o., okres realizacji: lata 

2019 - 2020, łączny koszt inwestycji – 4.942.687,74, inwestycja finansowana ze środków 

Powiatu, Gminy oraz  Funduszu Dróg Samorządowych. Koszty poniesione przez Gminę 

Łysomice 198.401,06zł. 

 

 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny od km 0+000 

do km 3+282 długości 3,282 km. Wykonawca: Colas Polska Sp. Z o.o., wartość robót 

brutto 2.904.051,28 , odbiór końcowy 12.12.2020r. 
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Gminna Spółka Wodna. 

 Dotacja Urzędu Gminy Łysomice w wysokości 160.000,00 zł. na odmulanie mechaniczne 

rowów, wykaszanie wygrabianie porostów, odkrzaczanie, odmulanie udrażnianie i naprawa 

wylotów, naprawa przepustów następujących rowów: PM-5 – Świerczynki (1500mb), PF-3 

Papowo Toruńskie (185mb), KA-4 Turzno (320mb), P-44 Papowo Toruńskie (450mb), TD – 

Gostkowo (2100mb), TD-20 Gostkowo (780mb), TD-20 Papowo Toruńskie (100mb), P-45 

Papowo Toruńskie (100mb), T-28 Gostkowo (205mb), TE-1 Gostkowo (150), TE-2 Gostkowo 

(130mb), TE-3 Gostkowo (120mb), TE-5 Gostkowo (270mb).  

 

Utwardzenie drogi gminnej w kierunku miasta Torunia przy udziale Nadleśnictwa Toruń. 

Kwota zadania wyniosła 100 tyś (50% gmina + 50% nadleśnictwo Toruń), droga wykonana w 

nawierzchni  szutrowej. 

 

 

Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym.  

 

1. Rozpoczęto realizację projektu „Pomocni dla Ciebie II”. Projekt polega na zapewnieniu 

opieki opiekuna zawodowego dla 10 podopiecznych oraz objęcie tych osób wsparciem 

psychologa i fizjoterapeuty/rehabilitanta. Wsparciem w ramach projektu objętych jest 

również 13 opiekunów faktycznych dla których przewidziane jest poradnictwo psychologa, 

rehabilitanta/fizjoterapeuty i z zakresu prawidłowego odżywiania. 

Przyznane dofinansowanie: 140 990,78 zł. 

 

2. Złożono wniosek o płatność końcową dla projektu „Rozbudowa, przebudowa 

i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali 

gimnastycznej przy szkole miejscowości Ostaszewo” 

 

3. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa z przebudową 

 i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu 

w miejscowości Świerczynki” 

Przyznane dofinansowanie: 656 428,32 zł  

W zakres dofinansowania wchodzą roboty związane z termomodernizacją budynku, nadzór nad 

termo-modernizowaną częścią oraz promocja projektu. 
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4. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu wokół budynku po 

dawnym magazynie”. Projekt polega na stworzeniu infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

przyczyniającej się do ożywienia społecznego i gospodarczego. Będzie on również 

uzupełnieniem do projektu związanego z Adaptacją budynku po dawnym magazynie. 

Wnioskowane dofinansowanie: 937 827,62 zł. 

5. Zakończono projekt Gminny Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy. Projekt realizowany 

w Ostaszewie zakończył się w 2020 r.  Brały w nim udział dzieci i młodzież rodzin 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Polegał na prowadzeniu zajęć 

warsztatowych, korepetycji przedmiotowych oraz poradnictwa pedagogiczno-

psychologicznego.  

6. Rozpoczęła się realizacją projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji 

społecznozawodowej”. Projekt polega na aktywizacji społeczno- zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących głównie obszar  

rewitalizacji w Gminie Łysomice jak i pozostały obszar gminy. W bierze udział 15 osób. 

Uczestnicy projektu są objęci wsparciem polegającym na spotkaniach z psychologiem, 

psychoterapeutą i doradcą zawodowym oraz wezmą udział w szkoleniach oraz kursach 

podnoszących ich kompetencje lub nadających nowe umiejętności oraz będą mieli 

możliwość skorzystania z pomocy doradcy do spraw przedsiębiorczości. 

7. Wyposażenie SPZOZ w Łysomicach. Zakupiono wyposażenie recepcji w nowym budynku 

SPZOZ w Łysomicach. Skorzystano ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

8. Wykonano pasaż wraz z miejscami wypoczynku oraz z nasadzeniami w ramach zdania 

inwestycyjnego „Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe” zadanie zrealizowano w 2020 r. 

 

Gospodarka nieruchomościami.  

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990, z 2021 r. poz. 11), ustawie z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz ustawie z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320). Grunty będące 

własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.  

 

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy. 

W roku 2020 r. dokonano zakupu i przekazania nieruchomości do zasobu gminnego 

następujących działek: 

- działka nr 185 o pow. 0,0137 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi 

gminnej – wartość 2713,00 zł; 

- działka nr 47/37 o pow. 0,0105 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi 

gminnej – wartość 8237,00 zł; 
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- działka nr 57/4 o pow. 0,0050 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi 

gminnej – wartość 2840,00 zł; 

- działka nr 334/9 o pow. 0,0069 ha, obręb Różankowo-Świerczyny, pod poszerzenie 

drogi gminnej– wartość 1450,00 zł; 

- działka nr 128/105 o pow. 0,0081 ha obręb Łysomice – pod poszerzenie drogi gminnej 

(zamiana na działkę nr 128/107 o pow. 0,0078 ha, obręb Łysomice)– wartość 4600,00 zł. 

- działka nr 332/9 o pow. 0,0082 ha, obręb Różankowo-Świerczyny, pod poszerzenie 

drogi gminnej – wartość 1722,00 zł; 

- działka nr 122/1 o pow. 0,3003 ha, obręb Lipniczki, na cele publiczne (rekreacyjno-

sportowe) – wartość 32432,00 zł; 

- działka nr 197/1 o pow. 0,0161 ha, obręb Kamionki Małe, pod poszerzenie drogi 

gminnej – darowizna (wartość darowizny – 161,00 zł); 

- działka nr 114/5 o pow. 0,0012 ha, obręb Kamionki Małe, pod poszerzenie drogi 

gminnej, wartość – 373,00 zł; 

 

Nabycie przez Gminę Łysomice z mocy prawa mienia Skarbu Państwa (komunalizacja 

mienia Skarbu Państwa) – bezkosztowo: 

- działka nr 53 o pow. 0,0800 ha, obręb Turzno, 

- działka nr 96/2 o pow. 0,0673 ha, obręb Turzno, 

- działka nr 96/3 o pow. 0,1117 ha, obręb Turzno, 

- działka nr 183/2 o pow. 0,0323 ha, obręb Turzno, 

- działka nr 183/4 o pow. 0,2414 ha, obręb Turzno, 

- działka nr 75/11 o pow. 0,0533 ha, obręb Łysomice, 

- działka nr 122 o pow. 1,7400 ha, obręb Gostkowo. 

 

Zbycie nieruchomości przez Gminę. 

W roku 2020 r. dokonano zbycia z zasobu gminnego następujących działek: 

- działka nr 507/6 o pow. 0,0071 ha, obręb Kamionki Małe, z przeznaczeniem 

powiększenia sąsiedniej nieruchomości – wartość 3700,00 zł, 

- działka nr 128/107 o pow. 0,0078 ha, pod poszerzenie sąsiedniej nieruchomości 

(zamiana na działkę nr 128/105 o pow. 0,0081 ha z przeznaczeniem na poszerzenie 

drogi) - wartość 5658,00 zł, 

- działka nr 92/3 o pow. 0,0008 ha,  dla poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległych – wartość 283,00 zł.  
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Dzierżawa i najem gminnych nieruchomości. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Łysomice wydzierżawiała i wynajmowała nieruchomości  

o łącznej  powierzchni 4,0938 ha. Wpływy do Gminy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości 

w roku 2020 wyniosły 107 208,70 zł.  

 

Udziały Gminy. 

Gmina  Łysomice na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała udziały w: 

- Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży na wartość  613 500,00 zł; 

- Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gostkowie na wartość  30 455 600,00 zł. 

Łączna kwota udziałów wynosiła  31 069 100,00 zł. 

 

Gospodarka mieszkaniowa. 

W roku 2020 łącznie w zasobie gminy znajdowało się 25 lokali mieszkalnych  

o łącznej powierzchni 1087 m², zlokalizowanych w: 

1. Gostkowie nr 16 – 4 

2. Gostkowie nr 84-86 – 5 

3. Kamionkach Dużych – 1 

4. Kamionkach Małych nr 9 – 1 

5. Łysomicach, ul. Warszawska 6 – 5 

6. Piwnicach nr 10 – 7 

7. Wytrębowicach – 1 

8. Turznie – 1  
 

Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego w roku 2020 r. wyniosły 35 613,79 zł. Na dzień 31 

grudnia 2020 r. zaległości wraz z odsetkami w opłatach za najem mieszkań komunalnych 

wynosiły 11 855,53 zł i dotyczyły 8 mieszkań, w tym: 1 w Kamionkach Dużych, 2 w Gostkowie 

16, 2 w Gostkowie 84-86, 2 w Piwnicach i 1 w Kamionkach Małych. 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Łysomice. 

 

Przedszkole 

Przedszkole Jelonek w Papowie Toruńskim wraz z filiami w Łysomicach, Lulkowie, 

Zakrzewku, Gostkowie i Turznie 

Szkoły: 

- Szkoła Podstawowa w Łysomicach, 

- Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie, 

- Szkoła Podstawowa w Ostaszewie,  
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- Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w Świerczynkach,  

Biblioteka  

Instytucje kultury - Biblioteka Publiczna Gminy w Łysomicach wraz z filiami w Gostkowie, 

Turznie, Kamionkach Dużych, Zakrzewku, Ostaszewie i Lulkowie.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wraz z ośrodkiem 

zdrowia w Turznie i Łysomicach. 

Wychowanie przedszkolne na terenie gminy w 2020 roku. 

Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim jest placówką publiczną prowadzoną 

przez Gminę Łysomice i podlegające pod nadzór Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Przedszkole 

Publiczne Jelonek mieści się w budynku przedszkola w Papowie Toruńskim. Filie przedszkola 

znajdują się na terenie Gminy Łysomice w miejscowościach: Turzno, Gostkowo, Zakrzewko, 

Łysomice, Lulkowo.  

Przedszkole w Papowie Toruńskim oraz filia przedszkola w Turznie w 2020 r. czynne są  

od  godziny 6.30 do 16.30, tj.10 h dziennie. 

Filie przedszkola w Gostkowie, Zakrzewku, Łysomicach i Lulkowie pracują 5 godzin dziennie. 

Od września 2020 r filia w Zakrzewku zawiesiła działalność z uwagi na nikłe zapotrzebowanie 

rodziców. Godziny pracy filii 5 – godzinnych dostosowane zostały do potrzeb rodziców 

w poszczególnych oddziałach. Przedszkole wraz z filiami dysponuje 205 miejscami.    

Do września 2020 r. do przedszkola oraz jego filii uczęszczało194 dzieci.. 

Kadrę pedagogiczną stanowi zespół nauczycieli posiadający wyższe magisterskie oraz 

wykształcenie pedagogiczne.  

Ilość pracowników przedszkola: 

W sierpniu 2020 r. awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 3 nauczycieli 

zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Jelonek. Dwoje stażystów uzyskało awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

 

Nauczyciele  Stażyst

a  

Kontraktow

y  

Mianowany  Dyplomowan

y  

Razem  

pełnozatrudniony 0 6 12 0      18 

niepełnozatrudniony 0 0 1 0 1 

Razem  0 6 13 0 19 

 

W przedszkolu zorganizowane są zajęcia dodatkowe:  

- Zajęcia muzyczne - nauka śpiewu i gry na instrumentach, 

- Przedszkoliada- zajęcia z piłką, 

- Zajęcia teatralne, 

- Zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
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- Nauka tańca dla przedszkolaków, 

- Zajęcia z dziećmi zdolnymi; muzyczne, teatralne w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

Całkowity plan budżetowy Publicznego Przedszkola Jelonek na 2020 r. wyniósł 2 057 163,00 

zł. Wydano 1 763 772,98  zł, co stanowiło 85,74% planu.  

Gmina udzieliła dotacji za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego 

„Pod Klonowym Listkiem” w wysokości 668 142,62 zł. 

 

Oświata i edukacja.  

Wydatki na oświatę z budżetu gminy w roku 2020 wyniosły 12 901 724,97  zł, wysokość 

subwencji oświatowej wyniosła 9 266 817,00 zł. co pokryło w 71%  kosztów utrzymania szkół.  

Budżety szkół podstawowych w 2020 roku: 

Szkoła Plan Wykonanie % planu 

SP Łysomice 5 488 375,00 zł 4 929 417,43 zł  89,82 

SP Turzno 4 482 565,87 zł 4 228 795,37 zł 94,34  

SP Ostaszewo 2.098.100,80 zł 1.946.344,58 zł 92,76 

SP Świerczynki 2 018 925,81 zł 1 797 167,59 zł 89,02 

Razem 14 087 967,48 12 901 724,97 - 

 

Liczba uczniów w szkołach (stan na 30.09.2020 r.). 

Szkoła Oddział 

przedszkolny 

Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 

Razem 

SP Łysomice 43 56 57 47 44 22 77 48 36 430 

SP Turzno 43 31 36 26 35 14 61 48 37 331 

SP Ostaszewo 18 15 11 14 11 15 18 14 10 126 

SP Świerczynki 19 9 14 11 11 9 12 14 17 116 

Razem 123 111 118 98 101 60 168 124 100 1003 

 

Średnia liczba uczniów szkół korzystających z obiadów i świetlicy. 

Szkoła Obiady Świetlica 

SP Łysomice 261 202 

SP Turzno 124 52 

SP Ostaszewo 56 82 
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SP Świerczynki 54 75 

Razem 495 411 

Średnia liczba uczniów korzystających z obiadów i świetlicy uwzględnia obostrzenia związane  

z pandemią COVID i z tego powodu jest niższa niż w ubiegłych latach.  

Kadra pedagogiczna- ilość nauczycieli. 

Szkoła Nauczyciel 

stażysta 

Nauczyciel 

kontraktowy 

Nauczyciel 

mianowany 

Nauczyciel 

dyplomowany 

Razem Ilość etatów 

subwencjono

wanych 

SP Łysomice 0 7 10 26 43 40,84 

SP Turzno 0 1 10 20 31 31,50 

SP Ostaszewo 0 5 4 14 23 17,32 

SP 

Świerczynki 

1 7 7 15 30 16,51 

Razem 1 20 31 75 127 109,95 

 

Dowozy uczniów do szkół. 

 

W 2020 r. dowozem uczniów do szkół na terenie gminy Łysomice zajmowała się firma Arriva 

Sp. z o.o.- koszt zakupu biletów miesięcznych wyniósł 307 346,37 zł.  

W 2020 r. uczniowie dowożeni byli do szkół z następujących miejscowości:  

- do Szkoły Podstawowej w Łysomicach z Zakrzewka, Koniczynki, Papowa Toruńskiego, 

Papowa Toruńskiego Osieki,  

- do Szkoły Podstawowej w Świerczynkach z  Chorabia, Lulkowa, Piwnic, Różankowa, 

Świerczyn,  

- do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie z Wytrębowic, Zęgwirtu, Kowrozu, Kowrózka, 

- do Szkoły Podstawowej w Turznie z Gostkowa, Lipniczek, Tylic, Kamionek  Dużych, 

Kamionek Małych, Folząga, a także z terenu Gminy Lubicz: Rogowa, Brzeźna, 

Gronówka. 

Ilość dzieci dowożonych do szkół podstawowych dziennie na terenie Gminy Łysomice 

w  2020 r. 

Miesiące/Szkoła SP 

Łysomice 

SP     

Turzno 

SP 

Ostaszewo 

SP Świerczynki Razem 

styczeń 161 258 57 86 561 

luty 161 256 57 87 561 

marzec 162 257 57 89 565 

kwiecień Zawieszone zajęcia w szkołach 

maj Dowozy w zależności od potrzeb szkół 
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czerwiec Dowozy w zależności od potrzeb szkół 

wrzesień 167 258 59 86 573 

październik 167 258 61 93 581 

listopad 167 258 60 92 585 

grudzień 16 29 9 14 68 

 

Dowozy i liczba przewożonych dzieci w związku z pandemią od marca 2020 r. zawieszone a od 

25 maja uruchomione w bardzo ograniczonym zakresie, następnie w listopadzie ponownie 

zawieszone i od grudnia uruchomione dla oddziałów „0” w szkołach. 

Organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie miasta Torunia 

następuje przez wyłonienie wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego. Łącznie 

dowożonych było 21 uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych  

w Toruniu. Koszt przewozu dzieci w 2020 r. wyniósł 112.816,00 zł. 

W 2020 r. wydano 6 decyzji dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na kwotę 34.013,42  zł. 

 

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży.  

Na podstawie Uchwały Nr IX/51/2019 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 maja 2019 r. w  sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z  terenu Gminy 

Łysomice przyznano w roku 2020 stypendia następującym uczniom:  

1. Karol Zdrojewski - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  

2. Alan Krygier - I miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki 

"Liga Zadaniowa", XI miejsce w województwie w "Alfiku Matematycznym",                                                                                                                                       

wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. 

3. Aleksander Rumiński - Laureat V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa, III miejsce w wojewódzkim 

konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa". 

4.  Jakub Piecuch - I miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki 

"Liga Zadaniowa". 

5. Natalia Aleksandra Zielińska - wyróżnienie za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskim 

konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST zorganizowanym 

przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie. 

6. Łucja Magdalena Szablewska - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur 

Matematyczny", wyróżnienie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z 

matematyki "Liga Zadaniowa". 

7. Marta Kalinowska - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur 

Matematyczny. 

8. Aleksandra Kułakowska - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur 

Matematyczny. 
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9. Adam Rozpędowski - wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur 

Matematyczny. 

10. Michał Wróblewski - I Nagroda w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o 

Fryderyku Chopinie, (wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 

Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce). 

11. Mikołaj Trela - I Nagroda w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku 

Chopinie. 
 

 

 

Gmina Łysomice realizowała projekty: 

1.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 

II edycja” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi 

priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. 

Celem projektu było likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy 

mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. 

W okresie trwałości zapewniono dostęp do sieci Internet, serwis łącz internetowych i urządzeń 

dostępowych do sieci Internet, usługę helpdesku, serwis sprzętu komputerowego i doposażenia, 

a także ubezpieczenie sprzętu. 

Projekt był realizowany przez Gminę Łysomice w okresie 2014-2020. 

Beneficjentami Gminy Łysomice były osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji 

materialnej. W ramach projektu objęto 43 osoby z Gminy Łysomice. 

2. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest bezpośrednią kontynuacją projektu „Infostrada 

Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” 

przeprowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013. 

W projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” bierze udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek 

samorządu terytorialnego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

w Minikowie i Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Efekty realizacji projektu: 
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W wyniku realizacji projektu mieszkańcom regionu dostarczona zostanie spójna, kompleksowa 

informacja z obszaru e-Administracji oraz informacji przestrzennej. Zostanie stworzona 

platforma wymiany i udostępniania danych, jednocześnie nowe moduły i oprogramowanie 

umożliwią Partnerom projektu – jednostkom samorządu terytorialnego sprawniejsze poruszanie. 

Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności działań administracji samorządowej oraz 

jakości usług publicznych oraz zwiększy zakres stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w sferze usług publicznych.  

Realizacja projektu tym samym będzie miała istotny wpływ na wyrównanie dysproporcji  

w dostępie do administracji. Wdrażane rozwiązania będą funkcjonowały na poziomie gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim, wspomagając zarządzanie, promocję oraz rozwój gmin, powiatów 

i województwa.  

Realizacja usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca, urząd-obywatel oraz urząd-urząd. 

Wartość projektu: 134.613.779,42 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -  109.054.999,99 zł oraz ze środków budżetu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu - 25.558.779,43 zł 

Okres realizacji: 30.09.2017 – 30.06.2023. 

3. Gmina Łysomice realizuje udziału w projekcie: „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Szkolenia w ramach projektu są skierowane do osób, które w dniu rozpoczęcia szkolenia mają co 

najmniej 25 lat. Zostaną przeprowadzone w 12-osobowych grupach  w wymiarze 16 godzin  

(2 dni x 8 godzin) zajęć. 

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru 

jednego modułu tematycznego, w ramach którego chciałby podnieść swoje kompetencje  

i poszerzyć własną wiedzę. W projekcie łącznie może wziąć udział 300 osób. 

Moduły tematyczne szkolenia (do wyboru): 

- „Rodzic w Internecie”, 

- „Mój biznes w sieci”, 

- „Moje finanse i transakcje w sieci”, 

- „Działam w sieciach społecznościowych”, 

- „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”, 

- „Rolnik w sieci”, 
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- „Kultura w sieci”. Wartość grantu projektu 150 000,00 zł. W ramach środków z projektu 

zakupiono 24 laptopy, które zgodnie założeniem trwałości projektu po zakończeniu 

szkoleń zostaną przekazane do jednostek oświatowych naszej gminy. 

 

4. Od 1 kwietnia 2020 roku wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie 

zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu 

umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, w ramach programu „Zdalna Szkoła” 

realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów w określonej gminie lub powiecie. Złożenie 

wniosku było gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie był wymagany. 

Gmina Łysomice znalazła się, na liście gmin i powiatów mogących ubiegać się o dofinansowanie, 

z przyporządkowaną kategorią IV, która wskazywała na wysokość finansowania do 70 tys. 

Za kwotę 69 996,08 zł zakupiono 22 szt. laptopów Lenovo ThinkBook 15-IML wraz z myszkami 

bezprzewodowymi. Za kwotę 45 060,20 zł Gmina Łysomice zakupiła z własnych środków 

dodatkowe 8 laptopów Lenovo ThinkBook 15-IML oraz 30 licencji na pakiet biurowy Office 

2019 Home & Student. 

W związku z dużym zapotrzebowaniem na sprzęt komputerowy, Gmina Łysomice udostępniła 

uczniom dodatkowe 13 laptopów Dell Vostro 3568, które wcześniej zostały zakupione w ramach 

innego projektu realizowanego na terenie Gminy Łysomice - „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” realizowanego przez 
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Fundację „Klucz do Przyszłości” w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020”. 

5. Od 15 maja 2020 roku gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie z puli dodatkowych 182 

milionów złotych na zakup sprzętu komputerowego w ramach programy „Zdalna Szkoła Plus”, 

realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

To kolejny projekt wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. 

Tym razem dofinansowanie było skierowane do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go 

najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin.  

W projekcie „Zdalna Szkoła Plus” kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów z rodzin 

wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci, w określonej gminie lub powiecie. Złożenie 

wniosku było gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie był wymagany.  

Gmina Łysomice znalazła się, na liście gmin i powiatów mogących ubiegać się o dofinansowanie, 

z przyporządkowaną kategorią IV, która wskazywała na wysokość finansowania do 75 tys.  

Za kwotę 74 995,33 zł zakupiono 17 szt. laptopów Dell Vostro 3590 wraz z myszkami 

bezprzewodowymi oraz licencjami na pakiet biurowy Office 2019 w wersji Standard. 

Laptopy zakupione w ramach wsparcia z projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” 

zostały dodatkowo, przez Gminę Łysomice, ubezpieczone. 

Na terenie Gminy Łysomice, zostały wszczęte prace związane z budową nowoczesnej sieci 

światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo 

telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

ATEM POLSKA Sp. z o.o. działająca w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. będzie realizować 

na terenie Gminy, Program Operacyjny Polska Cyfrowa polegający na dostarczeniu do osób 

prywatnych oraz firm, szerokopasmowego Internetu światłowodowego. 

Budowa infrastruktury jest realizowana z funduszów Unii Europejskiej w związku z czym Gmina 

Łysomice nie będzie ponosić kosztów związanych z jej budową. 

Ze względu na to, że prace są prowadzone w granicy działek prywatnych muszą być zawarte 

pisemne zgody z właścicielami działek. Zgody będą pozyskiwane przez pracowników Firmy 

Projektowej ATEM POLSKA Sp. z o.o. 

 

Ochrona zdrowia. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011  r.  

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.) prowadzonym w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 

Gmina Łysomice.  
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Celem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka oraz 

promocja zdrowia.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach udziela świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową 

odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach w 2020 roku prowadził 

działalność medyczną na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:  

podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych, które złożyły deklarację wyboru 

lekarza i pielęgniarki POZ, higieny szkolnej dla wszystkich uczniów uczących się w szkołach na 

terenie Gminy Łysomice, poradni ginekologiczno-położniczej, poradni stomatologicznej. 

W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wchodzą 

następujące jednostki:  

- Ośrodek Zdrowia w Łysomicach na ul. Agrestowej,  

- Ośrodek Zdrowia w Łysomicach na ul. Warszawskiej,  

- Ośrodek Zdrowia w Turznie. 

W grudniu 2020 r. zakończono budowę i rozpoczął działalność nowy Ośrodka Zdrowia  

w Łysomicach przy ul. Łąkowej 3. Zlikwidowano Ośrodek Zdrowia w  Łysomicach na  

ul. Agrestowej oraz przy ul. Warszawskiej. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach jest jednostką organizacyjną realizującą 

zadania pomocy społecznej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, 

środki i uprawnienia. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń odpowiada okolicznościom 

uzasadniający udzielenie pomocy. Pomoc społeczna  dąży do usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integracji ze środowiskiem. Katalog osób uprawnionych do uzyskiwania pomocy oraz 

sytuacji, w jakich pomoc może zostać udzielona zawarty w ustawie o pomocy społecznej nie jest 

katalogiem zamkniętym. Celem działań pomocy społecznej jest wspieranie potrzebujących, idące 

w kierunku ich usamodzielnienia.  

Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymagania ustawowe w zakresie posiadania 

kwalifikacji. Ogólnie w 2020 r. zatrudnionych w ramach umowy o pracę było 18 osób, w tym  

4 pracowników socjalnych, 4 osoby w dziale administracji, 5 osób w dziale świadczeń 

rodzinnych, 3 opiekunki środowiskowe, 1 asystent rodziny. Ośrodek wykonując swoje zadania 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i stowarzyszeniami, parafiami, 

pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

Większość spraw, którymi zajmuje się wymagają przeprowadzenia postępowania zgodnie z KPA 

i wydania decyzji administracyjnych. W roku 2020 w GOPS wydano łącznie 1.662 decyzje 

administracyjne oraz 1.199 rozstrzygnięć. 
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W 2020 r.- pomocą społeczną objęto 248 rodzin, tj. 661 osób. W 2020 r. tylko z pracy socjalnej 

(bez pomocy finansowej) skorzystały 104 rodziny tj. 288 osób. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało osobom i rodzinom, których dochody nie 

przekraczały określonych  kryteriów dochodowych (528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej)   przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych w tabeli: 

 

 

 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach wydatkował na realizację 

zadań łącznie kwotę 19.004.733 zł 

Źródła finansowania: 

- dotacje:    17.649.048 zł 

- budżet Gminy:   1.340.274 zł 

- refundacje:    15.422 zł 

 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

- Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego pozbawionym 

z terenu gminy – zapewniono schronienie 5 osobom. 

- Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci-„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023  sfinansowano posiłki w szkołach i przedszkolach (obiady) dla 137 dzieci oraz 

zasiłki celowe na żywność - dla 352 osób. 

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- wypłacił 294 świadczenia. 

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych- udzielono 224 rodzinom. 

- Praca socjalna- ośrodka udzielili pomocy w formie pracy socjalnej poprzez  

m. im. poradnictwo, wsparcie, rozmowę 277 rodzinom. 

- Poradnictwo specjalistyczne- roku z poradnictwa prawnego, rodzinnego  

i psychologicznego skorzystały 22 rodziny (70 osób).  
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- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi- usługami opiekuńczymi było objętych 28 osób  z terenu 

całej gminy. 

- Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu- ośrodek pokrywał odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 

dla 6 osób. 

- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych- w roku 2020 Ośrodek wypłacał miesięcznie 

zasiłki stałe 28 osobom , w tym 23 osobom samotnie gospodarującym (łącznie 42 osoby 

w rodzinach).   

- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne- w roku 2020 Ośrodek opłacał składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 23 osobom pobierającym zasiłek stały. 

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania- w roku 2020 z usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały 22 osoby.  

- Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej- wydano na podstawie wywiadów 

środowiskowych dla 9 osób. 

- Ubezpieczenie zdrowotne da osób objętych kontraktem socjalnym- ubezpieczeniu 

podlegała jedna osoba, która 2020r. realizowała kontrakt socjalny w związku z udziałem 

w projekcie  „Stokrotkowy szlak”.  

- Świadczenia wychowawcze- tj. 500 + wypłacił świadczenia dla 2.129 dzieci na łączną 

kwotę 12.875.053 zł. 

- Świadczenia rodzinne- w 2020 roku GOPS wypłacono świadczenia rodzinne na łączną 

kwotę 3.049.742 zł.  

- Zasiłek dla opiekuna- świadczenia otrzymywała 1 osoba.  

- Fundusz alimentacyjny- z funduszu alimentacyjnego wypłacono 546 świadczeń. 

- Stypendia i zasiłki szkolne- stypendia szkolne otrzymało 40 dzieci. 

- Program „Dobry start”- powyższe świadczenie w kwocie 300 zł jednorazowo wypłacono 

1.492 dzieciom szkolnym . 

- Dodatki energetyczne-  skorzystało 17 osób w 5 rodzinach. 

- Dodatki mieszkaniowe- wypłacając świadczenia dla 51 osób. 

- Karta Dużej Rodziny- wydano 190 kart. 

 

Aktywne formy wsparcia . 

- Aktywizacja osób bezrobotnych- Program „Prac społecznie użytecznych” jest jedną  

z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia 

negatywnych skutków bezrobocia, możliwości aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku, a korzystających ze środków pomocy społecznej z pomocy skorzystało 13 

osób. 

- Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – 345 osób 

skorzystało z paczek żywnościowych. 
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- Realizacja projektu „Pomocni dla Ciebie II” w ramach którego wsparciem objęto 10 osób 

niesamodzielnych i 13 opiekunów faktycznych. 

- Realizacja projektu „Gminny Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy”- w ramach którego 

wsparciem objęto grupę 20 dzieci i młodzieży. 

- Realizacja projektu „Do dzieła! – Centrum aktywizacji społecznozawodowej”-  w ramach 

którego 15 uczestników zostało objętych wsparciem społecznym tj. spotkania z terapeutą, 

socjoterapeutą, coachem społecznym, prawnikiem, dietetykiem, psychologiem, ponadto 

uczestnicy brali udział w warsztatach krawieckich, szydełkowania oraz florystycznych. 

Na bieżący rok zaplanowany jest również kurs samoobrony. 

- Realizacja projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne  

w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 , łagodzenia jego skutków 

na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” 

- Projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”- w ramach którego pozyskamy dla naszych 

mieszkańców bransoletki życia w ilości 14 sztuk. 

- Czyste powietrze- ośrodek wydaje zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. 

- Program „Wspieraj Seniora”- Program ten jest związany z obowiązującymi na terenie 

naszego kraju stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem 

COVID-19, dlatego Seniorzy, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem mogą 

zostać objęci usługą  polegającą na dowiezieniu artykułów pierwszej potrzeby, w tym 

artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób samotnych  powyżej 70 roku życia. 

Koszty zakupów pokrywa Senior.  

 

Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania: 

- organizacja Dnia Kombatanta,  

- Organizacja bezpłatnej usługi cateringowej dla  30 osób powyżej 65 roku życia, 

samotnych, niepełnosprawnych i nie mających wsparcia w najbliższym otoczeniu  

- Pozyskanie nieodpłatnie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 

urządzenia do oczyszczania powietrza o wartości 3500 zł 

- organizacja  wraz z koordynatorem GKRPA upominków mikołajkowych–150 dzieci 

otrzymało paczki ze słodyczami, bandamki oraz czekolady z logo gminy. 

- współpraca z różnorodnymi instytucjami na terenie gminy, powiatu i województwa  

w zakresie świadczeń na rzecz osób i rodzin (np.: ZUS, KRUS, PUP, WPS, RCRS,   

zakładami pracy, itp.), 

- kierowanie osób bezrobotnych do programu „Stokrotkowy szlak” w CISTOR  

(1 zakwalifikowana), 

- współpraca z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w celu przyjęcia osoby  

w przyspieszonym terminie, 

- kierowanie osób do Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności, 

- współpraca z Biurem ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy,  

- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, 

- współpraca z Koordynatorem i GKP i RPA na rzecz osób uzależnionych, 

- kierowanie i umawianie do OHP w Toruniu na szkolenia i porady zawodowe, 

- współpraca z Mobilnym Centrum  Informacji , 
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- kierowanie rodzin do projektu „Rodzina w Centrum 2”(skierowanie 10 rodzin z dziećmi),  

- pomaganie osobom i rodzinom w zakresie wnioskowania do Sądów w różnych sprawach, 

- współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, 

- współpraca z lekarzami, pielęgniarkami z terenu gminy jak i spoza,  

- współpraca ze szkołami - w sprawach dotyczących dożywiania, wypoczynku letniego  

i innych   problemów związanych z opieką nad dziećmi, 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie poradnictwa, szkoleń  

i innych problemów społecznych, 

- współpraca z Policją w zakresie Niebieskich Kart i każdych innych wspólnych problemów   

społecznych – 11 Niebieskich Kart w 9 rodzinach, 

- współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na rzecz osób 

niepełnosprawnych i rodzin zastępczych, 

- współpraca z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej – wymiana doświadczeń 

- współpraca z lokalnym środowiskiem (Radnymi, Sołtysami, społeczeństwem) na rzecz       

osób/rodzin potrzebujących pomocy, 

 

Nagrody i stypendia sportowe  

Samorząd Gminy w 2020 roku przyznał nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki i  osiągnięcia 

w dziedzinie sportowej w kwocie 11 500,00 zł dla niżej wymienionych osób:  

1. Adrian Brzeziński – lekkoatletyka sprint (biegi na 100 m i  200 m)  Mistrza Polski w 

kategorii U23 na dystansie 200 m oraz Wicemistrza Polski w kategorii senior na 

dystansie 200 m, a także Wicemistrza Polski na dystansie 100 m w kategorii U23 i 

brązowy medal Mistrzostw Polski na 100 m w kategorii senior.  

2. Michał Gałka – kolarstwo szosowe.  W kategorii wiekowej junior zdobył srebrny medal 

w jeździe indywidualnej na czas podczas Mistrzostw Polski . oraz zajął 13 miejsce  w 

Mistrzostwach Europy w Alkmaar (Holandia) także w jeździe indywidualnej na czas. 

3. Marta Kalinowska –lekkoatletyka i biegi średniodystansowe. Podczas VI Mistrzostw 

Województwa  zajęła III miejsce w biegu na 600 m oraz  podczas Wojewódzkich 

Igrzysk Dzieci  występując w drużynie szkolnej zajęła także III miejsce.  

4. Wiesław Malinowski –  reprezentował Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” Ostaszewo 

jako zawodnik i kapitan zespołu. Po zakończeniu kariery piłkarskiej wspiera społecznie 

klub  jako trener i działacz. Bierze czynny udział w organizacji klubu i imprez 

sportowych. 

5. Damian Węglerski –  bierze udział w zarządzaniu klubem LZS „Mustang” Ostaszewo i 

aktualnie szkoli około 170 dzieci. Organizuje nabory nowych grup, prowadzi zajęcia 

treningowe, bierze udział w organizacji wszystkich  imprez sportowych Mustanga.  

6. Dominika Gałka – wioślarka występująca w konkurencji czwórki bez sterniczki 

juniorek. II miejsce w wyścigu na 2000 m. podczas Mistrzostw Polski juniorów wraz z 

załogą, III miejsce  w wyścigu 4-KJ w finałowym wyścigu na dystansie 500 m oraz 

także III miejsce na dystansie 2000 m podczas międzynarodowych zawodów „Baltic 

Cup” w Estonii, VI miejsce w finałowym wyścigu na 2000 m wraz z załogą podczas 

zawodów Pucharu Młodzieży. 

7. Piotr Lipiński – Prezes Stowarzyszenia „Na nudę my” w Papowie Toruńskim – 

Osiekach, organizator życia sportowego ze społeczeństwem lokalnym, współorganizator 
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imprez gminnych, w szczególności biegowych takich jak: Bieg Łysomiczek, Triatlon, 

Bieg Niepodległościowy.  

 

                                                     

 

Sport.  

Infrastruktura sportowa na terenie Gminy:  

 

1. Boisko trawiaste pełnowymiarowe do piłki nożnej w Ostaszewie  

2. Kompleksy sportowe typu Orlik  

     a. Ostaszewo  

     b. Gostkowo  

     c. Turzno  

3. Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łysomicach 

4. Sale sportowe przy Szkołach Podstawowych 

      a. Łysomice  

      b. Turzno  

      c. Świerczynki  

      d. Ostaszewo  

5. Boiska na terenie poszczególnych sołectw  

       a. Papowo Toruńskie  

       b. Koniczynka  

       c. Kamionki Małe  

       d. Kamionki Duże  

       e. Tylice  

       f. Lulkowo  

       g. Zakrzewko 

Na remonty i modernizację boisk i orlików w 2020 r. wydano 78 320,58 zł. 
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Dotacje.  

Na podstawie Uchwały Nr XV/87/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 21 grudnia  2011 roku w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu 

na terenie Gminy Łysomice w 2020 r. Gmina przeznaczyła kwotę 90 000 zł na wykonywanie 

zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice dla niżej wymienionych Klubów:  

- LZS Mustang Ostaszewo 80 000 zł, 

- Kujawsko-Pomorskie Związek Koszykówki – 7 000 zł 

- Kolarski Klub Sportowy Łysomice – 3 000 zł. 

 

Kluby.  

LZS Mustang Ostaszewo 

LZS Mustang Ostaszewo powstał w 1948 roku, w tej chwili w klubie istnieje sekcja piłkarska. 

LZS Mustang uczestniczył w 2020 r. w rozgrywkach ligowych Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Piłki Nożnej, zarówno seniorzy jak i juniorzy. Trzy razy w tygodniu organizowane były treningi. 

W 2020 r. Mustang prowadził pięć drużyn młodzieżowych oraz drużynę seniorską łącznie, 

młodzieży i dorosłych - 180 osób. Klub uzyskał certyfikację PZPN jako szkółka piłkarska. 

Głównym celem klubu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, poprawienie sprawności 

fizycznej ogólnej i doskonalenie techniki piłki nożnej, przygotowanie dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego, promocja zdrowego stylu życia, 

popularyzacja piłki nożnej. W 2020 r. działalność klubu została ograniczona w związku  

z obostrzeniami wynikającymi z trwania pandemii COVID-19. 

Kolarski Klub Sportowy KKS Łysomice. 

Zebranie założycielskie miało miejsce w styczniu 2020 r. jednak właściwa rejestracja i uzyskanie 

statusu klubu sportowego nastąpiło w sierpniu. Członkami klubu są uczniowie szkół 

podstawowych Gminy Łysomice. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu na Sali gimnastycznej 

lub w plenerze. Głównym celem działalności jest szerzenie kultury fizycznej i popularyzacja 

zdrowego stylu życia. 

„XV Szachowych Mistrzostw woj. kujawsko-pomorskiego Honorowych Dawców Krwi oraz 

Mistrzostw Gminy Łysomice Seniorów i Juniorów  odbyły się 22.02.2020 r. w Ostaszewie. 

W sobotę 22 lutego 2020 r. rozegrano Turniej Szachowy o Puchary: Wojewody, Starosty i Wójta 

Gminy Łysomice, który  skierowany był do wszystkich chętnych z krwiodawców z naszego 

województwa oraz mieszkańców gminy Łysomice, bez względu na posiadany ranking oraz 

posiadany poziom gry. 

Patronat nad Mistrzostwami objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Toruński Marek 

Olszewski oraz Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal.          

Sponsorami zawodów byli: Gmina Łysomice, PW Tom-farm Tomasz Czajkowski i Namowicz 

Maria i Jerzy Gospodarstwo rolno-hodowlane oraz Składy Budowlane Betor Toruń.  

Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród krwiodawców, dzieci, młodzieży i dorosłych 

oraz wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów województwa krwiodawców oraz 

seniorów i juniorów gminy Łysomice. 
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Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca  logicznego myślenia gra planszowa, której współczesne 

zasady ukształtowały się jeszcze w średniowieczu, przyciąga niczym magnez coraz to młodszych 

graczy. Podczas rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach zawodników radość, 

pozytywne emocje oraz skupienie uwagi. 

Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund z czasem 10 minut na 

zawodnika.   

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK Drużynowe 

    1 miejsce – Ostaszewo 

    2 miejsce – Logistycy Bydgoszcz 

    3 miejsce – Inofama Inowrocław 

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego HDK: 

    1 miejsce Kamiński Damian – Ostaszewo  

    2 miejsce  Wiśniewski Jarosław – Nakło nad Notecią 

    3 miejsce Jastrzębski Tomasz – Bydgoszcz  

Mistrzostwa Gminy Łysomice Seniorzy: 

   1 miejsce Kamiński Damian – Ostaszewo  

   2 miejsce Grodzicki Tomasz – Gostkowo  

   3 miejsce Krzysztof Zieliński – Ostaszewo 

Mistrzostwa Gminy Łysomice Juniorzy:    

   1 miejsce Paziewski Kacper – Łysomice  

   2 miejsce Kochowicz Adam – Gostkowo  

   3 miejsce Lewandowski Hubert – Mirakowo  

 

Dwudziesty szósty turniej piłki nożnej im. "Jana Katry" w Gminie Łysomice.  

W dniu 28 listopada 2020 r. odbył się Powiatowy turniej piłki nożnej im. "Jana Katry". Otwarcia 

zawodów dokonał Wójt Gminy Łysomice. Włodarze Gminy złożyli kwiaty i znicz na grobie Jana 

Katry. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy. Mecze były 

bardzo zacięte. Zwycięskie drużyny, najlepszy strzelec i bramkarz otrzymali pamiątkowe 

puchary. 

.  
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Lokalny Animator Sportu.  

 

Projekt Lokalny Animator Sportu jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest 

upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie 

udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 

oraz Gminę Łysomice.  

Na terenie Gminy Łysomice w programie uczestniczą 3 orliki tj. Turzno, Ostaszewo i Gostkowo, 

na których zatrudnionych było 5 animatorów. Ponadto na terenie kompleksu sportowego SP  

w Łysomicach zatrudniony jest jeden animator tylko ze środków gminnych, który realizuje zajęcia 

tak jak animatorzy na pozostałych orlikach. 

  

Epidemia SARS-CoV 2 – COVID 19. 

Ilość osób przebywających w kwarantannie w 2020roku 

 

 

 

Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, iż najwięcej osób w kwarantannie 

odnotowano w miesiącu listopadzie 2020 r. Spowodowane było to nałożeniem kwarantanny na 

personel i dzieci Przedszkola Publicznego Jelonek. Od początku epidemii do października  ilość 

osób na kwarantannie nie przekraczała dziennie 50 osób, od października następuje wzrost do  
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4 listopada 2020 r. kiedy odnotowany został najwyższy wzrost. Później następuje spadek   

i w grudniu nie przekracza 150 osób dziennie. 

 

 

 

Na zwalczanie epidemii w 2020 r. wydano 171 688,68 zł z przeznaczeniami na zakup środków 

ochrony osobistej i urządzeń do dezynfekcji rąk . Najwięcej wydano na zakup maseczek 

jednorazowych ( 96 496 zł) oraz  środków dezynfekujących ( 37 016 zł).  

 

 Środki i sprzęt do przeciwdziałania COVID. 
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Gmina otrzymała i zakupiła łącznie 36 550 szt. maseczek jednorazowych, z czego  13 100 szt. 

zostało przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia dla Szkół, Przedszkoli i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 200 szt. ze środków UE i Województwa Kujawsko Pomorskiego 

w ramach programu wspierania osób starszych. Pozostała ilość została zakupiona przez gminę 

Łysomice.  

 

 

 

Inny sprzęt i środki zakupione przez Gminę Łysomice. 

 

l.p. Nazwa Jednostka miary ilość 

1. Dozowniki Szt. 24 

2. Rękawice ochronne  Karton 105 

3. Gogle ochronne Szt. 40 

4. Płyny do dezynfekcji rąk Op.5 l 111 

5. Mydła i żele Szt. 73 

6. Chusteczki antybakteryjne Op. 180 

7. Przyłbica Szt. 1300 

8. Termometry bezdotykowe Szt. 13 

9. Automatyczne dozowniki Szt. 15 

10. Generator ozonu Szt. 1 
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Środki i urządzenia otrzymane w ramach wsparcia państwa i UE +Województwa 

Kujawsko-pomorskiego. 

 

l.p. Nazwa Jednostka miary Ilość 

1. Maseczki ochronne Szt. 13.100 

2. Płyny do dezynfekcji rąk  Op. 5 l 313 

3. Rękawice ochronne  Kart. 3 

4. Termometry bezdotykowe Szt. 5 

5. Automatyczne dozowniki Szt. 5 

 

Rozdysponowanie środków pozyskanych w ramach wsparcia. 
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1. SP Łysomice 3600 57 4 2 

2. SP Turzno 2550 39 3 2 

3. SP Ostaszewo 1400 18 3 1 

4. SP Świerczynki 1400 18 3 1 

5. Przedszkole Jelonek 1300 102  1 

6. Przedszkole Pod klonowym 

listkiem 

300 27  1 

7. Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

2550 39 3 1 

8. GOSP 200 9   

 

 

Zdalne Nauczanie. 

Zakupiono 47 zestawów komputerowych typu laptop do nauki zdalnej za kwotę 115 056 zł  
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Inne działania 

W celu przeciwdziałania pandemii SARC CoV-2 – COVID 19 i zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy Łysomice opracowano i wdrożono do realizacji 12 procedur dotyczących 

funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych w tym Urzędu Gminy, Szkół, 

Przedszkoli, świetlic wiejskich, Bibliotek, Poradni. itd. Wdrożono procedury organizacji 

wyborów, zebrań wiejskich, zbiórki podatków, organizacji zajęć dla dzieci.   

 

Pomoc społeczna.  

W celu zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy, Gmina Łysomice zatrudniła na prace 

interwencyjne i inne formy wsparcia w 2020 r. 23 osoby. W ramach prac interwencyjnych 

zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego na podstawie art. 51 

ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Urząd Gminy Łysomice zatrudnił 8 osób w tym: 

- prac interwencyjnych 2 osoby do Urzędu Gminy,  

- prac interwencyjnych 2 osoby do Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim,  

- prac interwencyjnych 4 osoby do Szkół Podstawowych w Ostaszewie i w Świerczynkach 

oraz: 

- staże: 1 osoba na staż do Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim, 

- praktyki: 3 osoby na praktyki do U.G. Łysomice (bezpłatnie), 

- prace społecznie użyteczne: w 2020 r. 13 uczestników przepracowało łącznie 5 665 

godzin.  

 

Osoby skazane przez sąd: 

- W 2020 r. Sąd Rejonowy w Toruniu skierował do wykonywania prac społecznych 29 osób 

skazanych, które wykonały łącznie na rzecz Gminy Łysomice 1794 godzin prac 

społecznych. Sporządzono 144 sprawozdania do sądu. 
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- Osoby te pracują pod nadzorem ZUK Gostkowo, Przedszkola Publicznego Jelonek               

w Papowie Toruńskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i KOWR w Łysomicach, 

sołtysów, radnych i Urzędu Gminy. 

 

 

 

Kultura. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. 

 

Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2020 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 6 filii (od miesiąca czerwca 2017 r. punkt 

filialny w Kamionkach Dużych stał się również filią)                                                                                                                                                                                                                                                           

W 2020r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1149 czytelników  o 213 mniej niż w 2019 r. 

– tj. 11,32 czytelnika na 100 mieszkańców gminy i jest jeden z najwyższy odsetek w powiecie 

toruńskim wśród bibliotek publicznych wiejskich. W 2020 r. w bibliotekach wypożyczono: 18056 

woluminów  , czasopism nieoprawnych – 978 egzemplarzy i 8 audiobooków. Statystyczny 

czytelnik wypożyczył prawie 16 książek w ciągu roku. Na miejscu udostępniono 304 książki  

i 280 egzemplarzy czasopism  

Na 100 mieszkańców gminy udostępniono 193,38  zbiorów - jest to jeden z wyższych odsetek  

w powiecie toruńskim wśród bibliotek publicznych wiejskich. 

      Rok 2020 był wyjątkowy, z powodu pandemii w bardzo dużym stopniu została ograniczona 

działalność bibliotek  zawieszona została działalność kulturalna bibliotek -wszelkie warsztaty, 

spotkania oraz zajęcia, co w ogromnej mierze przełożyło się na tak poważny spadek ilości 
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czytelników. Od dnia 1 czerwca we wszystkich bibliotekach na terenie gminy wprowadzono 

elektroniczny sposób wypożyczania, aby do minimum ograniczyć kontakt czytelnika  

z bibliotekarzem. Obecnie czytelnik może nie wychodząc z domu ,przeglądać cały zasób 

gminnego księgozbioru i rezerwować interesujący go egzemplarz. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 r. wynosił 60346 woluminy. Stan księgozbioru wzrósł  

w 2020 r. o 1814 tomów książek.  W 2020 r. ze środków samorządu gminy zakupiono dla  

7 bibliotek 1572  książek.  

 

Działalność kulturalna organizowana przez Urząd Gminy w 2020roku. 

Rok 2020 był dla wydarzeń kulturalnych rokiem wyjątkowym. Ze względu na trwającą pandemię 

odwołano wszystkie imprezy zaplanowane w harmonogramie imprez, zarówno wydarzenia 

gminne, jak i sołeckie. 

Z zaplanowanych imprez zrealizowano: finał WOŚP, charytatywny bal Wójta Gminy Łysomice, 

oraz Gminny Dzień Kobiet 

 

28 Finał  WOŚP 

Finał WOŚP w Gminie Łysomice trwa aż trzy dni, towarzyszą mu różne imprezy towarzyszące 

organizowane przez nasze stowarzyszenia, kluby sportowe i mieszkańców. W to wydarzenie 

angażuje się cała społeczność. Podczas tego finału zorganizowano: 

- zabawę taneczną  

- Halowy turniej piłki nożnej zorganizowany przez klub sportowy Mustang Ostaszewo 

- bieg dla Wośp na 10 kilometrów 

- Wośpowskie morsowanie w Kamionkach Małych 

- imprezy na Sali gimnastycznej w SP w Turznie oraz w Łysomicach gdzie na 

mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji- koncerty, wystawy, kawiarenka, licytacje. 

Podczas tego finału padł kolejny rekord, w sumie zebrano 125 tysięcy złotych, i była to suma 

najwyższa w powiecie toruńskim. 
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Charytatywny Bal Wójta Gminy Łysomice  

W sobotę 25 stycznia w gminie Łysomice odbył się X Charytatywny Bal Wójta. Organizowana 

od kilku lat karnawałowa zabawa łączona jest z działaniami dobroczynnymi. Na gminnej imprezie 

odbywają się licytacje, a cały dochód przekazywany jest potrzebującym. 

W tegorocznym balu udział wzięło 40 par, które miały okazję skorzystać z licznych atrakcji  

i wspomóc swoją obecnością szczytny cel. 

Gminny Dzień Kobiet  

Gminny dzień kobiet to w gminie Łysomice tradycja. Co rok na Sali gimnastycznej SP w Turznie 

organizowana jest impreza dla wszystkich chętnych Pań. W tym roku dla obecnych na sali 

czterystu kobiet przygotowano poczęstunek, drobny upominek oraz mnóstwo atrakcji, między 

innymi występ kabaretu „ Kowalewiacy” oraz sztuka przedstawiona przez turznieński klub 

seniora „Szarotki”. Panie podczas spotkania mogły skorzystać z porad makijażystki, wizażystki  

i dietetyczki. Każda z Pań otrzymuje z rąk Wójta oraz obecnych radnych kwiaty. 

 

 

Brak możliwości spotkań spowodował przeniesienie aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy 

Łysomice do internetu. Zorganizowano nowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, w których 

mieszkańcy brali bardzo liczny udział. 

Konkurs plastyczny na wizję sztandaru gminnego 

Celem konkursu było stworzenie projektu, który będzie  inspiracją do powstania sztandaru 

gminnego. Wpłynęło 25 prac z których komisja konkursowa wyłoniła i nagrodziła najlepsze. 
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Konkurs „ Piosenka dla Mamy” 

Konkurs zorganizowany po raz pierwszy okazał się niezwykle popularny. Mali uczestnicy 

wstawiali na gminnym fanpagu nagrania z piosenkami dla swoich mam.  W sumie nadesłano 

około pięćdziesięciu nagrań. Zaangażowanie dzieci, poziom wykonań i inwencja twórcza była 

godna podziwu, dlatego komisja konkursowa zdecydowała się przyznać nagrody wszystkim 

uczestnikom. 

 

Konkurs na świąteczną kartkę ogłaszany jest każdego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia  

i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku musiał przybrać troszkę inną formę, 

pominięty został etap szkolny, karteczki spływały do nas bezpośrednio do urzędu. Do konkursu 

napłynęło 60 prac, komisja konkursowa nagrodziła 15 najlepszych prac. 

Konkurs fotograficzny „ Żniwa w obiektywie” 

Celem konkursu było przede wszystkim popularyzowanie obrzędów dożynkowych i zwyczajów 

żniwnych. Skierowany był do mieszkańców gminy Łysomice i polegał na wykonaniu fotografii 

o tematyce żniwnej. Zdjęcie mogło przedstawiać m.in. pracę na roli, krajobraz, zwyczaje żniwne 

albo dożynkowe lub sprzęt rolniczy. Nie było żadnych ograniczeń, co do wymagań sprzętowych 

i techniki fotograficznej. Jedynym warunkiem było samodzielne wykonanie pracy przez 

uczestnika. Do konkursu napłynęło aż 200 prac. Zdjęcia przesyłane były za pośrednictwem poczty 

elektronicznej i zamieszczane były przez uczestników również na oficjalnym fanpagu FB Gmina 

Łysomice. 17- osobowa komisja oceniająca konkursowe zdjęcia, nie miała łatwego zadania, 

zróżnicowanie prac pod względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiło spore wyzwanie dla jury. 

Ostatecznie nagrodzono 6 najlepszych prac. Zdjęcia które okazały się najlepsze zostały 

wykorzystane w gminnym kalendarzu na rok 2021. 

W 2020 roku nie było również możliwości zorganizowania najważniejszej i największej imprezy 

– Gminnych Dożynek. W związku z tym zorganizowane zostały internetowe konkursy związane 

z tematyką święta plonów: 
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Konkurs plastyczny  „Dziecięca wizja wieńca dożynkowego” 

Konkurs o tematyce dożynkowej skierowany do dzieci z terenu gminy. Polegał na wykonaniu 

pracy plastycznej, która przedstawiała dziecięce wyobrażenie wieńca dożynkowego. Do konkursu 

zgłoszono 40 prac, komisja konkursowa nagrodziła 6 najlepszych. 

 

 

 Konkurs na najlepszą nalewkę i najsmaczniejszy chleb dożynkowy 
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W okresie świąt Bożego Narodzenia zorganizowano również internetowe konkursy o tej 

tematyce: 

Konkurs na świąteczną kartkę  

Konkurs na świąteczną kartkę ogłaszany jest każdego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia  

i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku musiał przybrać troszkę inną formę, 

pominięty został etap szkolny, karteczki spływały do nas bezpośrednio do urzędu. Do konkursu 

napłynęło 60 prac, komisja konkursowa nagrodziła 15 najlepszych prac. 

 

Konkurs plastyczny „ Zwykły dzień z życia świętego Mikołaja” 

Niecodzienny temat konkursu pozwolił uruchomić wyobraźnię i stworzyć nietuzinkowe prace 

plastyczne 

Pomysłów na to co święty Mikołaj porabia podczas urlopu było mnóstwo. Na konkurs nadesłano 

aż 60, komisja konkursowa przyznała 12 nagród. 
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 Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny 

Każdy z konkursów cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem 

mieszkańców. W każdym z nich zwycięzcy otrzymywali dyplomy i cenne nagrody. 

 

 

Promocja w mediach  

 

W 2020 roku Gmina Łysomice publikuje artykuły 

- informacyjno- promocyjne w dwutygodniku „Poza Toruń”,  

- pół strony informatora „Wokół Torunia” w gazecie „Nowości”, 

- promocyjno- informacyjne artykuły na temat gminy Łysomice na internetowych portalu „Oto 

Toruń”, 

- prowadzony jest w mediach społecznościowych oficjalny fanpage Gminy Łysomice. 

Realizacja Uchwał Rady Gminy w  Łysomicach  

Rada Gminy w Łysomicach w roku 2020  obradowała na 11 Sesjach na których, zostały podjęte 

72 uchwały, z czego 27 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Zrealizowano  66 uchwał Rady Gminy, natomiast  6 uchwał jest w trakcie realizacji.  

 

 

Zakupy mające na celu promowanie naszej gminy. 

- Zakup 32 stojaków na rowery usytuowanych przy szkołach podstawowych, przedszkolu 

Jelonek, świetlicach wiejskich, przy ośrodku zdrowia i na plaży.    

- Zakup 5 ławek, 4 leżaków i 2 koszy na śmieci na plażę do Kamionek Małych.   
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- Zakup 5 pojemników w kształcie serc na nakrętki, które zostały usytuowane na terenie 

naszych szkół podstawowych oraz Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie 

Toruńskim. 

 

 

 

 

Place zabaw.     

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Łysomice posiadała 22 place zabaw (w tym 3 place zabaw 

należące do szkół w Turznie, Świerczynkach i Ostaszewie oraz jeden do Przedszkola Publicznego 

Jelonek w Papowie Toruńskim i 1 do filii przedszkola  w Lulkowie). 

W 2020 r. doposażono 5 placów zabaw w 6 nowych urządzeń (za kwotę 38 963,85 zł brutto).  

 

Plac zabaw w Łysomicach – teren szkoły (Mini wyspa nutka) 
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Plac zabaw w Papowie Toruńskim, ul. Osiedlowa (Linarium walec) 

 

Plac zabaw w Wytrębowicach (huśtawka podwójna)

 

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łysomice. 

Na terenie Gminy Łysomice funkcjonuje 7 zarejestrowanych stowarzyszeń i jedna Fundacja: 

 

Koła Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Łysomice. 

- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych powstało w 2006 r. i skupia wokół siebie wszystkich 

członków z Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Łysomice. 

Jednym z podstawowych założeń Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych jest integracja kobiet z całej 

gminy i wspólne działanie. Kobiety Aktywne organizują i współorganizują cykliczne imprezy na 

terenie gminy. 

Ustawa o KGW z 2018 roku dała możliwość zarejestrowania się, nieformalnym do tej pory kołom 

gospodyń, jako organizacje posiadające osobowość prawną. Z możliwości zarejestrowania się 

skorzystało 11 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Gminy Łysomice, dzięki czemu uzyskały  

możliwość zarobkowania i otrzymywania dotacji na swoją statusowa działalność. Nasze 

przedsiębiorcze Panie skupiają się przede wszystkim na działaniach społeczno-wychowawczych 

i kulturalno-oświatowych w środowiskach wiejskich, wspierają rozwój przedsiębiorczości kobiet 

czy kultury ludowej. 

Niewątpliwym atutem jest fakt, że panie mają do dyspozycji świetnie wyposażone świetlice 

wiejskie i kuchnie w Lulkowie, Łysomicach, Wytrębowicach, Ostaszewie, Papowie Toruńskiem, 

Gostkowie, Turznie, Tylicach, Kamionkach Małych, Kamionkach Dużych, gdzie mogą 

realizować swoje pomysły. Obecnie w trakcie realizacji jest budowa świetlicy wiejskiej  

w Różankowie. 
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Koło Gospodyń Wiejskich „Alebabki” 

Koło Gospodyń Wiejskich "Alebabki" z Ostaszewa założone 2 listopada 2011 r. i obecnie składa 

się z 13 członkiń. Przewodniczącą koła jest Marzena Lewandowska. Panie z Kgw Alebabki to 

wulkany energii i niezwykłe talenty. Ich zaangażowanie wynika z miłości do środowiska,  

w którym żyją, a co najważniejsze – przekazują swoje zaangażowanie lokalnej społeczności. 

Panie z ostaszewskiego koła organizują różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festyny, 

wycieczki, imprezy okolicznościowe otwarte dla wszystkich mieszkańców. Okres pandemii nie 

spowolnił ich działań, angażują się w akcje charytatywne, lokalne konkursy a niektóre z nich 

nawet morsują. Panie nazywają się Alebabki nie przypadkowo,  ta nazwa zobowiązuje i dlatego 

też są aktywne i wspierają potrzebujących oraz siebie nawzajem. 

 

 
 

Koło Gospodyń Wiejskich  „Tyliczanki” 

Koło Gospodyń Wiejskich Tyliczanki powstało w 2018r. Liczy 15 członkiń, przewodniczącą jest 

Iwona Pleskot. Panie z KGW TYLICZANKI zawsze niosą pomoc podczas organizowanych 

imprez na terenie gminy. W 2019r. KGW zajęło 1 miejsce podczas konkursu Mistrzowie Argo w 

kategorii KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w powiecie toruńskim. Podczas Dożynek Gminnych 

przetwory Tyliczanek prezentują swoje produkty, wyrabiając sobie doskonałą markę. Choć w 

czasie pandemii panie nie mają możliwości cyklicznych spotkań, to chętnie włączają się w 

wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, wystawiając na różnych aukcjach swoje przetwory, które 

stały się już znakiem rozpoznawczym prężnie działającego koła gospodyń z Tylic.  

 

 

 



79 

 

Koło Gospodyń Wiejskich  „KOŁO KOBIET AKTYWNYCH PAPOWO TORUŃSKIE” 

Koło Kobiet Aktywnych z Papowa Toruńskiego powstało w 2005 roku. Liczy 15 członkiń. 

Przewodniczącą jest Alina Majewska. KKA zawsze aktywnie uczestniczy we wszystkich 

uroczystościach organizowanych na terenie gminy i poza jej granicami. Najsłynniejszą imprezą, 

którą współorganizuje to słynny na całą gminę DZIEŃ MATKI, co drugi rok KKA w świetlicy  

w Papowie Toruńskim przygotowuje potrawy wigilijne na gminne spotkanie opłatkowe. Panie 

chętnie włączają się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne, oraz w imprezy integracyjne dla 

lokalnej społeczności. Panie nie ograniczają się wyłącznie do lokalnych imprez. Biorą udział   

w wystawach produktów rękodzieła w Ciechocinie i Muzeum Etnograficznym. 
 

 
 

Koło Gospodyń Wiejskich LULKOWO 

Koło Gospodyń Wiejskich w Lulkowie powstało w latach 50 –tych, przy ówczesnym Kółku 

Rolniczym, które wspomagało nasze koło przy różnych organizowanych imprezach  

„i wycieczkach. Praca KGW w tamtym okresie polegała głównie na spotkaniach, kursach, 

szkoleniach, wycieczkach, itp. Głównym celem organizacji tych zajęć było oderwanie choć na 

chwilę członkiń organizacji od codziennych zajęć domowych. Dziś  Koło liczy sobie 25 członkiń, 

a przewodniczącą jest Aleksandra Szczęsna. Od 2019 roku Lulkowo zyskało nową świetlicę  

z doskonale wyposażoną kuchnią. Panie z Lulkowa są dumne z tego, że potrafią łączyć swoje siły 

i talenty i podczas corocznych dożynek, które z każdym rokiem podwyższają swoją artystyczną 

poprzeczkę i swoją aranżacją stoisk zdobywamy nagrody. Podczas pandemii panie spotykają się 

rzadziej, mimo to angażują się w różnego rodzaju akcje. Dzięki swojej działalności statutowej 

wspierają sołeckie lokalne imprezy, akcje charytatywne. W ostatnim czasie, kiedy nie ma 

możliwości organizacji imprez udało nam się zakupić metalowe serce na nakrętki, aby brać udział 

w kolejnych akcjach charytatywnych. 
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Koło Gospodyń Wiejskich  KAMIONKI DUŻE 

Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionek Dużych obecnie liczy 19 członkiń. Przewodniczącą koła 

jest Genowefa Kapelaty, która przez lata przewodzi, organizuje i inicjuje wiele akcji na rzecz 

lokalnego społeczeństwa. Pierwsze informacje  o funkcjonowaniu koła pochodzą z lat 60. 

Działalność kobiet jest zauważalna na terenie gminy, powiatu i województwa. Współorganizują  

imprezy sołeckie i gminne, m.in. Gminne spotkanie opłatkowe, Charytatywny Bal Wójta.  

Przepysznych  wyrobów i smakołyków   KGW  można skosztować podczas Gminnych Dożynek 

oraz  Dnia Kobiet. Panie z Kamionek Dużych są zawsze uśmiechnięte, kreatywne, chętne do 

działania i pomocne. Często uczestniczą z konferencjach, warsztatach i spotkaniach 

tematycznych. 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich  „JEZIORANKI KAMIONKI MAŁE” 

W obecnej postaci koło gospodyń w Kamionkach Małych istnieje od 2018 roku i tworzy je 20 

kreatywnych Pań. Kobiety mają do dyspozycji na swoją statutową działalność piękną świetlicą  

z pełnym zapleczem kuchennym. Panie włączają się we wszelkiego rodzaju imprezy sołeckie, 

pomagają przy uroczystościach gminnych i zawsze chętnie dołączają do organizowanych akcji 

charytatywnych. 

Pieniądze z uzyskiwanych dotacji inwestują w sprzęty niezbędne w świetlicy, z których korzysta 

cała lokalna społeczność. 
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Koło Gospodyń Wiejskich  „NOWE MY TURZNO” 

Kgw w Turznie jako zarejestrowane koło posiadające osobowość prawna istnieje od 2018 roku. 

Obecnie skupia grupę 18 młodych dziewczyn, które swoją energią, kreatywnością i odważnymi 

pomysłami wprowadzają nowe standardy w działalności kół gospodyń wiejskich. Oprócz 

organizowanych spotkań i warsztatów gdzie nabywają różne umiejętności, włączają się  

w działalność ogólnospołeczną. Angażują się w pomoc podczas organizowanego gminnego dnia 

kobiet w Turznie, są aktywnymi uczestniczkami gminnych dożynek. Panie są 

współorganizatorami imprez sołeckich takich jak Dni Turzna, czy Mikołajki. 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich  GOSTKOWO 

Koło Gospodyń w Gostkowie reaktywowało swą działalność po kilkuletniej przerwie w 2018 

roku, rejestrując się jako Koło Gospodyń z osobowością prawną. Głównym obszarem działalności 

jest organizacja imprez plenerowych i zamkniętych dla mieszkańców sołectwa i okolic. Festyny, 

imprezy okolicznościowe np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka itp.. Panie współpracują z Radą 

Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną w Gostkowie, oraz klubem motocyklowym MotoGostkowo. 

Z zarobionych pieniędzy uzyskanych z działalności statusowej udało się kupić wyposażenie 

kuchni na imprezy okolicznościowe, czy wspomaganie lokalnych inicjatyw. Obecnie koło 

tworzy grupa 15 pań w różnym wieku. 
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Koło Gospodyń Wiejskich  WYTRĘBOWICE 

Koło gospodyń w Wytrębowicach to kolejne zarejestrowane koło z terenu gminy Łysomice. Koło 

to grupa 12 pań, które na swoja działalność mają do dyspozycji świetlicę z zapleczem kuchennym 

otoczoną terenem rekreacyjnym dającym możliwość organizacji różnych imprez sołeckich jak  

i gminnych. Panie chętnie włączają się we wszelkie akcje, zapewniając poczęstunek i wykonując 

wszelkie niezbędne prace.  

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich  RÓŻANKOWO 

Koło Gospodyń Wiejskich Różankowo reaktywowało się w 2008 r. na kartach historii 

istniejącego koła w latach  60 tych. Przewodniczącą została Pani Jolanta Kluska, zastępcą  Pani 

Agnieszka Pniewska które do dnia dzisiejszego piastują te stanowiska. Przez te wszystkie lata 

koło czynnie współpracowało z Radą Sołecką we wszystkich przedsięwzięciach które były 

organizowane  w sołectwie Różankowo. Priorytetem były min. dożynki gminne na których 

Paniom udawało  się zdobyć kilka głównych miejsc. Członkinie z KGW Różankowo są zawsze 

otwarte na nowe pomysły i gotowe do pracy.. Dla regeneracji sił starały się raz w roku wyjeżdżać 

na wypad integracyjny. Kobiety z Różankowa są chętne do udziału w szkoleniach, kursach, 

czynnie uczestniczą we wszystkich inicjatywach gminnych. W bieżącym 2021 roku Panie będą 

miały możliwość korzystania z nowej świetlicy wiejskiej w Świerczynkach. 
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Łysomickie Stowarzyszenie Markus  

Łysomickie Stowarzyszenie Markus zostało utworzone w 2013 r. Członkinie tej organizacji to 

głównie panie emerytki i rencistki z miejscowości Łysomice. Łysomickie Stowarzyszenie Markus 

zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego, 28 czerwca 2013 r. 

Obecnie prezesem zarządu jest Barbara Ordak.  

Organizacja ta liczy obecnie 20 osób czynnie realizujących cele statutowe swojej organizacji. Ich 

siedzibą, a jednocześnie miejscem spotkań i realizacji swoich celów jest budynek pn. „Centrum 

Animacji Kultury w Łysomicach” (były „Markus”, którego nazwa jest umieszczona  

w nazewnictwie organizacji).             

Członkinie tej organizacji spotykają się głównie w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym 

przez gminę Łysomice, do wyrobu produktów lokalnych i innych, a także podczas organizacji 

różnych imprez, spotkań, festynów, itp. Ich pasją są wyroby kulinarne w różnej postaci oraz 

działalność kabaretowa. Trzeba podkreślić, że członkinie tego stowarzyszenia, czynnie 

podkreślają swoją obecność podczas różnych uroczystości, festynów, spotkań i innych imprez, 

przekazując swoje wyroby do degustacji czy przedstawiając scenki kabaretowe. Wszystkie 

członkinie biorą czynny udział w przygotowaniu produktów oraz czynnie uczestniczą w różnych 

imprezach – są bardzo aktywne i zaangażowane w realizację postawionych sobie różnych zadań 

i celów. 

 

  

Stowarzyszenie „Razem możemy wiele” działające na terenie sołectwa Zakrzewko. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej „SOWA” zostało utworzone w 1999 r. i działa  

w sołectwie Tylice. 

Stowarzyszenie skupia 18 pań, których pasją jest tworzenie, rękodzieło i chęć dzielenia się swoimi 

umiejętnościami z innymi mieszkańcami gminy Łysomice. Funkcjonuje już od 1999 roku. Panie 

wspierają swoimi kreatywnymi pomysłami wszelkie akcje gminne i charytatywne. Wytwory ich 

pracy twórczej są znane nie tylko w granicach naszej gminy, a wystawiane na charytatywne akcje 

przedmioty osiągają znaczne kwoty. Każdego roku przeprowadzają w gminnych bibliotekach 

publicznych warsztaty wykonywania stroików świątecznych wielkanocnych  

i bożonarodzeniowych, które cieszą się ogromnym powodzeniem. 
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Stowarzyszenie „Krok w przód” skupiające młodzież z miejscowości Łysomice. 

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie działa bardzo prężnie. 

Korzenie obecnego Ludowego Zespołu Sportowego Mustang Ostaszewo sięgają roku  1948, 

kiedy to powołano do życia  Ludowy Zespół Sportowy ORKAN Ostaszewo. Ówcześnie klub 

działał przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym, a jego założycielem  i pierwszym  włodarzem 

był Pan Józef Bączkowski. Zespół początkowo prowadził kilka sekcji sportowych. Aktualnie  

istnieje tylko sekcja piłki nożnej. Zmagania w lidze piłkarskiej zaczęły się od rozgrywek w „C” 

klasie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy. Przez pierwsze dwadzieścia lat 

piłkarzom nie udało się awansować do wyższej klasy rozgrywkowej. Karta odwróciła się dopiero 

w 1969 roku, kiedy to piłkarze awansowali do „B” klasy Okręgowego Związku Piłki Nożnej.  

W międzyczasie z inicjatywy Pawła Lewandowskiego w 1965 roku została zmieniona nazwa 

klubu z LZS Orkan Ostaszewo na LZS Mustang Ostaszewo. Największym sukcesem klubu jest 

awans do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2016/2017. Drużyna prowadzona 

przez trenera Michała Kożuchowskiego na drodze do finału pokonała kolejno: Pomorzanina 

Toruń, Chełmniankę Chełmno, Wojownik Wabcz, Polonie Bydgoszcz, Lidera Włocławek i Unię 

Janikowo. W finale Mustang musiał uznać wyższość trzecioligowej Wdy Świecie. 

Klub otrzymuję dotację z Gminy Łysomice oraz stara się o inne dotację i dofinansowania  

z Ministerstwa Sportu, Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego. Ważną częścią 

budżetu jest również wsparcie od prywatnych przedsiębiorstw. W tej chwili klub skupia około 

100 piłkarzy grających w drużynie seniorów oraz trzech drużynach młodzieżowych. Młodzi 

zawodnicy biorą udział w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a także  

w wielu innych turniejach. 
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Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice  

Od kilkunastu lat jedną z najbardziej aktywnych organizacji jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Łysomice. Stowarzyszenie powstało 4 marca 2003 r. na terenie gminy Łysomice. Od początku 

istnienia stowarzyszenie opracowało i zrealizowało kilkanaście znaczących dla gminy projektów, 

które spowodowały poprawę życia społeczeństwa. Zamysłem utworzenia tej organizacji była 

pomoc Gminie Łysomice w realizacji przedsięwzięć, których gmina nie mogła podjąć się z 

różnych przyczyn.  

W okresie epidemiologicznym zrealizowało kilka projektów:    

„Wykonanie mapy interaktywnej Gminy Łysomice”   

Mapę wykonało w ramach projektu grantowego PROW Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Łysomice. Na mapie oprócz zaznaczonych ulic i sołectw, zostało umieszczonych 99 punktów 

(instytucje, szkoły, przedszkola, place zabaw, obiekty sportowe i sakralne, ścieżki rowerowe, 

świetlice wiejskie, parki, restauracje, hotele, obiekty turystyczne, itp.). Każdy zaznaczony punkt 

posiada krótki opis w języku polskim i angielskim, a przy 76 punktach umieszczono zdjęcie 

danego opisu.Dzięki tak przejrzystemu wykonaniu mapy, są promowane walory turystyczne, 

historyczne, kulturowe i inne Gminy Łysomice. Mapa jest dostępna bezpłatnie na stronie 

internetowej. Można ją również ściągnąć na telefon komórkowy.  Mapa może być cały czas 

uzupełniana w nowe opisy i zdjęcia.   

„Film historyczny na 100 lecie niepodległości” 

Także film historyczny został zrealizowany w ramach projektu grantowego PROW przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. W filmie pokazano m.in. miejsca pamięci 

narodowej na terenie Gminy Łysomice i Barbarkę oraz przedstawiono dramat mieszkańców 

naszej gminy i ościennych miejscowości podczas II wojny światowej. Film jest dostępny na 

stronie internetowej, YouTube oraz Facebooku.   

Realizacja projektu „Lider dla seniorów” przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice    

w którym uczestniczy 55 seniorów głównie z miejscowości Łysomice i Ostaszewo. Celem 

projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

z miejscowości rewitalizowanych Gminy Łysomice. W ramach projektu prowadzone są 

warsztaty: terapeutyczne, komputerowe, rękodzielnicze, pomocy medycznej i kulinarne. 

Wszystkim osobom udzielona jest też pomoc psychologiczna. 

Zajęcia komputerowe                                               Zajęcia terapeutyczne 
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Ochotnicze Straże Pożarne. 

 

Liczba jednostek OSP 

1. OSP Gostkowo 

2. OSP Kamionki Duże 

3. OSP Lulkowo- KSRG 

4. OSP Papowo Toruńskie- KSRG 

5. OSP Turzno 

Liczba członków zwyczajnych 152 (2019- 151), w tym mężczyzn 134 (129), kobiet 18 (15). 

Liczba członków honorowych 8, wspierających 17. 

Liczba członków razem 178, w tym mężczyzn 153, kobiet 24. 

Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych 71, w tym mężczyzn 67, kobiet 4. 

 

 

 

Na terenie Powiatu Toruńskiego odnotowano 1379 zdarzeń z czego na terenie Gminy Łysomice 

odnotowano 161 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. Nastąpił spadek ilości 

zdarzeń do roku poprzedniego o 30. Więcej zdarzeń odnotowano tylko na terenie gmin Lubicz, 

Obrowo, Chełmża  i Zławieś Wielka. 
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Z powyższego wykresu wynika, iż na terenie Gminy Łysomice w 2020 r. zaistniało 161 zdarzeń. 

Odnotowano spadek w ilości zdarzeń we wszystkich kategoriach a  największy w pożarach.  

 

 

 

Najwięcej interwencji podejmowały jednostki będące w KSRG tj. OSP Papowo Toruńskie - 108 

zdarzeń , z czego 15 poza terenem gminy oraz OSP Lulkowo – 70 zdarzeń z czego 11 poza 

terenem gminy. Wszystkie jednostki poza terenem gminy podejmowały 27 interwencji (w 2019 

– 34 interwencje) 
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Najwięcej wyjazdów dotyczy innych obiektów oraz środków transportu. Wynika to z ilości 

zdarzeń na drogach natomiast inne to przede wszystkim związane z usuwaniem drzew i 

konarów drzew, neutralizacja plam na drogach, usuwanie  owadów, itp. 

 

Zestawienie kosztów OSP w poszczególnych działach 

 

 

 

Wydatki na OSP utrzymywane są na stałym poziomie. Największy koszty ponoszone są na 

zakupy, diety/ryczałty oraz usługi.  
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Ogólny koszt wyjazdów poza teren Gminy Łysomice w 2020 r. wyniósł 10 430 zł. i był większy 

o około 2 366 zł od 2019 roku. Spowodowane było to udziałem OSP Papowo Toruńskie i OSP 

Lulkowo w gaszeniu pożaru wysypiska w Raciniewie, gdzie obie jednostki wygenerowały koszt 

około 2 576 zł,.  

 

Pojazdy w poszczególnych jednostkach stan na 31.12.2020 r. 

 

OSP Gostkowo 

     Samochód średni IVECO GBAM 2,5/16 1997  

OSP Kamionki Duże 

     Samochód ciężki IVECO GCBA 3/23 1986  

     Samochód ciężki RENUALT G230  GCBA     1987 

OSP Lulkowo 

     Samochód średni MAN GBA 2,5/25             2008   

     Samochód ciężki MAN GCBA  P 360 GCBA   2019 

     Samochód specjalny Ford Transit – do ratownictwa  2005 

OSP Papowo Toruńskie 

     Samochód ciężki SCANIA P 360 GCBA 5/32  2017  

     Samochód średni RENAULT typ- S-170 4X4 GBA 4/23,  1990 

     Samochód specjalny-drabina IVECO-MAGIRUS   1986 

OSP Turzno 

     Samochód średni STAR 244 GBA 2,5/16 1980  
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Dotacje dla jednostek OSP 

 

l.p. Rodzaj dotacji jednostka OSP kwota rodzaj wydatku 

1. KSRG OSP Papowo 

Toruńskie 

12 950 zł. ubrania specjalne, hełmy, 

rękawice 

2. KSRG OSP Lulkowo 8 200 zł. ubranie specjalne, hełm, 

buty, rękawice, 

prądownica pianowa 

3. Powiatowy Urząd 

Pracy 

OSP Papowo 

Toruńskie 

4 850 zł skafander lodowo-

ratowniczy, rękawice 

4. Powiatowy Urząd 

Pracy 

OSP Kamionki Duże 2 595 zł. osprzęt do hełmów – 

okulary, latarki 

5. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

OSP Kamionki Duże 15 000 zł. hełmy 

 

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy  

Gmina Łysomice w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługiwana jest przez 

Komisariat Policji w Chełmży, natomiast w zakresie zdarzeń drogowych przez Wydziału Ruchu 

Drogowego KMP w Toruniu. 

Obecnie stan etatowy Komisariatu wynosi 75,5 etatu z czego 75 policyjne. 

Na terenie Gminy stwierdzono 140 przestępstwa  ( w 2019 r. 174) 

 

 

 

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić iż na terenie wszystkich Gmin nastąpił spadek 

ilości stwierdzonych przestępstw. 
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Odnotowano znaczny wzrost wykrywalności na terenie miasta Chełmży o 8%, największy 

spadek odnotowano na terenie Gminy Zławieś Wielka o 25% i Gminy Chełmża o 8 %. W 

pozostałych gminach utrzymuje się na tym samym poziomie. 

 

 

 

Program 17x7 obejmuje następujące kategorie przestępstw - bójka i pobicie - uszczerbek na 

zdrowiu - kradzież cudzej rzeczy - kradzież samochodu - kradzież z włamaniem - rozboje, 
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wymuszenia i kradzieże rozbójnicze - uszkodzenie mienia. We wszystkich Gminach nastąpił 

spadek w tej kategorii poza Gminą Zławieś Wielka gdzie odnotowano wzrost o 34 zdarzenia. 

 

 

 

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż nastąpił spadek przestępczości na terenie 

Gminy Łysomice. Największy spadek odnotowano w kategoriach przestępczości rozbójniczej, 

kradzieży z włamaniem, kradzieży i uszkodzeniu rzeczy.  

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy utrzymuje się na stałym poziomie. 

Nastąpił wzrost wypadków drogowych co przełożyło się na wzrost ilości ofiar – w 2020 r. 

odnotowano 3 ofiary oraz 5 osób rannych.  
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Największe zagrożenie w ruchu drogowym występuje na drogach krajowych i wojewódzkich.  

Na terenie Gminy najbardziej zagrożonymi miejscami są droga krajowa 91 w miejscowościach 

Ostaszewo, Łysomice (połączenie w/w drogi z przejazdem publicznym przez linię kolejową 

Toruń –Grudziądz  do drogi gminnej w kierunku miejscowości Papowo Osieki) oraz droga 552 

w Łysomicach ul. Warszawska. 

W dniu 23.12.2020 r.  przed siedzibą Komisariatu Policji w Chełmży odbyło się uroczyste 

przekazanie radiowozu. Kluczyki do nowego auta otrzymał  Zastępca Komendanta Miejskiego 

Policji w Toruniu mł. insp. Krzysztof  Lewandowski. Pojazd został sfinansowany przez Komendę 

Główną Policji oraz Urząd Miasta Chełmża, Gminę Miasta Chełmża, Gminę Łysomice oraz 

Gminę Łubianka. 

Tabor garnizonu toruńskiego  wzbogacił się  tym samym o pojazd  oznakowany kia ceed,   

w wersji kombi, 1,4 benzyna, 130KM. Pojazd będzie wykorzystywany  w codziennej służbie 

przez policjantów służb prewencji Komisariatu Policji w Chełmży.   
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Kadry w 2020 rok. 

 

W 2020 roku zostało wydanych 11 Zarządzeń Wójta Gminy Łysomice w zakresie kadr.  

W porównaniu z rokiem 2019 o 8 mniej. 
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Stan zatrudnienia. 

Stan zatrudnienia obejmował w 2020 roku (stan na dzień 31.12.2020r.): 

- Przedstawiciele władzy publicznej – 1 osoba 

- Kierownicy – 4 osoby 

- Pozostali pracownicy biurowi – 36 osoby  

- Sprzątaczki – 3 osoby 

- Konserwator – 1 osoba 
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W 2020 roku : 

- 1 osoby przebywały na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim, 

- 1 osoba została przeniesiona do Starostwa Powiatowego w Toruniu w trybie art. 22 

ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (na mocy 

porozumienia między pracodawcami), 

- z 1 osobą rozwiązano umowę o pracę na podstawie art. 30 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy – na 

mocy porozumienia stron. 

 

Stan zatrudnienia w 2020r.  w stosunku do wymiaru czasu pracy: 

- 2 osoby mają statut niepełnosprawnej, 

- 6 osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy  

- 39 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy  

-  
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W 2020 roku:  

- wpłynęło 74 zwolnień lekarskich (tzw. L4) spowodowanych chorobą pracowników. 

- 14 osób skorzystało z przysługującego im prawa do dodatkowych 2 dni /16 godzin urlopu 

na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do lat 14 ( na podstawie art. 188 Kodeksu 

Pracy). 

- dodatkowo w 2020 roku, 4 osoby skorzystały z dodatkowego zasiłku opiekuńczego  

z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku  

z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, 

do których dziecko uczęszcza. 

 

Poniższa tabela przestawia porównanie z 2019 rokiem, kiedy to pandemia jeszcze nie było. 

 

 

 

Prace interwencyjne 

W 2020r. w ramach prace interwencyjnych zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Chełmży na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie 

organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów  

z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zatrudnionych zostało w Urzędzie 

Gminy Łysomice 8 osób.  

W ramach prac interwencyjnych zatrudnione osoby pracowały: 

- 2 osoby  w Urzędzie Gminy w Łysomicach,  
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- 6 osób w gminnych jednostkach organizacyjnych na terenie całej gminy.  

 

W porównaniu z 2019 rokiem ilość osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych jest 

taka sama, zmianie uległo tylko miejsce wykonywanie pracy, z uwagi na okresowe 

zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników w gminnych jednostkach organizacyjnych na 

terenie gminy. 

 

 

 

 

 

Nabór pracowników 

W 2020 roku odbyły się 2 konkursy na wolne stanowiska urzędnicze. W przypadku jednego 

konkursu nie wyłoniono żadnego kandydata. W wyniku przeprowadzonej drugiej procedury 

naboru wybrana została 1 osoba, która podjęła zatrudnienie.  

 

Dokształcanie pracowników 

W 2020r. w ramach szkoleń kierowanych przez pracodawcę zostało wydanych 5 delegacji 

służbowych na szkolenia pracowników. 

W porównaniu z 2019 rokiem (gdzie wydano 47) ilość ta jest bardzo mała z powodu występującej 

od początku marca 2020r. pandemii i wprowadzonymi obostrzeniami. 
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Służba przygotowawcza pracowników samorządowych 

 

W 2020 roku 2 osoby odbyły służbę przygotowawczą jako pracownik podejmujący po raz 

pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. Służba przygotowawcza zakończona została 

zdanym egzaminem z wynikiem pozytywnym. 

W porównaniu z 2019 rokiem o 2 osoby mniej. 

 

 

 

 

Badania profilaktyczne pracowników i wypadki przy pracy 

W 2020 roku  na badania lekarskie okresowe skierowanych zostało 14 pracowników. Na badania 

wstępne wydano 11 skierowań dla osób przyjmowanych do pracy. Dodatkowo  

3 pracowników odbyło badania kontrolne z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim 

powyżej 30 dni. Wystąpił 1 wypadek przy pracy. 
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Audyt wewnętrzny Urzędu Gminy w 2020 roku 

Nazwa zadania audytowego” Efektywność zarządzania oświatą w Gminie Łysomice w zakresie 

organizacji i finansowania szkół podstawowych”. 

 

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego:  

Analizy dokonano w oparciu o arkusze organizacyjne, dane statystyczne funkcjonowania systemu 

oświaty w Gminie oraz publiczne dane zawarte w informacjach o stanie realizacji zadań 

oświatowych w gminach powiatu toruńskiego i aktualne informacje uzyskane   z wybranych szkół 

powiatu do celów analizy porównawczej.  

Celem opracowania było dostarczenie Wójtowi Gminy Łysomice niezależnej informacji i opinii 

na temat: 

- efektywności wykorzystania otrzymanej przez gminę części oświatowej subwencji ogólnej; 

- ewentualne wskazanie możliwych do zastosowania ulepszeń w zakresie organizacji oświaty.  

Analiza organizacji sieci szkolnej w gminie Łysomice w odniesieniu do liczby uczniów  

w poszczególnych szkołach podstawowych, wskazała zasadniczo na jej optymalność. Liczba 

szkół odpowiadała zarówno aktualnym warunkom jak też w większości przypadków dającej się 

przewidzieć przyszłości.  

Ustalenia dokonane w toku audytu wykazujące nieliczne rezerwy w organizacji oddziałów klas, 

przekazano do szczegółowej analizy pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy Łysomice. 

Badania porównawcze wykazały znaczącą różnicę liczb stosunku procentowego ilości 

nauczycieli zatrudnionych  w pełnym wymiarze czasu pracy do nauczycieli niepełno-etatowych 

szkół Gminy Łysomice, w odniesieniu do gmin ościennych. 
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Mając na względzie zależność efektywności od ilości zatrudnionych nauczycieli, zalecono 

podejmowanie starań w celu ograniczenia liczby nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, między innymi poprzez rozkładanie zajęć na nauczycieli zatrudnionych w 

pełnym wymiarze czasu pracy jako godziny ponadwymiarowe, o ile przepisy na to zezwalają.  

Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą liczbę nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych  

w szkołach Gminy Łysomice oraz porównywalną z innymi szkołami powiatu toruńskiego liczbą 

nauczycieli mianowanych, uznano, iż struktura zatrudnienia nauczycieli jest zadowalająca.   

Biorąc pod uwagę korelację wielkości szkół pod względem ilości uczniów do liczebności 

nauczycieli, stwierdzono, że proporcje zatrudnienia nauczycieli w szkołach gminy Łysomice     

i szkołach gmin ościennych są zbliżone.  

W kwestiach związanych z zatrudnieniem pracowników niepedagogicznych szkół, zalecono 

zachowanie zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych: a) uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów. 

Istotą audytu było uzyskanie zapewnienia realizacji zadań w obszarze: prawidłowość udzielania 

i rozliczania dotacji, w zakresie: 

- prawidłowości przeprowadzania postępowań w sprawach dotyczących udzielania dotacji 

oraz organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, 

- prawidłowość rozliczania dotacji. 

Audytor wewnętrzny nie zgłosił zastrzeżeń i wydał zapewnienie o bezpieczeństwie realizacji 

zadań w badanym zakresie.  

 

Informacje o stanie kontroli zarządczej. 

Na podstawie przeprowadzonych audytów i kontroli w Urzędzie Gminy Łysomice oraz 

jednostkach organizacyjnych Gminy Łysomice, audytor wewnętrzny dokonuje corocznej oceny 

kontroli zarządczej. 

Analizie poddawane są następujące standardy kontroli zarządczej: 

- środowisko wewnętrzne, 

- cele i zarządzanie ryzykiem, 

- mechanizmy kontroli, 

- informacja i komunikacja, 

- monitorowanie i ocena. 

W Urzędzie  funkcjonują zarządzenia, które w sposób prawidłowy wpływają na środowisko 

wewnętrzne. 

Na bieżąco realizuje się zadania określone w Statucie Gminy Łysomice.  

Na każdy rok kalendarzowy wyznaczane są konkretne zadania z uwzględnieniem misji i celów 

Gminy. Zadania służące realizacji celu poddawane są analizie przy współudziale audytora 

wewnętrznego, pod kątem ryzyka niezrealizowania.  
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W Urzędzie funkcjonują zarządzenia, procedury wewnętrzne, instrukcje obiegu dokumentów 

określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.  

Wprowadzono zarządzenie określające sposób prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie 

Gminy Łysomice i jednostkach organizacyjnych Gminy Łysomice. 

Na bieżąco i w sposób przejrzysty udostępniane są pracownikom obowiązujące zarządzenia, 

wytyczne i polecenia służbowe.  

Na bieżąco identyfikuje się ryzyka związane z kontrolą zarządczą. Zidentyfikowane ryzyka 

poddawane są adekwatnym do ich stopnia działaniom zabezpieczającym, takim jak np. 

wprowadzenie Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Łysomice z dnia 06.02.2020 r. 

Polityki Antymobbingowej. 

W związku z powyższym, realizację standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Łysomice 

oceniono na poziomie bardzo dobrym. Zaleca się kontynuowanie przyjętych w tym zakresie 

rozwiązań. 

 

Dzienniki korespondencji 

W Urzędzie Gminy w Łysomicach obowiązują 3 dzienniki korespondencyjne przeznaczone 

do rejestrowania przyjmowanej korespondencji : 

- dziennik korespondencyjny „R” rejestrujący korespondencję skierowaną do Referatu Rozwoju 

Gospodarczego Planowania Przestrzennego Inwestycji i Remontów,  

- dziennik korespondencyjny „K” rejestrujący wszystkie wpływające do urzędu faktury i inne 

dokumenty księgowe, 

- dziennik korespondencyjny „O” rejestrujący pozostałą korespondencję wpływającą do urzędu, 

 

W 2020 roku w dzienniku korespondencyjnym „R” zostało zarejestrowane 4703 pisma,  z czego: 

- 679 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-mail), 

- 518  pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-PUAP), 

-  1  pismo wpłynęło drogą faksową, 

- 3505 pism wpłynęło bezpośrednio w formie papierowej 

W porównaniu z rokiem 2019 wpływ pism zarejestrowanych wzrósł o 217. 

 

W 2020 roku w dzienniku korespondencyjnym „K” zostały zarejestrowane 3153 faktury    

i dokumenty księgowe. 

W porównaniu z rokiem 2019 wpływ faktur i dokumentów księgowych zmniejszył się o 615. 

W 2020 roku w dzienniku korespondencyjnym „O” zostały zarejestrowane 4524 pisma,  z czego: 

-  889 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-mail), 

- 382 pisma wpłynęły drogą elektroniczną (e-PUAP), 
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- 11 pism wpłynęło drogą faksową, 

-  3242 pisma wpłynęły bezpośrednio w formie papierowej. 

W porównaniu z rokiem 2019 wpływ pism zarejestrowanych zmniejszył się o 113. 

 

W 2020 roku ogółem zostały zarejestrowane łącznie 12.383 dokumenty, które wpłynęły do 

Urzędu Gminy Łysomice, z czego: 

- 4703 dokumenty zostały zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym „R” 

- 3156 dokumentów zostało zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym „K” 

- 4524 dokumenty zostały zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym „O” 

W porównaniu z rokiem 2019 wpływ pism, faktur oraz dokumentów księgowych 

zarejestrowanych zmniejszył się o 1508. 

Korespondencja przez platformę e-PUAP 

W 2020 roku poprzez obsługę gminnego konta na platformie e-PUAP zostało odebranych 900  

wiadomości. W porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się ilość odebranych wiadomości o 309 

dokumentów. 

Nadane przesyłki listowe 

W roku 2020 łącznie nadano 11.023 przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym.  

W porównaniu z rokiem 2019 liczba nadanych przesyłek zmniejszyła się o 403. 

Zakupione znaczki pocztowe w 2020 roku 

W 2020 roku na usługi pocztowe wydatkowano 92 789,20 zł. 

W porównaniu z rokiem 2019 kwota faktur za opłaty pocztowe zwiększyła się o 5.624,00 zł. 

Rejestr wpływu ofert w 2020 roku 

   W całym 2020 roku do rejestru wpływu ofert inwestycyjnych i pozostałych wpłynęło łącznie 

147 ofert. 

  

Podsumowując raport o stanie gminy za 2020 rok, chciałbym podziękować radnym, 

pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, sołtysom, 

organizacjom pozarządowym oraz stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, 

podmiotom gospodarczym, a także mieszkańcom za współpracę i czynną pomoc w realizacji 

budżetu w roku 2020. 

 

        Wójt Gminy Łysomice 

              /-/ Piotr Kowal 

 


