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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 2021 roku. 

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, łączy  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 autostradowy- 

Turzno, przez teren gminy przebiegają także linie kolejowe. Jedna linia kolejowa z Torunia do 

Malborka oraz z Torunia do Olsztyna. 
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Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Łysomice:  

• drogi krajowe - 12 km  

• drogi wojewódzkie - 28 km  

• drogi powiatowe - 38 km  

• drogi gminne - 170 km 

 

Gminę Łysomice na dzień 31.12.2021 r. zamieszkuje 10.232 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 

1.289 osób zameldowanych na okres czasowy.  

Dane statystyczne dla Gminy Łysomice za 2021 rok na pobyt stały 

Opis: Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Powierzchnia w km2 127 127 127 127 

Liczba ludności 9916 10051 10287 10232 

Liczba urodzeń żywych 104 93 92 87 

Liczba zgonów 69 82 84 100 

Liczba zawartych małżeństw 77 75 66 62 

Liczba rozwodów 24 30 11 24 

 

W roku 2021 zaobserwować można było znaczny wzrost zdarzeń związanych ze stanem cywilnym. W 

2021 roku odbyły się 62 śluby cywilne (35 ślubów w 2020 r.), w tym 21 poza lokalem USC (8 w 2020 

r.). Dodatkowo 2 transkrypcje aktów małżeństwa. Odznaczono medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie 8 par. (1 para małżeńską w 2020). Zarejestrowano 24 rozwody (11 rozwodów w 2020).  

 

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 na pobyt stały 

 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Gostkowo 
Gostkowo 579 593 589 

Lipniczki 235 235 231 

Kamionki Duże Kamionki Duże 473 477 464 

Kamionki Małe Kamionki Małe 341 344 357 

Lulkowo 
Lulkowo 653 669 678 

Piwnice 286 284 281 

Łysomice Łysomice 2.155 2232 2.297 
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Ostaszewo Ostaszewo 788 795 750 

Papowo 

Toruńskie 

Papowo Toruńskie 836 862 836 

Koniczynka 168 163 160 

Papowo 

Toruńskie Osieki 
Papowo Toruńskie 555 580 561 

Różankowo 

Różankowo 350 380 380 

Chorab 13 13 13 

Olek 8 7 7 

Świerczynki 50 50 55 

Świerczyny 72 74 73 

Tylice Tylice 180 181 180 

Turzno Turzno 1.130 1159 1.132 

Wytrębowice 

Wytrębowice 433 441 440 

Kowróz 162 154 150 

Kowrózek 55 59 67 

Zakrzewko Zakrzewko 408 413 405 

Zęgwirt Zęgwirt 121 122 126 

Razem 

 

 

10.051 10.287 10.232 

 

Podmioty gospodarcze – ilość wpisów na dn. 31.12.2021 roku. 

Podmioty gospodarcze aktywne 780 

 

Ilość spraw załatwianych w USC. 

W 2021 roku wydano 800 dowodów osobistych (o 200 więcej w porównaniu do roku poprzedniego). 

17 osób zmieniło imię lub nazwisko, dokonano 5 sprostowań w aktach stanu cywilnego, oraz 

przeprowadzono 10 operacji na aktach stanu cywilnego – liczba ta jest porównywalna z rokiem 

poprzednim. 

 

Ilość spraw załatwianych w ewidencji ludności. 

W 2021 roku dokonano przetworzenia 203 wniosków CEIDG, zarejestrowano 323 osoby na pobyt 

stały, 170 na pobyt czasowy. Wydano 211 zaświadczeń i udostępnień danych z ewidencji ludności. 

Bezrobocie na terenie gminy Łysomice: 

Bezrobocie zarejestrowane ogółem / w tym kobiet 231 / 139 

w tym osób do 30 roku życia / w tym kobiet 58 / 42 

osób powyżej 50 roku życia / w tym kobiet 36 / 13 

długotrwale bezrobotnych / w tym kobiet 109 / 92 
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W 2021 r. 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 2 osoby w tym: 

- 1 osobę do SPZOZ,  

- 1 osobę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach.  

Praktyki: 7 osób na praktyki do UG Łysomice (bezpłatnie). 

Prace społecznie użyteczne: w 2021 r. 12 uczestników przepracowało łącznie 2 840  godzin i 

otrzymało łącznie świadczenia w wysokości 25. 216,00 zł. 

 

 Osoby skazane przez sąd. 

W 2021 r. Sąd Rejonowy w Toruniu skierował do wykonywania prac społecznych 18 osób 

skazanych oraz 11 osób pozostało z 2020 r, które wykonały łącznie na rzecz Gminy Łysomice, 3. 549 

godzin prac społecznych. Sporządzono 261 sprawozdań do sądu. Osoby te pracują pod nadzorem 

ZUK Gostkowo, sołtysów, radnych i Urzędu Gminy. 
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Budżet Gminy.  

 

Dochody budżetowe w 2021 r. zamknęły się kwotą 73. 832. 740,12 zł, z czego dochody 

majątkowe wyniosły 5. 308 .570,81 zł, subwencja oświatowa 11. 689. 755,00 zł, dotacje celowe 

19. 019. 036,10 zł a dochody własne 37. 815. 378,21 zł. Plan dochodów ogółem zrealizowano w  

100,01 % planu budżetowego w tym dochody bieżące 102,0% oraz dochody majątkowe 79,8%. W 

2021 roku Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1. 046. 012,66 zł. przy 

zakładanym planie 2. 896. 393,83 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 2021 rok szczegółowo omówiono wykonanie 

dochodów z poszczególnych źródeł.   

Dochody własne w strukturze dochodów stanowią 48,1 % i zamknęły się kwotą 37. 815. 378,21 zł. 

Realizacja dochodów za 2021 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu 

przedstawia się następująco : dochody własne 104,8%, subwencja ogólna 100%, dotacje celowe 

93,6%. 

 Najwyższe wykonanie dochodów własnych uzyskano z podatku od nieruchomości tj. 

13. 738. 038,17 zł., udziału w podatku dochodowym 16. 062 .287,59 zł., podatku rolnym 1. 360 

337,74 zł., podatku od czynności cywilno-prawnych 1. 865 .872,45 zł. oraz podatku od środków 

transportu 388 .372,31 zł. 

Środki z tytułu subwencji oświatowej wpłynęły do budżetu Gminy w wysokości 11. 689 755,00 zł.  

Dotacje celowe w  budżecie gminy stanowią  24. 955. 359,09 zł. Z czego na zadania własne 

przeznaczono  5. 263. 741,66 zł. tj. 73,5% i na zadania zlecone 17. 882 .585,94 zł. tj. 99,3%. 
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Wydatki osiągnęły kwotę 66. 822. 074,56 zł. tj. 84,6 % planu budżetowego.  

W wyniku realizacji dochodów i wydatków  za 2021 rok budżet gminy zamknął się nadwyżką w 

wysokości 7. 010. 665,56 zł. Wobec planowanego  rocznego deficytu w wysokości 5. 151. 938,00 zł. 

Fundusz sołecki na planowaną wysokość 604. 050,10 zł. został wykonany w 97,34 %  

tj. 587. 970,78 zł . 

       Fundusze jednostek budżetowych gminy były zrealizowane terminowo i zgodnie z planem na 

2021 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 75,2%  a 

wydatków majątkowych  24,8%. Wydatki ogółem w 2021 roku wyniosły 66. 822. 074,56 zł. 
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Na wydatki ogółem składają się wydatki na szkolnictwo  17. 952. 573,08 zł.,  pomoc 

społeczną 19.934. 080,84 zł., transport i łączność 5. 775. 088,50 zł., administracja publiczna 

4. 962. 554,98 zł., kulturę fizyczną i sport 742. 314,58 zł.,  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

1.136. 213,00 zł., rolnictwo i łowiectwo 3. 806. 749,53 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę 

przeciwpożarową 748. 485,48 zł., ochronę zdrowia 279.271,22 zł., gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska 4. 511. 834,93 zł., gospodarka mieszkaniowa 6. 312. 256,48zł. oraz pozostałe 

660. 651,94 zł. 

   

 
 

            Na inwestycje w 2021 roku wydatkowano 14. 960. 078,69 zł. tj.  22,4 %  wydatków ogółem. 

 

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. 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. 
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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. 

 

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. 
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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).  

 

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 drogowego, 

bariery drogowe, systemy informacji miejskiej), meble miejskie (przystanki, ławki, stojaki 

rowerowe, wiaty rowerowe). 

https://www.lysomice.pl/grafika,227,mapa-pomorskiej-strefy-ekonomicznej.jpg
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• 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.  

• Erbud sp. z o.o. – fabryka w trakcie budowy 

Zagospodarowanie przestrzenne 

 
I. Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  

- 225 szt.  

1) Decyzje ustalające warunki zabudowy – 153 szt.  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 106 szt.  

b) zabudowa mieszkaniowa bliźniacza – 14 szt.  

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - 1 szt.  

d) zabudowa zagrodowa – 26 szt.  

e) zabudowa usługowa, produkcyjna – 6 szt.  

2) Decyzje odmawiające ustalenia warunków zabudowy – 45 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 25 szt.  

b) zabudowa mieszkaniowa bliźniacza – 5 szt.  

c) zabudowa zagrodowa – 7 szt.  

d) zabudowa usługowa, produkcyjna – 6 szt. 

e) zabudowa letniskowa – 2 szt.  

3) Decyzje umarzające postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy – 1 szt. 

4) Zawiadomienia o pozostawieniu wniosków bez rozpoznania – 27 szt.  

5) Decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy – 49 szt.  

II. Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  - 

36 szt.  

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

(Dz.U.2022, poz. 503 ze zm.) decyzje zostały wydane bez naruszenia ustawowego terminu. 

1) sieć wod.-kan. – 12 szt.  

2) sieć gazowa – 5 szt.  

3) sieć elektroenergetyczna – 10 szt.  

4) inne – 9 szt.  

III. Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach - 11 szt.  

1) decyzje środowiskowe – 10 szt.  

2) zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania – 1 szt.  

IV. Informacje dodatkowe 

1) Postanowienia - 9 szt.       

2) Zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę – 3 szt.  

3) Pisemne udzielenie informacji – 144 szt.  

 

Postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o rozgraniczenia w 2021 roku. 
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1. Postanowienia o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych  - 2 szt. 

2. Decyzje o zatwierdzeniu rozgraniczenia – 4 szt. 

3. Postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału – 53 szt. 

4. Decyzje zatwierdzające projekt podziału – 72 szt. 

5. Zaświadczenia o przeznaczeniu działek – 493 szt. 

6. Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania – 25 szt. 

7. Zawiadomienia o nadaniu numeru budynkom mieszkalnym  - 106 szt. 

 

Środowisko 

Utrzymanie zieleni. 
Obejmuje zadania związane z utrzymaniem terenów zieleni zlokalizowanych na terenie gminnych 

obiektów użyteczności publicznej tj. boiska, świetlice wiejskie, palce zabaw a także pobocza dróg 

gminnych, chodników, ścieżek rowerowych, parków. 

Utrzymanie dróg, ulic i placów w okresie letnim polega na: 

• Oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z usuwaniem powstałych zanieczyszczeń. 

• Utrzymanie roślinności – przycinanie krzewów, gałęzi, odrostów, wycinka drzew 

zagrażających bezpieczeństwu, nasadzenia uzupełniające w zamian za usunięte drzewa, 

• Koszeniu poboczy, pasów zieleni i przydrożnych rowów odwadniających. 

• Zbieraniu i wywozie odpadów z pasów dróg. 

 

Utrzymanie dróg, ulic i wiat przystankowych w 2021 roku. 

     Zadanie zlecono ZUK sp z o.o. w Gostkowie zapewniając finansowanie z budżetu Gminy 

Łysomice w zakres wchodzi: oczyszczanie ulic, chodników i placów wraz z usuwaniem 

powstałych zanieczyszczeń. Utrzymanie roślinności – przycinanie krzewów, gałęzi, odrostów, 

wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, nasadzenia uzupełniające w zamian  

za usunięte drzewa. Koszenie poboczy, pasów zieleni i przydrożnych rowów. Zbieranie  

i wywóz odpadów z pasów dróg. Łącznie do utrzymania jest powierzchnia ok 40 ha.  Bieżące 

sprzątanie dróg gminnych - zamiatanie, wywóz zebranych odpadów, koszenie trawy i chwastów, 

odśnieżanie, posypywanie piaskiem w okresie zimowym i uzupełnianie ubytków. 

     Z budżetu Gminy Łysomice utrzymywanych jest 100 km dróg gruntowych z użyciem równiarki 

i walca: 

- umacniania poboczy dróg bitumicznych, transport tłucznia, ręczne formowanie, mechaniczne 

zagęszczanie, 

- uzupełnianie ubytków na zimno oraz na ciepło masą asfaltową, 

- montaż oznakowania. 

 

     Na terenie Gminy Łysomice utrzymywanych jest 55 wiat przystankowych. Bieżące sprzątanie 

wiat jednokrotnie lub dwukrotnie (wiaty często zaśmiecane) w ciągu tygodnia w tym zamiatanie, 

odśnieżanie wokół wiaty i wewnątrz, wymiana worków na śmieci, koszenie trawy, chwastów 

wokół wiat, czyszczenie, mycie szyb i ścian wiaty w miarę potrzeby, uzupełnianie zniszczonych i  

pourywanych drobnych elementów wiaty.  
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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. Umowa ta gwarantowała 

wykonawcy ryczałtowe wynagrodzenie, a tym samym stałe stawki opłat ponoszone przez 

mieszkańców na rzecz Gminy – niezmienione od 2017 r.  

      Miesięczna wartość usługi wykonawcy od 2021 r. jest uzależniona od ilości faktycznie odebranych 

i zagospodarowanych odpadów – oznacza to, że podstawą wynagrodzenia dla realizującego usługę – 

wykonawcy stanowi stawka za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów, co stanowi 

kolosalną różnicę w odniesieniu do sposobu rozliczania w latach poprzednich – wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

      Postępowanie przetargowe wszczęto dnia 25.09.2020 r. – 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, transport 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 Oczyszczania,  Sp. z o. o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159, 87 – 100 

Toruń – (dot. miejscowości Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie – Osieki, Koniczynka, Lulkowo, 

Piwnice, Różankowo, Świerczynki, Świerczyny, Olek, Chorab). W dniu 16.12.2020 r. podpisano 

umowy na realizację usługi w roku 2021. 

     Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w 2017 r. nie były w stanie 

pokryć kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łysomice. 

Decydujący wpływ na podniesienie kosztów systemu ma wzrost ilości wytwarzanych przez 

mieszkańców gminy odpadów oraz wzrost ceny odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

    Określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę przede 

wszystkim, zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.: 

- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną Gminę; 

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

- likwidowania dzikich wysypisk odpadów; 

- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności                              

to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo np. domki letniskowe; 

- koszty funkcjonowania PSZOK; 

- koszty administracyjne obsługi systemu. 

Liczba mieszkańców na podstawie której określono wysokość stawki opłaty 10.152. 

      Uchwała Rady Gminy Łysomice Nr XXV/162/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.  zmieniła  dokonany 

w 2012 r. wybór metody (naliczenie od gospodarstwa domowego). Wybór sposobu naliczenia opłaty 

w 2021 r., został określony w ten sposób,  iż uchwala opiera się ma wyborze dwóch metod ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami tj. od liczby mieszkańców i gospodarstwa domowego bez 

różnicowania wysokości stawek w każdej z wybranych metod. Właściciele nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać z zwolnienia z części 

opłaty za zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku. 

Rozwiązanie w projekcie uchwały uwzględnia lokalne uwarunkowania w zakresie częstotliwości i 
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masy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łysomice oraz czynników socjalno-społecznych 

w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 4 osób. 

      Na koszty obsługi systemu składają się koszty związane z odbiorem, transportem i rozładunkiem 

odpadów, koszty zagospodarowania odpadów w tym opłaty środowiskowe. wynagrodzenia 

pracowników,  etc. W przypadku Gminy Łysomice standard usługi przewiduje 7-krotny odbiór 

odpadów z każdej posesji w ciągu 1 miesiąca (tj. 2 razy odpady zmieszane, 2 razy bioodpady, 1 odbiór 

tworzyw sztucznych, 1 odbiór szkła oraz 1. odbiór makulatury). Koszt usługi  stanowi także 

wyposażenie przez wykonawcę nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane, wymiana 

uszkodzonych pojemników oraz zaopatrzenie posesji w worki do segregacji odpadów. 

        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 

• odbiór odpadów segregowanych tj. odpady z tworzyw sztucznych, odpady z papieru i tektury 

oraz opakowania szklane 1 raz /miesiąc 

• korzystanie z usług PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). 

 

Ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Łysomice w 2021r. 

 

Ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Łysomice w 2021 r. - nieruchomości zamieszkałe

odpady odebrane z terenu nieruchomości
Rodzaj odpadów kod odpadustyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październiklistopad grudzień SUMA

Zmieszane odpady komunalne 200301 192,928 150,538 154,475 168,12 153,972 164,902 165,012 148,142 142,914 146,113 164,789 208,309 1960,214

tworzywa sztuczne 150102 41,16 20,34 23,62 36,76 27,32 27 25,42 24,16 25,84 34,36 23,34 22,78 332,1

papier i tektura 150101 11,9 9 10,52 14,8 14,8 10,77 14,64 13,4 14,4 10,25 9,77 8,55 142,8

bioodpady 200201 19,6 11,96 38,68 88,02 120,8 158,74 125,54 106,48 92,12 73,24 116,9 35,1 987,18

szkło 150107 25,76 26,54 47,28 24,76 24,36 23,96 26,74 199,4

RAZEM 265,588 217,598 227,295 334,24 364,172 361,412 355,372 316,542 275,274 263,963 338,759 301,479 3621,694

odpady odebrane z PSZOK 
biodpady 200201 2,04 5,46 6,02 2,5 2,44 4,84 6,56 1,9 2,64 2,36 36,76

odpady pobudowlane 170904 5,36 3,4 12,92 9 11,44 9,62 7,04 13,7 36,24 21,74 12,98 12,58 156,02

odpady wielkogabarytowe 200307 4,04 1,72 11 6,28 9,3 5,68 6,86 11,38 6,74 8,36 4,26 7,2 82,82

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2,58 2,18 2,6 2,918 0,84 11,118

papier i tektura 150101 1 0,7 0,38 1,02 0,6 0,48 1,42 0,5 0,62 0,66 7,38

odzież i tekstylia 200110 0,52 0,78 0,8 0,76 1,14 0,94 0,86 5,8

zużyte opony 160103 0,92 0,68 1,76 1,12 2,64 2,2 1,14 3,12 1,96 0,52 2,06 18,12

szkło 150107 1,6 1,44 1,08 0,8 4,92

RAZEM 14,42 6,5 30,48 24,32 32,38 21,68 21,32 35,6 55,858 32,52 23,36 24,5 322,938
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Rosnąca ilość odpadów spowodowała, że Rada Gminy Łysomice Uchwałą Nr XXXVIII 244/2021 z 

dnia 14.12.2021 r. zadecydowała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi 

w kwocie 557 622,00zł. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. 

 
       W 2021 r. Gmina Łysomice udzielała dotacji celowych obejmujących częściowy zwrot kosztów 

zakupu i wymiany źródeł ciepła na proekologiczne w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice. Udzielono dotacji 53 Beneficjentom na łączną kwotę 

105.100,00 zł. 

 

1960,21

142,80

204,32

1023,94

156,02

82,82
11,12 18,12

5,80

ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH ZLIKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY 

ŁYSOMICE W 2021 R. [W MG] - 3944,632
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
 Odpady z papieru i tektury

Opakowania ze szkła

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady pobudowlane

Opakowania wielkogabarytowe

Zużyty sprzęt RTV i AGD

Zużyte Opony
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Ochrona zwierząt.  
        Zadaniem własnym Gminy jest m. in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Umowę na 

zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt realizuje firma „PERRO” Agnieszka 

Szarecka, Papowo Toruńskie, ul. Leśna 13, 87 – 148 Łysomice – podmiot prowadzący Schronisko dla 

bezdomnych zwierząt w Toruniu. 

Dotowanie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
      Działanie obejmie 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 2021 dzięki dotacji uzyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

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

łącznie 66,58 Mg wyrobów zawierających azbestu z terenu 32 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 52.2021.U z dnia 24.05.2021 r.).  
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Rolnictwo 

       Pomimo postępującego rozwoju ekonomicznego podstawową funkcją gospodarczą gminy 

Łysomice jest nadal produkcja rolna. Dobre gleby należą do podstawowych zasobów naturalnych 

gminy, decydujących o jej rolniczym charakterze. Użytki rolne zajmują w gminie Łysomice  7.603 

ha co stanowi ok. 64% powierzchni gminy. Wysoki poziom rolnictwa gmina zawdzięcza znacznym 

zasobom bardzo dobrych i dobrych gleb kompleksu pszenno-buraczanego z przewagą gruntów III 

klasy bonitacyjnej - na powierzchni 87 % użytków rolnych. W szczególności uprawiane są zboża – 

65% (głównie pszenica i kukurydza), buraki cukrowe - 12%, rzepak - 16%, warzywa gruntowe 

i ziemniaki – 6% , łąki trwałe użytki zielone ok. 1%.  

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost powierzchni zajmowanej pod uprawę kukurydzy. 

Strukturę gospodarstw rolnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Łysomice przedstawia poniższa 

tabela. 

L.p. Grupa 

Liczba 

gospodarstw 

 

1 powierzchnia  do 1 ha 9 

2 powierzchnia od 1 do 5 ha 115 

3 powierzchnia od 5 do 10 ha 98 

4  powierzchnia od 10 do 15 ha 58 

5 powierzchnia powyżej 15 ha 105 

Razem 385 

 

Z  pracy w gospodarstwach rolnych utrzymuje się 479 osób rolników w tym 308 mężczyzn i 

171 kobiet. 
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Inwestycje prowadzone w 2021 roku. 

 

Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki . 

 

 
 

          Zadania rozbudowy z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz 

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynkach rozpoczęto  25 sierpnia 2020 rok – 

termin zakończenia 30 lipca 2021 rok, wartość robót budowlanych: 1. 710. 877,73 zł brutto. 
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: 656. 428,32 zł. 

Wykonawcą zadania inwestycyjnego było 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 była 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, 

toalety, pokój spotkań i kotłownia gazowa. Wzmocniono konstrukcję i wymieniono pokrycie dachu. 

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

budynku ocieplono ściany i dach, wymieniono posadzkę na piętrze budynku. W części dobudowanej 

powstały pomieszczenia takie jak pracownia kulinarna. Obiekt wyposażony w instalację 

fotowoltaiczną. Zagospodarowanie terenu objęło budowę boiska wielofunkcyjnego 

wraz z urządzeniami, wiaty ogniskowej, parkingu, obiektów małej architektury tj. 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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Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu 

użytkowania na cele edukacyjno–rekreacyjny wraz z budową małej architektury 

oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania 

 „Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie zbożowym na 

cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.    

 

     
 

      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.  

Wartość robót budowlanych: 3. 278. 259,83 zł brutto, pozyskano dofinansowanie z UE oraz budżetu 

Państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1. 386. 138,95 zł.  

     Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane KOGA Inwestycje z siedzibą w  

Bydgoszczy. Przedmiot inwestycji obejmował 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 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 wyposażony 

w instalację fotowoltaiczną oraz kotłownię gazową wspomaganą pompami ciepła. Wewnątrz budynku 

powstały takie pomieszczenia jak sale wielofunkcyjne, pomieszczenia biurowe i magazynowe, toalety 

oraz kuchnie. W pomieszczeniach sala wielofunkcyjnych. Zagospodarowanie terenu dla 1 etapu 
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inwestycji obejmowało m.in. chodniki, schody do budynku, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, 

parking, obiekty małej architektury oraz niezbędną infrastrukturę techniczną.  
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Wyposażenie pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach  
    W ramach przetargu firma Tronus Polska sp. z o.o. dostarczył i zamontował w budynku zabudowy 

meblowe kuchni, stoły, krzesła, szafy w sali wielofunkcyjnej łącznie o wartości 97. 803,45  zł brutto. 

Ponadto zakupiono wyposażenia łazienek. Zadanie częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

 

Wyposażenie pomieszczeń w po dawnym magazynie zbożowym na cele aktywizacji 

społecznej  w Łysomicach.    
    W ramach przetargu firma Lucjan sp. z o.o. dostarczył i zamontował w budynku zabudowy meblowe 

kuchni, stoliki, krzesła, regały, fotele, donice z kwiatami, wieszaki,  zabudowy meblowe w salach 

wielofunkcyjnych o łącznej wartości 186. 888,66 zł brutto. Ponadto zakupiono sprzęt internetowy. 

Zadanie częściowo dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie GS 

w Łysomicach. 
      Przetarg ogłoszony w 2021 r. został unieważniony, ponieważ wartości oferty przekraczała kwotę 

jaka była zabezpieczona w budżecie Gminy Łysomice na ten cel. Projekt będzie 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. Przyznane dofinansowanie z UE oraz budżetu Państwa: 937. 827,62 zł.  
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Projekt przebudowy remizy OSP Kamionki Duże 
     Wykonano koncepcję kolorystyczną elewacji oraz inwentaryzację budynku, tj. dokumenty 

niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.  
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Budowa wiaty grillowej w Papowie Toruńskim Osieki.  
     Firma WB Dźwigi Wojciech Brożek wykonała prace budowlane polegające na budowie wiaty 

grillowej wraz z oświetleniem na podstawie z kostki betonowej. Prace trwały od 02.08.2021 r. do 

05.10.2021 r.  

 

 
 

          
 

 
Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno.  
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     W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową terenu rekreacyjnego, na podstawie której 

uzyskano pozwolenie na budowę. Wszystkie koszty poniesione w ramach w/w zadania to 31. 500,00  

zł brutto. Przyznana pomoc z UE: 245. 961 zł. Dofinansowanie dla operacji typu "Kształtowanie 

przestrzeni publicznej" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

 

 
 

Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy szkole 

podstawowej w Ostaszewie  
         W roku 2021 ogłoszono przetarg w wyniku którego w 2022 roku została podpisana umowa na 

roboty budowlane. 
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Zagospodarowanie terenu w sołectwie Zęgwirt 
          W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową terenu rekreacyjnego, na podstawie 

której uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 
 

 

Rewitalizacja jeziora Kamionkowskie Małe.  
     Zakupiono i zamontowano stojaki na rowery oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W ramach 

zadania wykonano również dokumentacje projektową budynku użyteczności publicznej z 

pomieszczeniem dla ratownika WOPR, POLICJI i pomieszczeniem socjalno-sanitarnymi, na 

podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. 

 

 
 

Place zabaw.  

      Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Łysomice posiadała 25 placów zabaw (w tym 4 place zabaw 

przy szkół podstawowych w Łysomicach, Turznie, Świerczynkach i Ostaszewie oraz 2 do 

Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim i  Lulkowie). 

W 2021 r. doposażono 7 place zabaw w  nowe zestawy zabawowe: Szkoła Podstawowa Turzno i 

Świerczynki oraz Piwnice i Różankowo, Kowrozie, Wytrębowicach i Tylicach.  
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Zakup wyposażenia służącego wspieraniu lokalnego rozwoju w obiekcie pełniącym 

funkcje kulturalne w miejscowości Łysomice.   

 
          W październiku złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu "Inwestycje w obiekty 

pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

W ramach zadania zaplanowano wyposażenie niedawno powstałego po dawnym magazynie budynku, 

pełniącego funkcje kulturalne w gminie Łysomice. W ramach projektu zaplanowano zakup 

wyposażania wykorzystywanego do organizowania,  uwieczniania i utrwalania spotkań i wydarzeń o 

charakterze głównie kulturalnym, edukacyjnym jak i zdrowotnym, mających na celu zaktywizowanie 

i integrację mieszkańców różnych grup wiekowych oraz zwiększenie zaangażowania społeczności w 

rozwój lokalny. Planowana wartość pomocy z UE: 140. 048 zł. 

 

Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa 

kulturowego do ogólnodostępnej świetlicy w Papowie Toruńskim.  

 
       W grudniu złożono wniosek o przyznanie pomocy dla operacji mającej na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia 

do kuchni oraz zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Papowie Toruńskim. Planowana wartość 

pomocy z UE: 42. 599 zł. 

 

Projekty PROW na lata 2014-2020 kierowane przez LGD Ziemia Gotyku.  

 

Do dzieła!-centrum aktywizacji społeczno-zawodowej. 

 
         Projekt grantowy- społeczny. Realizacja zakończyła się w 2021. Projekt polegał na aktywizacji 

społeczno- zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie brało 

udział 15 osób. Uczestnicy byli objęci wsparciem polegającym na spotkaniach z psychologiem, 

psychoterapeutą i doradcą zawodowym, wzięli udział w szkoleniach oraz kursach podnoszących ich 

kompetencje lub nadających nowe umiejętności oraz mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy 

do spraw przedsiębiorczości. 

Grant został pozyskany ze środków LGD Ziemia Gotyku w ramach projektu grantowego „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Realizatorem projektu był GOPS Łysomice przy 

współpracy z Gminą. Wartość przyznanego grantu ze środków UE: 121. 096,34 zł. 
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Lider dla rodzin. 

 

 
     Projekt grantowy- społeczny przeznaczony dla rodzin o łącznej ilości uczestników - 25 osób. 

Działania są przewidziane głównie dla osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia. Wniosek o przyznanie grantu złożono w 2021 r. Umowę o przyznanie 

grantu podpisano w styczniu 2022 r. Projekt zakłada zatrudnienie animatora społeczności; prowadzenie 

warsztatów z rękodzieła, kulinarnych i cyrkowych; spotkania z terapeutą, psychologiem, dietetykiem, 

socjoterapeutą; terapię rodziną; wyjazd integracyjny. Grant został pozyskany ze środków LGD Ziemia 

Gotyku w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. 

Wnioskowane dofinansowanie 42.575,00 zł. 

 

Dzieci i młodzież naszą przyszłością. 
      Projekt grantowy- społeczny przeznaczony dla dzieci i młodzieży w ilości 15 osób realizowany w 

formie Klubu Młodzieżowego. Działania będą przewidziane głównie dla osób z rodzin zagrożonych  

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Wniosek o przyznanie grantu złożono 

w 2021 r. Umowę o przyznanie grantu podpisano w styczniu 2022 r. Projekt zakłada: prowadzenie 

warsztatów z rękodzieła, kulinarnych i cyrkowych; korepetycje z przedmiotów szkolnych; spotkania 

z pedagogiem i terapeutą oraz ogólne zajęcia aktywizujące dzieci i młodzież. 
Grant został pozyskany ze środków LGD Ziemia Gotyku w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki 

Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Wnioskowane dofinansowanie 50 000,00 zł. 

 

Infrastruktura drogowa. 

  
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku 

Ostaszewo – Wytrębowice - Kowróz: trwają prace na przedmiotowym odcinku firma 

wykonująca inwestycję PRD Lipno  (wykonano kanał technologiczny, roboty na okres zimowy 

zostały wstrzymane) Termin wykonania do 24 sierpnia 2022r., obecnie trwają prace nasypowe, 

układanie krawężników i usuwanie kolizji. W trakcie prac wystąpiły nowe kolizje i trwają prace 

nad rozwiązaniami. 
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•  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2008C Gostkowo -Lipniczki-  Papowo 

Toruńskie: projekt w trakcie uzgadniania i uzyskiwania stosownych uzgodnień i opinii.  

• Rozbiórka starego przystanku i budowa nowego w Łysomicach: przedmiotowa inwestycja 

została wykonana w 2021r. przy zgodzie GDDKiA.  

 

• Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiciem do ul. 

Kociewskiej: w 2021r. zostało wykonane PFU przedmiotowej drogi celem ogłoszenia przetargu 

(Przedmiotowa droga została ujęta w programie Polski Ład) 

• Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 449 na odcinku od szkoły w Ostaszewie w 

kierunku m. Sławkowo: inwestycja nie doszła do skutku z uwagi na brak materiału z Zarządu 

Dróg Wojewódzkich (w bieżącym roku pismo o materiał zostało ponowione ale do chwili obecnej 

brak odpowiedzi ze strony zarządcy drogi 

• Budowa chodnika w miejscowości Piwnice wzdłuż drogi gminnej: realizacja inwestycji 

nastąpiła w 2021r.  

• Utwardzenie dróg na terenie  sołectwa Ostaszewa: przedmiotowa inwestycja została 

zrealizowana,  

• Modernizacja drogi ul. Lipowa Turzno: uzupełnienie ubytków w jezdni masą asfaltową na 

gorąco. 

• Rozbudowa ulicy Pszenicznej w miejscowości Łysomice: rozbudowę ulicy Pszenicznej 

zakończono w 2021r.Wykonawca Firma Usługowo-Handlowa Kraśniewski Sławomir, ul. 

Kolejowa 1/3, 87-122 Grębocin – odcinek 178m : 158670,00 brutto 
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•  Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko - Ostaszewo 100616C: przebudowa drogi została 

wykonana w 2021r. w ramach programu Rządowy Fundusz Dróg. Przez firmę Zakład Handlowo 

Budowlany Aga Mariusz Wilczyński. Środki z dofinansowania RFRD wyniosły 228.442,00, 

całkowity koszt inwestycji wyniósł 456.885,70zł. 
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• Rozbudowa ulicy Granicznej nr 100613C w miejscowości Łysomice: rozbudowę ulicy 

Granicznej zakończono w 2021r. Wykonawca firma Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 

Palędzie. Środki poniesione na inwestycję w 2021r. wyniosły 1.749.892,41 brutto.  
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We współpracą ze Starostwem Powiatu Toruńskiego zmodernizowano drogi powiatowe:  

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki -Świerczyny -Kowrózek- Kowróz  zakres: 

przebudowa drogi powiatowej nr 2021C w km 0+000 do km 4+965 na dł. 4,965 km ( poszerzenie oraz 

nakładka na nawierzchni, budowa  chodnika pomiędzy Świerczynkami a Świerczynami ).  
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W zakresie dróg Wojewódzkich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. 

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 2010C Turzno –Brzeźno od km 0+000 do km 1+282 długości 

1.282 km. Wykonawca: Colas Polska Sp. Z o.o.,  

  

 

Decyzje w 2021r.: 

- decyzje na zajęcie pasa drogowego: 81 

- decyzje na umieszczenie w pasie drogowym: 64 

- decyzje na zjazd: 20 

 

Infrastruktura techniczna wodno-kanalizacyjna.  

Budowa kanalizacji sanitarnej i Przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach 

prywatnych poza wyznaczonym obszarem aglomeracji Łysomice.   

 

          Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości 

Łysomice na ul. Wiejskiej i Lnianej.    Koszt inwestycji wyniósł 841 075, 73 zł brutto.  

Wykonawcą była Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna ”ARIS” Rolbiecki Zbigniew, Grzegorz 

8, 87-140 Chełmża. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w dniu 08 stycznia 2021 r. Inwestycja 

została zakończona w wyznaczonym terminie.   W ramach zadania wybudowano: 

- 1631 mb sieci kanalizacji sanitarnej Ø 90, 

- 33 szt. przydomowych przepompowni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, 

- 2 kpl. zaworów odpowietrzająco – napowietrzających DN80 oraz 2 kpl. hydrantu płuczącego DN80. 

 

 

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 

       Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo – Usługowa ”KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski, 

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo. Podpisanie umowy nastąpiło   26 stycznia 2021 r. Inwestycja została 

zakończona w wyznaczonym terminie. W ramach zadania wybudowano przydomowe oczyszczalnie 

ścieków w poniższych sołectwach: 

• Gostkowo – 3 szt. 

• Kamionki Duże – 25 szt. 

• Wytrębowice – 28 szt. 

• Lulkowo – 2 szt.  

• Ostaszewo – 3 szt. 

• Papowo Toruńskie – 12 szt. 

• Różankowo – 1 szt. 

• Turzno – 9 szt. 

• Zęgwirt 15 szt. 

 

       Inwestycje zostały współfinansowanego 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”.  

 

  
 

Budowa 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości 

Wytrębowice.  

       Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo – Usługowa ”KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski, 

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo. Podpisanie umowy nastąpiło 23 lipca 2021 r. Inwestycja została 

wykonana z środków własnych Gminy  i zakończona w wyznaczonym terminie. Koszt inwestycji 

wyniósł 171 139,62 zł brutto zł.  

 

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łysomice.  
    Koszt inwestycji wyniósł: 285 714,17 brutto. Inwestycje zrealizowane zostały z środków własnych 

Gminy oraz w ramach funduszy sołeckich. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Komunalnych 

Łysomice w Gostkowie. W ramach inwestycji zrealizowano następujące punkty świetlne:   

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łysomice ul. Długa i Bukowa – 3 lampy, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zęgwirt – 2 lampy, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewko – Tylice 6 lamp, 
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• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionki Małe – 12 lamp, 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turzno ul. Spokojna – 3 lampy 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Papowo Toruńskie ul. Parkowa – 2 lampy 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości – Papowo Toruńskie  ul. Heweliusza – 3 lampy  

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wytrębowice droga do Zęgwirtu – 1 lampa 

• Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniczki droga do Koniczynki – 2 lampy 

 

 

Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego. 

     W 2021 roku wszystkie 539 punktów świetlnych należących do Gminy Łysomice konserwował 

Zakład Usług Komunalnych w Łysomicach Sp. z o.o. a  838 szt. punktów oświetlenia ulicznego 

należące do ENERGA Oświetlenie.  Razem na terenie gminy zamontowane są 1377 lampy 

oświetlenia ulicznego, roczny koszt utrzymania oświetlenia ulicznego wyniósł 942 047,73 zł.  

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papowo Toruńskie.  
    Koszt inwestycji wyniósł 28 500 zł. brutto. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Komunalnych 

Łysomice w Gostkowie. W ramach inwestycji wybudowano 110 mb. sieci wodociągowej.  

     

Zamówienia publiczne: 

     Łączna wartość brutto udzielonych zamówień publicznych powyżej 30 000 euro / 130 000 zł netto 

(podpisane umowy w 2021 roku): 9 533 810,18 zł 

• 9 - postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia w 2021 roku - podpisaniem umowy 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

• 8 - postępowań unieważnionych - oferty z ceną przekraczającą kwotę jaką zamawiający 

przeznaczył na realizację zamówienia  

• 19 - postępowań wszczętych krajowych 

• 4 – postępowania wszczęte unijne: w tym dwa postępowania na dostawę energii elektrycznej 

zamówienie w ramach wspólnego udzielania zamówienia - zamawiający: gmina miasta 

Toruń, dwa postępowania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – zamawiający: 

gmina Łysomice (w tym jedno unieważnione) 

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

• 9 - postępowań wszczęte w 2021 roku z podpisaniem umowy w 2021 roku 
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• 3 - postępowania wszczęte w 2021 roku z podpisaniem umowy w 2022 roku 

 

I. Postępowanie wszczęte w 2020 roku zakończone podpisaniem umowy w 2021 roku:  

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

Łysomice, przetarg nieograniczony (art. 39-46 PZP), wartość umowy: 841 075,73 zł brutto, 

umowa z dnia 08.01.2021, zp.271.22.2020 – robota budowlana 

• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych na terenie 

gminy Łysomice, przetarg nieograniczony (art. 39-46 PZP), wartość umowy: 1 441 901,41 zł 

brutto, umowa z dnia 08.01.2021, zp.271.23.2020 – robota budowlana 

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

w roku 2020 (art. 39-46 PZP), wartość umowy: 394 044,00 zł brutto, umowa z dnia 22.02.2021, 

zp.271.26.2020 – usługa 

• Dostawa kruszywa w 2021 roku (art. 69-73 PZP), wartość umowy: 206 640,00 zł brutto, 

umowa z dnia 26.01.2021, zp.271.27.2020 – dostawa 

• Bieżące wykonywanie zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców 

gminy Łysomice w roku 2021 (art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 544 045,50 zł brutto, 

umowa z dnia 12.02.2021, zp.271.28.2020 – usługa 

• Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Łysomice w 2021 roku – cześć 1 (art. 

67 ust. 1 pkt 12 PZP), wartość umowy: 60 814,17 zł brutto, umowa z dnia 11.01.2021, 

zp.271.29.2020 – robota budowlana 

 

II. Realizowane postępowania przetargowe w 2021 roku (postępowania wszczęte 

i zakończone): 

• Budowa 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Wytrębowice, 

gmina Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – wartość umowy: 

171 139,62 zł brutto, umowa 23 lipca 2021, zp.271.1.2021 – robota budowlana  

• Konserwacja oświetlenia wraz z dostawą energii będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. 

z o.o., dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Łysomice, przetarg w trybie podstawowym 

bez negocjacji – wartość umowy: 487 861,20 zł brutto, umowa 30 czerwca 2021, zp.271.2.2021 

– usługa  

• Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości 

Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – 

wartość umowy: 2 050 735,95 zł brutto, umowa 23 września 2021, zp.271.3.2021 – robota 

budowlana 

• Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko – Ostaszewo 100616C, odcinek w miejscowości 

Zakrzewko, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – wartość umowy: 

445 985,70 zł brutto, umowa 10 września 2021, zp.271.4.2021 – robota budowlana 

• Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko – Ostaszewo 100616C, odcinek w miejscowości 

Ostaszewo, gm. Łysomice w ramach przebudowy dróg gminnych 2021-2023, przetarg w trybie 

podstawowym bez negocjacji – wartość umowy: 178 116,30 zł brutto, umowa 10 września 

2021, zp.271.5.2021 – robota budowlana 

• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Pszenicznej w miejscowości 

Łysomice, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – postępowanie 

unieważnione, zp.271.6.2021 – robota budowlana 

• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Wypoczynkowej w miejscowości 

Kamionki Małe, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – postępowanie 

unieważnione, zp.271.7.2021 – robota budowlana 

• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Daglezjowej w miejscowości 

Papowo Toruńskie - Osieki, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – 

postępowanie unieważnione, zp.271.8.2021 – robota budowlana 

• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości  Papowo 

Toruńskie, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – postępowanie 

unieważnione, zp.271.9.2021 – robota budowlana 
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• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości 

Zakrzewko, gm. Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – postępowanie 

unieważnione, zp.271.10.2021 – robota budowlana 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku 

Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – wartość 

umowy: 2 201 858,49 zł brutto, umowa 24 września 2021, zp.271.11.2021 – robota budowlana 

• Wyposażenie pomieszczeń w dawnym budynku GS Łysomice, gmina Łysomice, przetarg w 

trybie podstawowym bez negocjacji – wartość umowy: 186 888,66 zł brutto, umowa 01 

października 2021, zp.271.12.2021 – dostawa 

• Wyposażenie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Świerczynkach, gmina 

Łysomice, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – wartość umowy: 97 803,45 zł 

brutto, umowa 20 września 2021, zp.271.13.2021 – dostawa 

• Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Łysomice w 2021 

roku, przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji – postępowanie unieważnione, 

zp.271.14.2021 – robota budowlana 

• Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony, – postępowanie 

unieważnione, zp.271.15.2021 – usługa 

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

zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11  PZP), 

wartość umowy: 224 900,00 zł brutto, umowa 02 listopada 2021, zp.271.16.2021 – robota 

budowlana 

• Bieżące wykonywanie zadań mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców 

gminy Łysomice w roku 2022, zamówienie z wolnej ręki (in-house art. 305 pkt 1 w związku z 

art. 214 ust. 1 pkt 11  PZP), postępowanie unieważnione, zp.271.18.2021 – usługa 

Wszczęte postępowanie przetargowe w 2021 roku, a udzielone w 2022 roku: 

 

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

w roku 2022, przetarg w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, wartość umowy: 

335 340,00 zł brutto, umowa z dnia 03.01.2022, zp.271.19.2021 – usługa 

• Adaptacja pomieszczeń magazynowych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej  

w Ostaszewie, przetarg w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, wartość umowy: 

265 000,00 zł, umowa 11 lutego 2022, zp.271.20.2020 – robota budowlana 

• Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

zlokalizowanych na terenie gminy Łysomice, przetarg nieograniczony, wartość umowy: 

2 929 436,04 zł brutto, umowa 17 lutego 2022, zp.271.21.2021 – usługa 

 

Rodzaje zamówień publicznych oraz łączna wartość udzielonych zamówień w  2021r.: 

-roboty budowlane - 9 zamówień o łącznej wartości brutto: 7 616 527,37 zł  

- dostawy - 3 zamówienia o łącznej wartości brutto: 491 332,11 zł 

- usługi -3 zamówień o łącznej wartości brutto: 1 425 950,70 zł  

Gospodarka wodno-ściekowa. 

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

w Gostkowie. 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 2021 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 
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kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 2594 gospodarstw domowych. W 2021 roku zakład odebrał 

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

Gminna Spółka Wodna. 

 Dotacja Urzędu Gminy Łysomice w wysokości 144.000,00 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).  

   

Gospodarka nieruchomościami.  

       Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), ustawie  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 poz. 559) oraz ustawie  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 

2459.). Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia 

się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę  

lub najem. 

 Według stan na dzień 31.12.2021 r. Gmina Łysomice była właścicielem 232,8419 ha,  

w tym oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 2,5090 ha. 

Gmina Łysomice w swoim zasobie posiada również nieruchomości stanowiące własność Skarbu 

Państwa  będące w wieczystym użytkowaniu gminy o powierzchni 0,8759 ha. 

1. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy: 
W roku 2021 r. dokonano zakupu i przekazania (darowizny) nieruchomości do zasobu gminnego 

następujących działek: 

• działka nr 57/6 o pow. 0,0096 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod drogę dojazdową – wartość 5 

452,00,00 zł; 

• działka nr 57/7 o pow. 0,0412 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod przepompownię– wartość 23 

398,00 zł; 

• działka nr 63/3 o pow. 0,0500 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod drogę publiczną – wartość 

16 770,00,00 zł; 

• działka nr 3/29, 3/31, 3/32 o łącznej  pow. 0,0384 ha, obręb Papowo Toruńskie,  

pod poszerzenie drogi gminnej– darowizna (wartość darowizny 384,00 zł); 

• działka nr 176/3 o pow. 0,0089 ha, obręb Papowo Toruńskie, pod poszerzenie drogi gminne – 

wartość 2 848,00 zł; 

• działka nr 289/67, o pow. 0,0,0918 ha, obręb Różankowo-Świerczyny, pod drogi gminne, 

nieodpłatne przeniesienie własności z KOWR na Gminę (wartość przekazania 13502,00 zł); 

• działka nr 221/28 o pow. 0,1687 ha obręb Różankowo-Świerczyny (zamiana na działkę nr 222/2 

ha o pow. 0,1676 ha)– wartość zamiany 68 000,00 zł. 

Ponadto Gmina pozyskała nieruchomości nabyte z mocy prawa za odszkodowaniem  

na podstawie decyzji Starosty Toruńskiego o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej 

(rozbudowa ul. Granicznej w Łysomicach) o łącznej pow. 0,5163 ha. Kwota wypłaconych 

odszkodowań – 232 629,00 zł. 

2. Nabycie przez Gminę Łysomice z mocy prawa mienia Skarbu Państwa  

(komunalizacja mienia Skarbu Państwa): 
• działka nr 169/12 o pow. 0,0078 ha, obręb Turzno; 

• działka nr 33/1 o pow. 2,1109 ha, obręb Turzno; 

• działka nr 32/22 o pow. 0,0,1786 ha, obręb Papowo Toruńskie; 

• działka nr 15/1 o pow. 0,1860 ha, obręb Zakrzewko; 

• działka nr 15/3 o pow. 0,1640 ha, obręb Zakrzewko. 
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3. Zbycie nieruchomości przez Gminę: 
       W roku 2020 r. dokonano zbycia z zasobu gminnego następujących działek: 

• działka nr 140/8 o pow. 0,0941 ha, obręb Łysomice, przetarg – wartość 210 200,00 zł;  

• działka nr 146/19 o pow. 0,0222 ha, obręb Kamionki Duże dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej – wartość 12 143,00 zł;  

• działka nr 146/20 o pow. 0,0099 ha, obręb Kamionki Duże dla poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej – wartość 5 415,00 zł; 

• działka nr 222/2 o pow. 0,1676 ha, obręb Różankowo-Świerczyny (zamiana na działkę nr 

221/28 o pow. 0,1687 ha) - wartość  zamiany 68 000,00 zł. 

4. Dzierżawa i najem gminnych nieruchomości: 
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Łysomice wydzierżawiała i wynajmowała nieruchomości 

o łącznej  powierzchni 4,0896 ha. Wpływy do Gminy z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości  

w roku 2021   wyniosły 70 899,96 zł. 

5. Udziały Gminy: 
       Gmina  Łysomice na dzień 31 grudnia 2021 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  30 890 400,00 zł; 

• Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Toruński”  Sp z o.o. w Toruniu  

na wartość  3 000 000,00 zł 

             Łączna kwota udziałów wynosiła:  34 503 900,00 zł. 

6. Gospodarka mieszkaniowa: 
 W roku 2021 łącznie w zasobie gminy znajdowało się 24 lokali mieszkalnych  

     o łącznej powierzchni 1054 m², zlokalizowanych w: 

•  Gostkowie nr 16 – 4 lokale 

•  Gostkowie nr 84-86 – 4 lokale 

• Kamionkach Dużych – 1 lokal 

• Kamionkach Małych nr 9 – 1 lokal 

• Łysomicach, ul. Warszawska 6 – 5 lokali 

• Piwnicach nr 10 – 7 lokali 

• Wytrębowicach – 1 lokal 

• Turznie – 1 lokal 

 

Wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego w roku 2021 r. wyniosły 37 164,38 zł. Na dzień  

31 grudnia 2021 r. zaległości wraz z odsetkami w opłatach za najem mieszkań komunalnych wynosiły 

9 509,63 zł i dotyczyły 7 mieszkań, w tym: 1 w Gostkowie 16, 2 w Gostkowie 84-86,  

3 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,  

- 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.  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach. 

  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wraz z ośrodkiem zdrowia w 

Turznie i Łysomicach. 

Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim. 

 

 
 

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Łysomice i podlegającą nadzorowi 

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 2021 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.    

Od września 2021 r. do przedszkola oraz jego filii uczęszczało 190 dzieci. Z tego do Papowa 

Toruńskiego 122 dzieci, do filii w Turznie 22, do Lulkowa 15, Gostkowa 14 i do Łysomic 14 dzieci. 

Kadrę pedagogiczną stanowi zespół nauczycieli posiadający wyższe magisterskie oraz wykształcenie 

pedagogiczne. Poza kadrą pedagogiczną zatrudnieni są także pracownicy administracji i obsługi. 

Pracownicy: 

Kadra pedagogiczna stanowiła:  

• 24  zatrudnionych (ilość etatów- 21,2)  

• wg stopnia awansu zawodowego: 1 nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych, 7 

kontraktowych, 1 stażysta. 

Pracownicy administracyjni i obsługi szkoły to:  

• główny księgowy (1 etatu) 

• referent administracyjny (1 etatu),  

• sprzątaczki (0,5 etaty),  

• pomoc kuchenna (1 etatu) 

• woźna oddziałowa ( 4 etaty) 

 

Poza zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w przedszkolu realizowano także dodatkowe 

wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

Udział dzieci objętych pomocą p-p w specjalistycznych zajęciach dodatkowych: 

• Zajęcia logopedyczne – 66 dzieci 

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 dzieci 
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Udział dzieci zdolnych w zajęciach rozwijających uzdolnienia: 

• zajęcia umuzykalniające - 8 dzieci 

• w bieżącej pracy - 18 dzieci 

Dzieci objęte pomocą materialną w zakresie: 

• dożywianie finansowane z GOPS – 11 dzieci 

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. 

Realizowanie zadań wynikających z autorskich programów nauczycieli: 

• „Jelonkowo-tabletowo”- kształcenie w zakresie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 

• „Zakodowany Jelonek”- przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego 

korzystania z technologii cyfrowych poprzez zabawy edukacyjne 

• Program logopedyczny „Gryziemy…żujemy….Buzię gimnastykujemy” 

• Program z zakresu profilaktyki wad postawy „Profilaktyka płaskostopia” 

Realizowanie innowacji pedagogicznych: 

• „Jelonkowo-tabletowo” -kształcenie w zakresie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych 

•  „Mali Patrioci” – edukacja patriotyczna  

• „Zakodowany Jelonek”- przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego 

korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych 

• E-Jelonki, bawię się i uczę multimedialne - kształcenie w zakresie kompetencji informacyjno-

komunikacyjnych 

• Czuję, rozumiem, działam -  kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci  

i wychowanie do wartości. 

Realizowanie programów nowatorskich: 

• Klucz do uczenia się: Od bazgrania do pisania; Matematyka sensoryczna,  

• Klanza, 

• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz 

• Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss 

• Metoda Kamishibai 

• Metoda globalnego czytania Glenna Domana 

• Edukacja matematyczna wg prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej 

• Metoda Dobrego Startu – ‘Od piosenki do literki” M. Bogdanowicz 

• Uczymy dzieci programować 

• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 

• "Moje sylabki" Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania. 

 

W ramach modernizacji i unowocześniania bazy przedszkola wykonano następujące prace: 

• zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć przedszkolnych, w tym zakup gitary, 

pomocy do realizacji kodowania do Gostkowa 

• zakup sprzętu nagłaśniającego i tabletu do obsługi sprzętu  

• zakup 1 laptopa oraz zakup licencji Office 

• zakup 1 monitora interaktywnego (do sali w Lulkowie) 

• zakup 20 tabletów  

• zakup UPS do komputera 

• malowanie ścian i sufitu w dwóch toaletach dla dzieci w Papowie Toruńskim 

• zakup i wymiana oświetlenia na holu przedszkolnym w Papowie Toruńskim (stara część) 

• konserwacja elementów drewnianych urządzeń na placu zabaw poprzez malowanie środkiem 

impregnującym w Papowie Toruńskim i w Lulkowie, uzupełnienie piasku w obrębie urządzeń 

oraz wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw w Papowie Toruńskim, zakup i montaż 

Regulaminu Placu Zabaw w Lulkowie 
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• zakup grzejnika do kotłowni 

• wymiana drzwi do kotłowni 

• remont kotłowni w zakresie uszczelnienia otworów w ścianach i suficie, obudowy zaworu 

głównego do wody. 

 

          Całkowity plan budżetowy na rok 2021 wynosił 2 316.592 zł. wydano  1 960.697,90 zł.,  

co stanowiło 84,64% planu.  

 

Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zostały zrealizowane w  wysokości 9 074,78 zł.  

co stanowiło 99,94% planu. 

 

Szkoła Podstawowa w Łysomicach. 

  

   

               Do szkoły od września 2021 r. uczęszczało 474 uczniów w 21 oddziałach przy średniej 

liczebności uczniów w klasie po 23 osoby. Z opieki w świetlicy korzystało 205 uczniów. Szkoła 

zapewniała posiłek w postaci obiadu i korzystało z niego 321 uczniów. Ponadto z dowozów do szkoły 

korzystało 177 uczniów.                                                                                                                                                             

Działania wspierające uczniów:     

uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

- 7 uczniów objętych opieką nauczycieli wspomagających, 

- 122 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną  (terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające          

kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zdw), 

- 12 uczniów objętych indywidualną rewalidacją, 

- 1 uczeń realizuje indywidualny program nauki z matematyki, 

-  1 uczeń realizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. 

Największe sukcesy szkoły: 

• Stypendia Samorządu Gminy Łysomice (12 uczniów), 

• Bardzo dobry wynik egzaminu kl. VIII,  

• Dwoje stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, 
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• Finaliści Wojewódzkiego Konkursu KO z języka angielskiego i matematyki (dwóch 

uczniów), 

• Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Braterska Rapsodia”,  

• Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim na opowiadanie pt. „Z Toruniem w 

tle”, 

• Sukcesy uczniów w konkursach na szczeblu ogólnopolskim (Kangur, Świetlik, Liga 

Zadaniowa, Alfik matematyczny, Forget Me Not). 

  

       Uczniowie stypendyści Samorządu Gminy i szachiści szkolni.         

  

 Dotacje, nagrody i programy: 

• W ramach dotacji podręcznikowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów  uzyskano kwotę  59.410,66 zł, 

• W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoła zakupiła meble i różnorodne pomoce 

dydaktyczne na kwotę  76.680,60 zł. (Łącznie szkoła otrzyma 127.200,00 zł), 

• W ramach programu „Posiłek w szkole” szkoła otrzymała dotację w wysokości  63.123,70 zł.  

• Po uzupełnieniu wkładu własnego w wysokości 15.780,93 zł, szkoła wydatkowała kwotę 

78.904,63 zł na zakup nowoczesnego sprzętu do kuchni szkolnej, m.in. pieca konwekcyjnego, 

urządzeń grzewczych i chłodniczych oraz na zakup zastawy stołowej do jadalni szkolnej. 

Grono pedagogiczne 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

42

1Podział nauczycieli

wg zatrudnienia

pełen etat 42
niepełnozatrudnionych 1

2413

4 2

Podział nauczycieli

wg awansu

dyplomowani 24
mianowani 13
kontraktowi 4
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Całkowity plan budżetowy na rok 2021 wynosił 5.908.050,37 zł. Wydano kwotę 5.369.390,35, 

co stanowi 90,88 % planu 

W ramach przyznanego budżetu dokonano zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie 

szkoły: 

a) zakupiono meble do klasy pierwszej, nowe projektory do tablic multimedialnych, a także środki 

do utrzymania bieżącej czystości pomieszczeń, materiały gospodarcze i biurowe oraz akcesoria 

elektroniczne.  

b) wzbogacono sale o różnorodne pomoce dydaktyczne, a także zakupiono  pomoce na lekcje  

w-f oraz książki do biblioteki szkolnej, 

c) przeprowadzone zostały prace remontowe i inwestycyjne – m.in. w obiekcie sali gimnastycznej 

wymieniono oświetlenie i naprawiono silnik do kosza do gry w koszykówkę, a także 

odświeżono pomieszczenia wymagające odmalowania oraz dokonano napraw hydraulicznych.   

Na terenie szkoły działa kuchnia, która przygotowuje posiłki  dla uczniów i nauczycieli. 

Przygotowywanie obiadów w 2021 r. uwarunkowane było wprowadzonymi ograniczeniami 

związanymi z Covid-19. Obiady były wydawane dla dzieci, które uczyły się w trybie stacjonarnym. W 

trakcie pełnej stacjonarnej pracy szkoły stołówka przygotowywała dziennie ok. 330 obiadów.  

Podejmując powyższe działania polepszono warunki bezpieczeństwa w szkole, poprawiono estetykę 

pomieszczeń, a pomoce dydaktyczne umożliwiły zwiększenie efektywności kształcenia. W minionym 

roku budżetowym na przyszkolnym terenie zamontowano dodatkowe stojaki na rowery. Na placu 

zabaw zamontowano nowe urządzenie (huśtawkę) poprawiając w ten sposób funkcjonalność obiektu. 

 

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie. 

 

Ilość etatów 19,5

Księgowa1 Referent księgowy 0,5 Sekretarz szkoły 1
Pracownicy kuchni 3 Konserwator 0,5 Woźna 2
Sprzątaczka 7,5 Osoba przepr. dzieci 1 Opiekunka w autobusie 1
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          Do szkoły od września 2021 r. uczęszczało 366 uczniów w 19 oddziałach przy średniej 

liczebności uczniów w klasie po 19,26 osoby. Z opieki w świetlicy korzystało 65 uczniów. Szkoła 

zapewniała posiłek w postaci obiadu i korzystało z niego 221 uczniów. Ponadto z dowozów do szkoły 

korzystało 284 uczniów. Działania wspierające uczniów:122 uczniów objętych jest wsparciem 

psychologiczno-pedagogicznym: 

-  zindywidualizowana ścieżka kształcenia - 1 uczeń, 

-  nauczyciel wspomagający - 1 uczeń, 

-  terapia logopedyczna - 34 uczniów, 

-  zajęcia rewalidacyjne - 4 uczniów, 

-  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 40 uczniów, 

-  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -  70 uczniów.   

                                                                                                   

 

Grono pedagogiczne 

  

Pracownicy niepedagogiczni 

Największe sukcesy szkoły
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                  Całkowity plan budżetowy na rok 2021 wynosił  5 024 755,04 zł. Wydano kwotę  

4 781 770,99 zł., co stanowi  95,16 % planu.   

W ramach przyznanego budżetu dokonano zakupów zapewniających właściwe funkcjonowanie 

szkoły: 

a) zakupiono środki do utrzymania bieżącej czystości pomieszczeń, materiały gospodarcze 

i biurowe oraz akcesoria elektroniczne;  

b) zostały zakupione 2 projektory do tablic interaktywnych, 16 twardych dysków do laptopów 

przekazanych przez Urząd Gminy, ławki i krzesła, drukarkę; 

c) w ramach programu „Aktywna Tablica” pozyskany został zestaw 5 laptopów  

z oprzyrządowaniem do nauczania na odległość; 

d) w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła wzbogaciła się  

o wyposażenie klasopracowni Techniki; 

e) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” została doposażona kuchnia szkolna;  

f) w ramach dotacji przedszkolnej zakupiono projektor i meble;  

g) w okresie wakacji i przerwy świątecznej odbyły się bieżące prace remontowe. 

 W ramach dotacji podręcznikowej Szkoła otrzymała kwotę 44 296,56 zł. na zakup 

podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej.   

W ramach dotacji przedszkolnej Szkoła otrzymała kwotę 4 413,00 zł. na wyposażenie oddziałów 

przedszkolnych. Z Urzędu Gminy Łysomice Szkoła otrzymała dodatkowo 16 laptopów oraz zmywarkę 

kapturową do kuchni. 

 

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie. 

 

1

0,5

1
1

2

2
1,5

1,5

6,5

Ilość etatów- 17 

Księgowa 1 Referent księgowy 0,5 Sekretarz szkoły 1

Intendent 1 Kucharz 2 Pomoc kuchenna 2

Konserwator 1,5 Woźny 1,5 Sprzątaczka 6,5
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               Do szkoły od września 2021 r. uczęszczało 204 uczniów w 9 oddziałach przy średniej 

liczebności uczniów w klasie po 22,6 osoby. Z opieki w świetlicy korzystało 190 uczniów. Szkoła 

zapewniała posiłek w postaci obiadu i korzystało z niego 107 uczniów. Ponadto z dowozów do szkoły 

korzystało 132 uczniów w tym 69 z okolic Sławkowa gdzie Gmina Chełmża zlikwidowała szkołę.     

Działania wspierające uczniów.     

159 uczniów objętych jest wsparciem psychologiczno-pedagogicznym: 

• 25 – zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

• 59 - zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, 

• 25 - zajęcia rozwijające umiejętności przyrodnicze, 

• 18 - zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, 

• 29 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

• 9 – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

• 7 – terapia logopedyczna, 

• 14 – zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, 

• 1 – zajęcia terapeutyczne. 

Największe sukcesy szkoły: 

• Tytuł laureata Warsztatów Edukacyjnych w  województwie kujawsko-pomorskim w projekcie 

„Warsztaty Edukacyjne 2021” organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz 

System S.A.  

• 7 uczniów zdobyło tytuł laureata w Ogólnopolski Konkurs Matematyczny edycja XXVII – Alfik 

Matematyczny. 

• Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matematyczny”, 

• I, II miejsce oraz wyróżnienie dla uczniów w XVI Wojewódzkim Konkursie literacko – 

plastycznym „Liryczna podróż ku niepodległości”, 

• II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w ciekawym miejscu – lubię 

pomagać innym”, 

• Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Skąd się bierze prąd”, 

• Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Tatrzańskiego Parku Narodowego „Drugie życie 

śmieci” – nagroda wysoko wyspecjalizowane urządzenie do oczyszczania powietrza. 

• Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „ Świetlik”, uczniowie naszej szkoły zostali laureatami -  

troje uczniów zajęło I miejsce, dwóch II miejsce, 

• Podziękowanie  za udziałem w ogólnopolskiej kampania BohaterON – włącz historię! o 

tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. 

• W roku szkolnym 2020/2021 w szkole zorganizowano wraz z II LO w Toruniu konkurs 

plastyczno-recytatorski - Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, 

kreator baśniowych światów. 

• Tytuł Mistrzostwo Gminy Łysomice w unihokeju dziewcząt, 

• Tytuł Mistrzostwo Gminy Łysomice w Drużynowym Tenisie Stołowym. 

Całkowity plan budżetowy na rok 2021 wynosił 2.435.046,29 zł. Wydano kwotę 2.196.185,01 co 

stanowi 90,19 %. 

W ramach budżetu dokonano następujące zakupy polepszające warunki w szkole:  

• Na początku roku szkolnego 2021/2022 do szkoły przyjęto 80 nowych uczniów z zamkniętej 

Szkoły Podstawowej w Sławkowie.  

• Podczas ferii letnich szkoła dokupiła meble szkolne: ławki, krzesła. Taka sytuacja była 

spowodowana powiększeniem się liczby uczniów w klasach (w nowej szkole przygotowano 

pomieszczenia na 20 uczniów). Obecnie klasy liczą powyżej 20 uczniów 
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• Zakup rolet okiennych w sześciu salach: edukacji wczesnoszkolnej (3), sali chemicznej, sali 

teatralnej, sali humanistycznej. 

• Zakup 13 tabletów w ramach dotacji dla oddziału przedszkolnego, w celu uruchomienia w 

roku szkolnym 2022/2023 zajęć „ Giganci programowania”, 

• Zakup zmywarko – wyparzarki  do kuchni  przy stołówce szkolnej. 

•  W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przystąpiła do uczestnictwa w grancie 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania Szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych”  – „Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Kujawsko 

– pomorskiego” - Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.- 30.06.2021 r.  – liczba godzin 42h. 

• Zakup nowoczesnego LCD Digital Microscope - mikroskop o wysokiej rozdzielczości z 

szybką technologią obrazowania cyfrowego.  

•  Zakup profesjonalnego prowadzonego automatu  myjącego do czyszczenia powierzchni płaskich  - głównie do 

sali gimnastycznej, 

• Zakup gablot szkolnych, jako wyposażenia. 

     Dotacje- w ramach dotacji podręcznikowej otrzymano kwoto 26.998,28 zł na zakup podręczników 

i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej wydano 25.699,74 zł co 

stanowi 95,19 %. 

Pracownicy: 

Kadra pedagogiczna stanowiła:  

• 24  zatrudnionych (ilość etatów- 21,2)  

• wg stopnia awansu zawodowego: 14 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 5 

kontraktowych, 1 stażysta. 

Pracownicy administracyjni i obsługi szkoły to:  

• główny księgowy (0,5 etatu) 

• sekretarz szkoły (3/4 etatu),  

• sprzątaczki (3 etaty),  

• konserwator (1 etat). 

• pomoc kuchenna (1/3 etatu) 

 

Szkoła Podstawowa im. L. Filcka w Świerczynkach. 
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               Do szkoły od września 2021 r. uczęszczało 118 uczniów w 9 oddziałach. Z opieki w świetlicy 

korzystało 90 uczniów. Szkoła zapewniała posiłek w postaci obiadu i korzystało z niego 77 uczniów. 

Ponadto z dowozów do szkoły korzystało 96 uczniów.     

           Całkowity plan budżetowy na rok 2021 wynosił 2.371.811,33zł. Wydano 2.167.096,64 zł, co 

stanowi 91,37 % planu.  

 

W ramach przyznanego budżetu dokonano napraw i  zakupu sprzętu, który był niezbędny w 

celu prawidłowej organizacji i funkcjonowania szkoły m.in.: 

• Zakup 2 monitorów interaktywnych, 

• Zakup urządzenia sieciowego, kabli, rutera  

• Zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej, 

• Na bieżąco wykonywanie  napraw i konserwacja sprzętu komputerowego-  nadzór 

informatyczny, aktualizacja VULCAN, RADIX, serwis naprawa komputerów szkolnych,  

• Naprawa, aktualizacja urządzeń i sprzętu szkolnego (kserokopiarka, wyparzarka) 

• Bieżące koszty  mediów, bieżących napraw, utrzymania czystości oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły.   

 

Dotacje  z budżetu państwa: 

• W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe – zakupiono podręczniki 

 i materiały ćwiczeniowe w kwocie: 12.948,63 zł. 

• Udział w Programie – Aktywna tablica dla uczniów ze SPE- kwota dofinansowania – 43.750 

zł 

• Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych w ramach 0,4% subwencji  - kwota subwencji- 71.578 zł 

• Laboratoria przyszłości – zakup pomocy i sprzętu szkolnego – 23.483,56 zł 

 

Sprzęt przekazany nieodpłatnie: 

• Przekazanie 19 laptopów do pracowni komputerowej przez organ prowadzący w ramach 

„Zdalnej szkoły” i 8 z projektu „Komputer dla seniora” 

• Przekazanie 25 tabletów w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „Odkryj świat z OSE” – 

zakup finansowany ze środków budżetu państwa, 

 W  szkole obowiązek realizowało 118 uczniów w 8 oddziałach i oddziale przedszkolnym, w tym: 

•  objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 

• 20 uczniów zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

• 11 logopedia, 

• 43 zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, 

• 10 zajęcia rozwijające  umiejętności z języka angielskiego, 

• 14 zajęcia z pedagogiem 

• 6 uczniów korzystało z rewalidacji indywidualnej w związku z posiadanym orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego -od września (7 uczniów) 

• 1 uczeń  objęty  jest zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (j. polski, j. angielski, 

matematyka), 

• 1 uczeń nauczanie indywidualne – fobia szkolna, 

• 96 uczniów jest dowożonych autobusami oraz busem, 

• 62 uczniów korzysta z obiadów szkolnych (cena obiadu 4,00 zł), w tym 13 uczniów 

otrzymało dofinansowanie z GOPS w Łysomicach, 

• 90 uczniów objętych opieką w świetlicy szkolnej (z urzędu dowozy). Opieka świetlicowa dla 

dzieci(z wyboru 17)  zapewniona codziennie od godz. 7.00 – do 16.30, 

• 24 uczniów brało udział w projekcie „EU- geniusz w świecie 3D”, w czasie których 

rozwijane  były kompetencje matematyczne, chemiczne i informatyczne  z zakresu tworzenia 
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warunków do  nauczania opartego na metodzie eksperymentu w nauczaniu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, 

• 30 uczniów klas I – III uczestniczyło w zajęciach rozwijających „Nauczanie przez 

kodowanie”. W ramach zajęć uczniowie realizują Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci 

programować” 

• 14 uczniów brało udział  w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym wpierającym rozwój 

czytelnictwa wśród uczniów klas I – III „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”; 

• 16 uczniów klasy I brało udział w projekcie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu 

Swojaków – zagrożone gatunki” inspirującym najmłodszych do troski o naszą planetę, 

• 9 uczniów klasy I uczestniczyło w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” obejmującym tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w 

czterech strefach: na drodze, w domu, w szkole i w Internecie, 

• 14 uczniów klasy II korzystało z zajęć innowacyjnych „Cztery pory roku w lapbooku” 

poszerzającym wiedzę przyrodniczą, 

•  20 dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyło w projekcie edukacyjnym „Mały Miś w 

Świecie Emocji”, 

• 20 dzieci z oddziału przedszkolnego brało udział w innowacyjnym „Programie ćwiczeń 

integrujących Sally Goddard Blythe”, 

• 14 uczniów klas II – IV uczestniczyło w zajęciach „Wesoła ortografia” – innowacji 

utrwalającej zasady ortografii, 

• Uczniowie klasy I brali udział w innowacyjnym programie „Poznaj Polskę”, poszerzającym 

wiedzę o naszej ojczyźnie, 

• Uczniowie klasy III brali udział w projekcie „Brita – filtrujemy dla Bałtyku” oraz „Piątka dla 

Natury”, propagującym działania proekologiczne, 

•  59 uczniów klas I-V uczestniczyło w „Programie dla szkół” finansowanym przez Unię 

Europejską oraz budżet krajowy (uczniowie otrzymują mleko i owoce lub warzywa), 

• 44 uczniów należy do SKO, prowadzona jest współpraca z BANKIEM NICOLAUS, 

• Cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice i nauczyciele) byli zaangażowani w akcję 

„Szlachetna paczka” oraz WOŚP.  

 

Kadra pedagogiczna stanowiła:  

• 22 (1 urlop rodzicielski) zatrudnionych (12 nauczycieli w pełnym wymiarze, 10 w niepełnym 

wymiarze godzin)  

• wg stopnia awansu zawodowego: 12 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 5 

kontraktowych, 1 stażysta. 

Pracownicy administracyjni i obsługi szkoły to:  

• główny księgowy (0,5 etatu) 

• sekretarz szkoły (0,5 etatu),  

• sprzątaczki (3 etaty),  

• konserwator (1 etat). 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach. 

        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach mieści się przy  ulicy Toruńskiej 10, 

posiada 3 gabinety: psychologiczny, pedagogiczny, logopedyczny, sekretariat i gabinet dyrektora. 

W minionym roku doposażono warsztat pracy psychologa w testy diagnostyczne. 

Zakupiono 2 komputery – notebooki. 

Poszczególni  pracownicy pedagogiczni pracowali w godzinach  

      od 7.00- 18.00. 

Sekretariat funkcjonował w dniach i godzinach: 

                 Poniedziałek      7.30  - 14.00 

                 Wtorek               7.30  - 14.00 

                 Czwartek           7.30  - 12.30 
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    Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach jest  udzielanie dzieciom  (w wieku 

od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie  rodzicom i  nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci  

oraz młodzieży.  

   Poradnia realizowała  zadania w szczególności poprzez: poradnictwo, diagnozę, działania 

postdiagnostyczne, terapię, doradztwo edukacyjne i zawodowe, profilaktykę, konsultacje, 

psychoedukację, mediacje, interwencję w środowisku ucznia, działalność informacyjną. 

    W roku 2021 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łysomicach obchodziła jubileusz 20-

lecia. Z tej okazji placówka zaangażowała się w organizację lokalnej konferencji. W dniu 15 

października 2021r. we współpracy z Urzędem Gminy w Łysomicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, oraz Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

zorganizowano lokalną konferencję  na temat: „Jak pomóc pomagaczowi pomagać?”- o wyzwaniach 

i perspektywach w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną w kontekście profilaktyki uzależnień. W 

pierwszej części konferencji odbyły się dwa wykłady na temat: „Kiedy powiem sobie dość…-o 

przyczynach, objawach, skutkach i profilaktyce wypalenia zawodowego” oraz  „ Jesteś lekiem na 

całe zło…”- relacja jako pigułka równowagi w zwirtualizowanym świecie, prowadzącymi byli 

specjaliści  psychoterapii: Kornel Jarzębiński i Joanna Roch.  

 

     Poradnia  we wrześniu 2021 r. wyszła z inicjatywą przeprowadzenia w szkołach badań 

logopedycznych przesiewowych. Część uczniów ze szkół Gminy Łysomice oraz  dzieci w wieku 0-5 

r.ż. diagnozowanych było  logopedycznie tutejszej poradni. W następnej kolejności prowadzona była 

na terenie poradni terapia logopedyczna.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydawała  opinie na pisemny wniosek rodzica/ prawnego 

opiekuna. W szczególności sprawy dotyczyły specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu,  w liczeniu 

oraz zaburzeń w rozwoju emocjonalnym dzieci, trudności w koncentracji uwagi, nadaktywności 

uczniów lub wycofania społecznego itp. 

Regularnie działały Zespoły Orzekające, na których orzekano o przyznaniu kształcenia specjalnego  i 

wczesnego wspomagania rozwoju, wszystkie sprawy rozpatrzono pozytywnie.  

    W minionym roku szkolnym   udzielano szczególnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

uczniom w związku z czasowymi ograniczeniami wywołanymi pandemią. W szczególności udzielane 

były konsultacje z psychologiem, pedagogiem. Specjaliści udzielali wsparcia  dzieciom, młodzieży, 

rodzicom, prawnym opiekunom w sytuacjach kryzysów emocjonalnych wywołanych izolacją.  

 

    W maju oraz czerwcu 2021 r. w zainteresowanych szkołach przeprowadzono zajęcia reintegracyjne, 

w których w sumie uczestniczyło 110 uczniów. Zainteresowanym szkołom  udostępniono opracowane 

przez poradnię scenariusze zajęć reintegracyjnych. 

   W roku 2021  pracownicy pedagogiczni, dyrektor  udzielali wsparcia rodzicom  i prawnym 

opiekunom, a także dzieciom i młodzieży w postaci rozmów terapeutycznych i konsultacji w 

sytuacjach takich, jak: nie radzenia sobie efektywnego z emocjami, zaburzeń w : relacjach 

społecznych, samodzielności, nawykach i  odżywianiu. 

    Na terenie poradni udzielano konsultacji w ramach Zespołu Klasowego, w którym uczestniczyli: 

zainteresowany rodzic, dyrektor szkoły i poradni, wychowawca, pedagog szkolny oraz pracownicy 

poradni. Problem dotyczył poważnych zaburzeń zachowania, agresji u dziecka. 

    W roku 2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała ofertę w obszarze orientacji 

zawodowej. Z formy doradztwa zawodowego i personalnego w sumie skorzystało 15 uczniów. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

 

 

od 01.01.2021r. do 

31.12.2021r.  

1.Pracownicy 

poradni 

 

 

Ogółem 

osób 

 

personel pedagogiczny 5 

 

obsługa 2 

w 

przeliczeniu 

na etaty 

psycholodzy ½ 

pedagodzy 1 ½ 

logopedzi 1 ½ 

 

2. Działalność diagnostyczna poradni     

              Liczba badań 

 

 

 

psychologicznych 75 

pedagogicznych  68 

logopedycznych 160 

3. Formy pomocy udzielonej dzieciom i młodzieży  

A    Formy pomocy pośredniej 

 

 

 

 

liczba wydanych opinii w 

formie pisemnej 
78 

liczba wydanych orzeczeń o 

potrzebie nauczania 

indywidualnego 

 0 

liczba orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
15 

liczba opinii o potrzebie 

wczesnego 

wspomagania 

  3 

B   Formy pomocy 

bezpośredniej 

 

 

Zajęcia reintegracyjne (liczba 

uczniów) 

110 

zajęcia z orientacji zawodowej 

(liczba osób) 

15 

zajęcia logopedyczne (liczba 

dzieci) 

38 

4. Formy pomocy udzielanej rodzicom, nauczycielom, 

wychowawcom 

 

 Liczba spotkań z nauczycielami 

i pedagogami w szkołach 

każdorazowo podczas  wizyt 

dyrektora  

i pracowników 

pedagogicznych w szkołach 

udzielanie 

porad  

i konsultacji 

       rodzicom 

 

każdorazowo po badaniu  

psychologicznym, 

pedagogicznym i 

logopedycznym 

 Konferencje, 

warsztaty, 

prelekcje,  

dla n-cieli, 

pedagogów,  

 rodziców i 

innych (liczba 

osób) 

 

60 

Plan wydatków ogółem wynosił 469.456,00 zł, wydatkowano ogółem  438.511,73 zł  co stanowi 

93,41%. 
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Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Pod Klonowym Listkiem” w Łysomicach. 

Na terenie Gminy funkcjonuje niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Pod Klonowym 

Listkiem” w Łysomicach. Zgodnie z przepisami prawa Gmina przekazuje na jego działalność 75% 

Podstawowej Kwoty Dotacji na jedno dziecko wyliczonej na podstawie budżetu Przedszkola Jelonek 

w Papowie Toruńskim. 

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

„Pod Klonowym Listkiem” w Łysomicach w wysokości 777 784,02 zł. 

Informacje ogólne o działalności szkół i przedszkola. 

Wydatki na oświatę z budżetu gminy w roku 2021 wyniosły 14 514 442,99 zł  zł, wysokość 

subwencji oświatowej wyniosła 9 266 817,00 zł. co pokryło w 64%  kosztów utrzymania szkół.  

 

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych z podziałem na stopnie awansu 

zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach w roku szkolnym 2020/2021 

Szkoła n-le 

pełnozatr./ 

niepełnozatr. 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Łącznie 

Sz. Podstawowa w 

Łysomicach 

0                    

0 

6                         

0  

11 

0 

24 

1 

41 

1 

Sz. Podstawowa w 

Turznie 

1 

0 

1 

0 

10 

1 

21 

0 

33 

1 

Sz. Podstawowa w 

Ostaszewie 

0 

0 

2 

3 

2 

1 

9 

5 

13 

9 

Sz. Podstawowa  w 

Świerczynkach 

0 

1 

4 

1 

2 

2 

6 

6 

12 

10 

Przedszkole 

Publiczne Jelonek 

0                      

0 

6 

0 

11 

1 

0 

0 

17 

1 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

2 

3 

Łącznie 1/1 19/4 36/6 62/14 118/25 

 

Struktura etatów pracowników administracji i obsługi gminnych placówek oświatowych 

- rok szkolny 2020/2021 
 

Placówka 

Sekretark

a/ 

referent  

Księgowa Referent 

księgowy 

Kucharka/ 

pomoc 

kuchenna 

Sprzątaczka Konserwator Woźna/y Inne * 

SP Łysomice 1 1 1/2 2 8,5 1,5 2 3 

SP Turzno 1 1 1/2 3 6,5 1,5 1,5 1 

SP Ostaszewo 1/2 
1/2 

- 1/3 2 1 - - 

SP 

Świerczynki 

1/2 
1/2 

- - 3 1 - - 

Przedszkole 

Jelonek 

1 1 - 1 1,5 - 2 1 

Poradnia P-P 1/2 
1/5 - - - - - - 
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*SP Łysomice: 1- intendent, 1 – opiekunka w autobusie, 1 – „agatka”, SP Turzno: 1 – intendent, 

Przedszkole       Jelonek: 1 – pomoc nauczyciela 

 

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w kwietniu 2021 r.: 

Wyniki egzaminów zewnętrznych (w %) i promocji uczniów:  

 Przedmiot SP      

Łysomice 

SP         

Turzno 

SP 

Ostaszewo 

SP 

Świerczynki 

 

Powiat 

 

Woj. 

 

Kraj 

Egzamin 

ósmoklasisty 

Język polski  67 64 63 55 58 57 60 

Matematyka 56 52 64 38 45 43 47 

J. angielski 69 60 66 61 62 62 66 

Uczniowie 

promowani   z    

wyróżnieniem 

  

79  

 

47 21 21 

   

 

Budżety Szkół Podstawowych i ich realizacja w 2021 roku 

Szkoła Plan Wykonanie % planu 

SP Łysomice 5 908 050,37 zł 5 369 390,35 zł  90,88 

SP Turzno 5 024 755,04 zł 4 781 770,99 zł 95,16  

SP Ostaszewo 2 435 046,29 zł 2 196 185,01 zł 90,19 

SP Świerczynki 2 371 811,33 zł 2 167 096,64 zł 91,37 

Razem 15 739 663,03 zł 14 514 442,99 zł - 

 

Liczba uczniów w szkołach (stan na 30.09.2021 r.) 

Szkoła Oddział 

przedszkolny 

Kl. 

I 

Kl. 

II 

Kl. 

III 

Kl. 

IV 

Kl. 

V 

Kl. 

VI 

Kl. 

VII 

Kl. 

VIII 

Razem 

SP Łysomice 50 58 56 58 50 47 25 81 49 474 

SP Turzno 39 55 33 41 31 33 23 65 46 366 

SP Ostaszewo 21 21 20 19 26 18 25 27 25 202 

SP Świerczynki 20 15 8 15 9 11 10 12 17 117 

Razem 130 149 117 133 116 109 83 185 137 1159 

 

Liczba uczniów szkół korzystających z obiadów i świetlicy 

Szkoła Obiady Świetlica 

SP Łysomice 321 205 

SP Turzno 221 65 

SP Ostaszewo 107 190 

SP Świerczynki 77 90 

Razem 726 550 

Liczba uczniów korzystających z obiadów i świetlicy nie uwzględnia obostrzeń związanych z 

pandemią COVID i była niższa w okresach zastosowania obostrzeń.  

Dowozy uczniów. 

      Uczniowie dowożeni byli do szkół w okresie od IX 2020 r. do II 2021 r. autobusami firmy Arriva 

Bus Transport Polska a od III do VI 2021 r. autobusami firmy PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp. K. 
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z  następujących miejscowości: do Szkoły Podstawowej w Łysomicach z Zakrzewka, Koniczynki, 

Papowa Toruńskiego, Papowa Osieki, Lulkowa, Ostaszewa i Gostkowa, 

• do Szkoły Podstawowej w Świerczynkach z Lulkowa, Piwnic, Różankowa, Świerczyn,  

oraz Chorabia, 

• do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie z Wytrębowic i Zęgwirtu,  

• do Szkoły Podstawowej w Turznie z Turzno, Gostkowo, Lipniczki, Tylice, Kamionki  Duże 

i Kamionki Małe, a także z terenu Gminy Lubicz: Rogowo, Brzeźno, Gronówko 

 i  Gronowo. 

     Łączny koszt dowozów uczniów do szkół przez Firmę Arriva i PTO Lipnicki w roku szkolnym 

2020/2021 r. wyniósł  250.065,95 zł. Koszty dowozów uczniów były niższe z uwagi na zawieszenie 

zajęć w szkołach spowodowane pandemią coronawirusa COVID-19. 

 

Ilość dzieci dowożonych do szkół podstawowych dziennie na terenie Gminy Łysomice w  2021 r. 

Szkoła Liczba korzystających z dowozów 

SP Łysomice 177 

SP Turzno 284 

SP Ostaszewo 132 (69 z rejonu Sławkowa) 

SP Świerczynki 96 

Razem 689 

 

      Liczba uczniów dowożonych ulegała zmniejszeniu w okresach stosowania obostrzeń związanych 

z pandemią COVID. W okresie od stycznia do kwietnia dowożone były tylko dzieci z oddziałów 

przedszkolnych i uczniowie klas I-III. W pozostałych miesiącach dowożeni byli już wszyscy 

uczniowie. 

Dowozy uczniów niepełnosprawnych 

Zadanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie Torunia 

realizowane było w roku szkolnym 2020/2021 przez Firmę „2MA2” z Kamionek Małych trzema 

środkami transportu, dwoma 8 osobowymi oraz jednym 19 osobowym busem. 

Dodatkowo z 4 rodzicami gmina podpisała umowy na dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

szkół specjalnych, ośrodków i przedszkoli prywatnymi środkami transportu. 

Kwota wydana w roku szkolnym 2020/2021 r. na dowozy uczniów niepełnosprawnych do 

przedszkoli, szkół specjalnych i ośrodków w Toruniu za wynajem busów i umowy z rodzicami 

wyniosła łącznie 157.563,10  zł, w tym na zwrot kosztów dowozów dla rodziców 12.625,10 zł.  Koszty 

dowozów niepełnosprawnych uczniów były niższe z uwagi na zawieszenie zajęć w przedszkolach, 

szkołach i ośrodkach spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych pracowników. 

        W 2021 r. wydano 8 decyzji dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na łączną kwotę 43.843,69  zł,  z tego na przyuczenie do wykonywanie 

określonej pracy 2.032,00 zł i na naukę zawodu 41.811,69 zł. 

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży.  

     Zgodnie z art. 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy IX/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku Stypendium 

Samorządu Gminy Łysomice, zwane dalej stypendium, może być przyznane uczniowi, który w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium: 

1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
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2) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej: 

    a) 5,30- w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI, 

    b) 5,20 –w przypadku uczniów szkół podstawowych w klasach VII-VIII, 

    c) 5,20- w przypadku uczniów klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 

3) odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego z wyjątkiem sukcesów w 

konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych. 

 

Powyższe kryteria spełnili i na rok szkolny 2021/2022 stypendium uzyskali 

następujący uczniowie: 

1. Alan Krygier – uczeń kl. VIa Szkoły Podstawowej w Łysomicach, 

2. Jakub Krzysztof Piecuch – uczeń kl. VIIIa Szkoły Podstawowej w Łysomicach, 

3. Aleksander Rumiński – uczeń kl. VIIIb Szkoły Podstawowej w Turznie,  

4. Mikołaj Trela – uczeń kl. VIIb Szkoły Podstawowej w Turznie, 

5. Adam Rozpędowski – uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Świerczynkach,  

6. Wiktoria Elżbieta Wiśniewska – uczennica kl. IVa Szkoły Podstawowej  w  Łysomicach 

7. Marta Popławska – uczennica kl. VIc Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

8. Jakub Paga – uczennica kl. VIc Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

9. Artur Wojciech Talkowski – uczeń kl. VIc Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

10. Paulina Chojna – uczennica kl. VIc Szkoły Podstawowej w Turznie,  

11. Jakub Szmit – uczeń kl. IVb Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

12. Dominika Anna Kalinowska – uczennica kl. IVa Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

13. Marta Maria Kalinowska – uczennica kl. VIc Szkoły Podstawowej w Łysomicach, 

14. Mateusz Pawlikowski – uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej w Świerczynkach,  

15. Hubert Zubik – uczeń kl. VIIIb Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

16. Zuzanna Dybowska – uczennica kl. VIb Szkoły Podstawowej w Turznie,  

17. Łucja Szablewska – uczennica kl. VIIIb Szkoły Podstawowej w Łysomicach,  

18. Igor Roman Rychlicki – uczeń kl. VIIIa Szkoły Podstawowej w Łysomicach  
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Dzień Edukacji Narodowej - nagrody Wójta w 2021 r. 

1. Lucyna Góralska - Szkoła Podstawowa w Łysomicach  

2. Kamila Szablewska - Szkoła Podstawowa w Łysomicach 

3. Radosław Siołkowski  - Wicedyrektor, Szkoła Podstawowa w Turznie 

4. Agnieszka Majka - Szkoła Podstawowa w Turznie 

5. Dorota Suchecka - Dyrektor, Szkoła Podstawowa w Świerczynkach 

6. Joanna Wojtulska - Dyrektor,  Przedszkole Jelonek w Papowie Toruńskim 

7. Joanna Kulis - Przedszkole Jelonek w Papowie Toruńskim 

8. Alicja Ciesielska - Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 

9. Dorota Frey - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach 

10. Wisława Korbutt-Sułek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach 

 

 

Gmina Łysomice realizuje projekty: 

      Gmina Łysomice przystąpiła 5 listopada 2021 r. do  konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”. W ramach konkursu 

„Granty PPGR” zostanie objętych 118 osób, a łączny koszt zadania: Cyfrowa Gmina - "Granty PPGR", 

wyniesie 379 960,00 zł. 

      Dodatkowo Gmina Łysomice w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa bierze udział w Oś V. Rozwój cyfrowy JST  

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. 

W ramach inwestycji przewidziano realizację wydatków bezpośrednio wpisujących się w zadania 

opisane w dwóch z czterech obszarów merytorycznych określonych w regulaminie konkursu 

grantowego Cyfrowa Gmina. Są to: Cyfryzacja urzędów JST (fakultatywny) oraz 

Cyberbezpieczeństwo (obligatoryjny). Inwestycja skupia się głównie na wdrożeniu mechanizmów 

pracy zdalnej przez realizację następujących działań: zakup licencji i wdrożenie systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów będącego elektronicznym „krwioobiegiem” spraw i dokumentów 

wraz z zapewnieniem bezpiecznego dostępu zdalnego do tej aplikacji dla pracowników urzędu wraz 
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 z wydajnym skanerem umożliwiającym cyfryzację poszczególnych dokumentów wpływających  

do urzędu; zakup serwera, który zostanie wykorzystany na potrzeby systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów; doposażenie stanowisk pracowniczych w stację roboczą, dzięki której zastąpi 

się tą najbardziej wysłużoną. W ramach obszaru Cyberbezpieczeństwo przewidziano obligatoryjny 

zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa oraz dodatkowe usługi doradcze dotyczące 

wsparcia urzędu w zakresie oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu 

oraz przygotowania opisów przedmiotu zamówienia na etapie realizacji grantu. Zgodnie z przyjętym 

harmonogramem inwestycji zostanie ona zrealizowana do końca 2022 roku. Wartość grantu konkursu 

„Cyfrowa Gmina” wynosi: 100 000 zł. 

     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. 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. 

     Gmina Łysomice zakończyła udział 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 były 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 był całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik 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. Wartość 

grantu projektu 150 000,00 zł. W ramach środków z projektu zakupiono 24 laptopy, 

które po zakończeniu szkoleń zostały przekazane do jednostek oświatowych naszej gminy w Turznie 

i Świerczynkach. 

 

 

Na terenie Gminy Łysomice, trwają prace związane z budową nowoczesnej sieci 

światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu. Inwestycja 
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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. oraz KATEL S.C. działająca 

w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. realizują 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 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 pozyskiwane są przez pracowników Firmy Projektowej ATEM POLSKA Sp. z o.o. 

oraz KATEL S.C. 

        W 2021 roku został zakupiony i wymieniony zużyty sprzęty na nowy w Urzędzie Gminy 

Łysomice : 

• cztery komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym, 

• dodatkowy jeden pakiet biurowy Office, 

• niszczarka podręczna, 

• telefon stacjonarny z konsolą do biura podawczego, 

• telefoniczny serwer aplikacji z oprogramowaniem, 

• sprzęt fotograficzny z aparatem do nagrywania video z jakością 4K, 

• dwie drukarki do biur, 

• wydajna kserokopiarka kolorowa, 

• zakupienie nowego systemu nagłośnieniowego na sale obrad Rady Gminy.  

 

Ochrona zdrowia. 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wraz z ośrodkiem zdrowia  

w Turznie i Łysomicach. 

       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 2022 r. poz. 663) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Łysomice. 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. Ponadto w Ośrodku Zdrowia w Łysomicach realizowane są odpłatne świadczenia 

 w zakresie rehabilitacji i masażu oraz funkcjonuje Apteka.                                                                                                                                                                                                                          

     W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach wchodzą 

następujące jednostki: Ośrodek Zdrowia w Łysomicach na ul. Łąkowa 3 oraz Ośrodek Zdrowia  

w Turznie. 

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach w  2021 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 oraz poradni stomatologicznej. 
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      Liczba zadeklarowanych pacjentów wzrastała aby osiągnąć w grudniu 6257. Wzrastała także liczba 

pacjentów do pielęgniarki POZ oraz położnej w zbliżonym zakresie. Pielęgniarki szkolne opiekowały 

się przez cały rok dziećmi w ilości 1350. 

 

Liczba udzielanych porad stomatologicznych zmieniała się w ciągu roku w sposób znaczący od 732 

porad w kwietniu do 2055 w styczniu. 
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        Podobnie zmieniała się liczba porad ginekologicznych finansowanych w części przez NFZ  

oraz w części ze środków Gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

Kobiet. 

        SP ZOZ w Łysomicach zatrudniał na umowę o pracę 13 osób co daje 12,50 etatów. Zatrudnionych 

było 3 lekarzy,1 stomatolog, 3 pielęgniarki, 2 rejestratorki, zastępca kierownika, księgowa  

i sprzątaczka. Dodatkowo w ramach kontraktów świadczyło pracę 5 lekarzy w ramach indywidualnej 

praktyki lekarskiej. Na umowę zlecenie  pracowało 3 pielęgniarki, 2 asystentki stomatologiczne, 2 

sprzątaczki, 2 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczka stażystka, 1 pracownik interwencyjny. 

      W okresie 2021 r. SP ZOZ osiągnął przychód w wysokości 3.246.442,33 zł przy planie 

3.209.470,00 zł stanowiło101% wykonania planu. SP ZOZ otrzymał 3.065.508,51 zł z tytułu rozliczeń 

z NFZ. Zaplanowane rozchody wynosiły 3.148.557,00 zł z czego wykonano 3.148.220,49 zł co stanowi  

98% planu.   

Gminnego Ośrodka 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 2021 r. zatrudnionych w ramach umowy o pracę było 18 osób, w tym 5 

pracowników socjalnych, 4 osoby w dziale administracji, 4 osoby w dziale świadczeń rodzinnych, 4 

opiekunki środowiskowe, 1 asystent rodziny. 

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

i wydania decyzji administracyjnych. W roku 2021 w GOPS wydano łącznie 2 361 decyzje 

administracyjne oraz 1 199 rozstrzygnięć. 
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     W 2021r. - pomocą społeczną objęto 238 rodzin, tj. 601 osób. W 2021 r. tylko z pracy socjalnej 

(bez pomocy finansowej) skorzystały 115 rodziny tj. 337 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 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach wydatkował na realizację zadań 

łącznie kwotę 19 147 919,05 zł. 

Źródła finansowania:  

   - dotacje: 17 544 235,47 zł 

   - budżet Gminy: 1 447 804,06 zł 

   - refundacje: 14 490,44 zł 

 

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: 

• Udzielanie schronienia oraz niezbędnego ubrania, posiłków osobom tego pozbawionym z 

terenu gminy – zapewniono schronienie 4 osobom. 

• Zapewnienie posiłku oraz dożywianie dzieci-„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 

sfinansowano posiłki w szkołach i przedszkolach (obiady) dla 119 dzieci oraz zasiłki celowe 

na żywność - dla 256 osób.  

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- wypłacił 302 świadczenia.  

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych- udzielono 170 rodzinom.  

• Praca socjalna- ośrodka udzielili pomocy w formie pracy socjalnej poprzez m. im. poradnictwo, 

wsparcie, rozmowę 342 rodzinom.  

• Poradnictwo specjalistyczne- roku z poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego 

skorzystały 38 rodziny (120 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 31 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 5 osób.  

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych- w roku 2021 Ośrodek wypłacał miesięcznie 

zasiłki stałe 26 osobom , w tym 20 osobom samotnie gospodarującym (łącznie 32 osoby w 

rodzinach).  

• Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne- w roku 2021 Ośrodek opłacał składki na 

ubezpieczenie zdrowotne 23 osobom pobierającym zasiłek stały. 

• Ubezpieczenie zdrowotne da osób objętych kontraktem socjalnym- ubezpieczeniu podlegała 

jedna osoba, która 2021r. realizowała kontrakt socjalny w związku z udziałem w projekcie 

„Stokrotkowy szlak”.  

• Dodatki mieszkaniowe- wypłacając świadczenia dla 44 osób. 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

• Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w miejscu ich zamieszkania- w roku 2021 z usług specjalistycznych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi korzystały 24 osoby.  

• Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej- wydano na podstawie wywiadów środowiskowych dla 

8 osób. 

• Świadczenia wychowawcze- tj. 500 + wypłacił świadczenia dla 2.183 dzieci na łączną kwotę 

13.149.182 zł.  

• Świadczenia rodzinne- w 2021 roku GOPS wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę 

2.725.646 zł. 

• Fundusz alimentacyjny- z funduszu alimentacyjnego wypłacono 472 świadczenia.  

• Stypendia i zasiłki szkolne- stypendia szkolne otrzymało 32 dzieci.  

• Dodatki energetyczne- skorzystało 18 osób w 5 rodzinach.  

• Karta Dużej Rodziny- wydano 206 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 11 osób.  

• Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – 320 osób skorzystało 

z paczek żywnościowych.  

• Realizacja projektu „Pomocni dla Ciebie II” w ramach którego wsparciem objęto 10 osób 

niesamodzielnych i 13 opiekunów faktycznych.  

• 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.  

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

mieszkańców bransoletki życia w ilości 14 sztuk.  
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• 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: 

• Kierowanie osób do projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów 

w województwie kujawsko – pomorskim” ( 4 grupy 8-12 osób) 

• organizacja Dnia Kombatanta, poprzez przygotowanie dla 10 seniorów i wręczenie upominków 

i paczek żywnościowych. 

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

niepełnosprawnych i nie mających wsparcia w najbliższym otoczeniu w okresie listopad 2020 

– styczeń 2021, posiłku dwudniowe przez 7 dni w tygodniu z dowozem do domu. 

• organizacja  wraz z koordynatorem GKRPA upominków mikołajkowych–150 dzieci otrzymało 

paczki ze słodyczami. 

• 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, 

• kierowanie osób do środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży, 

• 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 , 

• kierowanie rodzin do projektu „Rodzina w Centrum 3”(skierowanie 12 rodzin z dziećmi),  

• kierowanie osób do programu „Aktywni wygrani” (skierowanie 3 osób), 

• kierowanie do programu „Usługi opiekuńcze i asystencie w powiecie toruńskim” (wyszkolono 

6 opiekunek zajmujących się 7 osobami niesamodzielnymi), 

• 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 7 rodzinach, w tym 3 wszczęte przez GOPS, 
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• 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, 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
      Najważniejsze założenia polityki wobec alkoholu w Polsce wynikają z Ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa  

ta określa kierunki polityki państwa wobec alkoholu. Dokumentem, który oprócz ustawy, stanowi 

prawną podstawę podejmowanych działań jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, wchodzących w skład strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

corocznie uchwalany przez Radę Gminy. Dlatego też ogromnie ważny jest etap planowania działań,  

aby te zadania, które zamierzamy realizować w danym roku, znalazły się w tym programie. 

Ustawa nakłada na wójta obowiązek powołania gminnej komisji, wskazując także możliwość 

powołania pełnomocnika, bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację programu. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Łysomice na rok 2021. 
      Głównym celem Programu założonym do realizacji w roku 2021 była profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów związanych z używaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami  ryzykownymi. 

W roku 2021 w celu realizacji założeń ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i narkomanii konieczne było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

 i edukacyjnej, skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, ale także do rodziców, nauczycieli  

i pedagogów. Zgodnie z rekomendacją PARPA działania te mają w tym roku szczególnie uwzględniać 

trudności wynikające z izolacji dzieci i młodzieży w związku z pandemią Covid-19, oraz zakładać 

takie formy wsparcia, które będą właściwą o adekwatną reakcją na obecną sytuację.   

Osiągnięciu tego celu służyły:  

- finansowanie dostosowania miejsc pomocy do pracy zdalnej- aby umożliwić realizację zadań  

w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych możliwe 

jest finansowanie wszelkich kosztów dostosowania miejsc pomocy do realizowania zadań w formie 

zdalnej,  

- przygotowania informacji do lokalnych mediów i ten rodzaj działań informacyjnych także może być 

sfinansowany w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

- rozeznanie potrzeb placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i dofinansowanie tych porad, które 

nie są finansowane przez NFZ, aby placówki mogły udzielać szerokiego wsparcia osobom 

potrzebującym pomocy psychologicznej, redukując ryzyko sięgania po alkohol w tym trudnym 

okresie,  

- zakup środków ochrony osobistej dla osób, które wykonują prace w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  

- prowadzenie edukacji publicznej w zakresie wpływu stanu epidemii na problemy alkoholowe, 

szczególnie w zakresie ochrony dzieci i dorosłych przed przemocą w rodzinie,  

- kontynuacja pracy świetlic profilaktyczno-wychowawczych – w przypadku konieczności 

prowadzenie zajęć online i tele-rozmów z dziećmi i ich opiekunami, prowadzenie edukacji zdrowotnej 

i uczenia nowych postaw dzieci uczęszczających do świetlic, 

- prowadzenie rekomendowanych przez PARPA programów profilaktycznych, uczenia postaw 

i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu – w szkołach i w świetlicach profilaktyczno-

wychowawczych, 

- edukacja z zakresu radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, osobistych i zawodowych 

(edukacyjnych) – dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, osób uczęszczających na spotkania grup AA 

i Al.-Anon, w przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć bezpośrednich dopuszcza 

się prowadzenia ich w trybie online, 
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- edukacja rodziców i wychowawców w zakresie umiejętności pomagania młodzieży w dokonywaniu 

właściwych wyborów, radzenia sobie ze stresem, z izolacją, z samotnością, 

- zwiększenie skuteczności interwencji wobec zaburzeń zachowania wynikających z nadmiernego 

spożycia alkoholu czy używania środków psychoaktywnych – dla uczniów gimnazjum, rodziców  

i nauczycieli. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

    Do zadań Gminnej Komisji RPA w 2021 należało: 

1. przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych 

2. prowadzenie rozmów motywacyjnych do podjęcia dobrowolnego leczenia 

3. kierowanie wniosków do sądu w sprawie poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego 

4. prowadzenie indywidualnych przypadków przemocy w rodzinie 

5. zapewnienie ofiarom przemocy wszelkiej pomocy, a w szczególności pomocy prawnej 

i psychologicznej 

6. podejmowanie interwencji oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego w przypadku złamania przepisów ustawy a także kontrola punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 

     Do kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi upoważnia się członków 

Gminnej Komisji RPA, którzy z przeprowadzonej kontroli każdorazowo sporządzą protokół. 

Świetlice profilaktyczno-wychowawcze  

Do zadań świetlic profilaktyczno-wychowawczych w 2021 należało: 

- prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych zgodnie z programem przygotowanym dla całej 

grupy i diagnozą indywidualną dzieci, 

- praca ze stałymi grupami dzieci, 

- praca z dziećmi w kontakcie indywidualnym, 

- przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla dzieci, 

 -prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem zgodnej z charakterem placówki, 

- utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka w celu-także w przypadku braku możliwości kontaktu 

bezpośredniego (za pośrednictwem tele-porad), 

- diagnozy sytuacji rodziny, 

- rozwiązywania problemów rodziny (motywowanie osoby uzależnionej i współuzależnionej do 

podjęcia terapii), 

- współpracy dotyczącej postępów dziecka w procesie socjoterapii, 

- współpraca z instytucjami (gminna komisja RPA, szkoła, GOPS, Poradnia P-P, sąd rodzinny,), 

które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów a zwłaszcza w zakresie podejmowania 

interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych. Niezwykle istotny jest wymóg 

współpracy z wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi i nauczycielami uczącymi dzieci, 

zwłaszcza tych przedmiotów, które sprawiają dzieciom trudności. Aby zwiększyć efektywność 

pomocy konieczna jest wymiana informacji na temat sytuacji szkolnej dziecka, ewentualnych 

wagarów, itp.), 

-  korzystanie z regularnych konsultacji lub superwizji dotyczących pracy placówki, 

- zajęcia (spotkania) grupowe dla rodziców, warsztaty w zakresie doskonalenia umiejętności 

wychowawczych. 

 

Sport.  

Nagrody i stypendia sportowe.  

Wyróżnienia Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia 

trenerskie lub za całokształt działalności sportowej w roku  2021. 

      Samorząd Gminy w 2021 roku przyznał nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki i  osiągnięcia 

w dziedzinie sportowej w kwocie 11 300,00 zł dla niżej wymienionych osób:  
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1. Dominika Gałka - AZS UMK Toruń –sekcja wioślarska, junior - czwórka bez sterniczki 

VI miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w Belgradzie, I miejsce w Mistrzostwach Polski 

Juniorów w Poznaniu wraz z załogą. 

2. Adrian Brzeziński - lekkoatletyka/sprint –senior 

Mistrz Polski w kategorii U23 na dystansie 200 m, wicemistrz Polski  w kategorii U23 na dystansie 

100 m, wicemistrz Polski seniorów na dystansie 200 m, halowy wicemistrz Polski w kategorii U23 

na dystansie 200 m       

3. Michał Gałka - Kolarstwo szosowe – Kategoria Orlik (U23) 

I miejsce w Mistrzostwach Polski w jeździe drużynowej  na czas w kat. U23, II miejsce w 

Mistrzostwach Polski  w jeździe drużynowej na czas  w kategorii elita mężczyzn. 

4. Karol Kruszyński - Motocross/senior 

Wicemistrz Polski – klasa MX 2, Wicemistrz Polski – klasa Open 

5. Bartłomiej Sikorski - Speedrower/kategoria U18 

Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów U18 – srebrny medal 

6. Antoni Adam Sikorski (6 lat) - Speedrower/kategoria U6 

Indywidualny Puchar Polski Żaków – I miejsce, Drużynowe Mistrzostwa Polski Żaków U12 – III 

miejsce, Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaków U6 – II miejsce. 

7. Jakub Parzyszek - Szermierka - floret/młodzik 

III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików drużynowo do 14 lat, III miejsce indywidualnie w 

Europejskim Festiwalu Szermierki w Poznaniu. 

 

Infrastruktura sportowa na terenie Gminy:  
 

1. Boisko trawiaste pełnowymiarowe do piłki nożnej w Ostaszewie.  

2. Kompleksy sportowe typu Orlik w Ostaszewie, Gostkowie i Turznie.  

3. Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Łysomicach. 

4. Sale sportowe przy Szkołach Podstawowych w Łysomicach, Turznie, Ostaszewie i Świerczynkach. 

5. Boiska na terenie poszczególnych sołectw tj. w Papowie Toruńskim, Koniczynce, Kamionkach 

Małych, Kamionkach Dużych, Tylicach, Lulkowie , Zakrzewku, Świerczynki, Kowróz, 

Wytrębowice, Gostkowo, Papowo Toruńskie Osieki, Ostaszewo i Piwnice. 
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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 uczestniczyły 3 orliki tj. Turzno, Ostaszewo i Gostkowo, 

na których zatrudnionych było 5 animatorów. Każdy z nich był organizatorem czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i dorosłych, którzy wyrażali chęć korzystania z obiektu w tygodniu, w godzinach 

popołudniowych oraz w weekendy, aby realizować swoje pasje sportowe. Ponadto na terenie 

kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej w Łysomicach zatrudniony był jeden animator tylko ze 

środków gminnych, który realizował zajęcia tak jak animatorzy na pozostałych orlikach. Projekt 

realizowany był w 2021 r. od marca do listopada. 

 

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 2021 r. Gmina przeznaczyła kwotę 96 000 zł na wykonywanie zadań z 

zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Łysomice dla niżej wymienionych Klubów w następującej 

wysokości: 

1. Toruński Klub „Karate Oyama” – 2.000 zł, 

2. Kolarski Klub Sportowy Łysomice -   10.000 zł, 

3. Kujawsko – Pomorski Związek Koszykówki – 4.000 zł, 

4. Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” – 80.000 zł. 

 

Kluby działające na terenie Gminy.  

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

Mustang uczestniczył w 2021 r. w rozgrywkach ligowych Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki 

Nożnej, zarówno seniorzy jak i juniorzy. Trzy razy w tygodniu organizowane były treningi. W 2021 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 2021 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 Szkoły 

Podstawowej w Łysomicach lub w plenerze. Głównym celem działalności jest szerzenie kultury 

fizycznej i popularyzacja zdrowego stylu życia. 

 

Imprezy sportowe. 
     XXVII  turniej piłki nożnej im. "Jana Katry" w Gminie Łysomice.  

W dniu 3 października 2021 r. odbył się Powiatowy turniej piłki nożnej im. "Jana Katry". Otwarcia 

zawodów dokonał Pan Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Piotr Kowal Wójt 

Gminy Łysomice. Włodarze złożyli kwiaty i znicz na grobie Jana Katry. W rozgrywkach wzięło udział 

5 zespołów. Mecze były bardzo zacięte. Zwycięskie drużyny, najlepszy strzelec i bramkarz otrzymali 

pamiątkowe puchary. 

.  
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      W dniu 25 września 2021 r. w Ostaszewie odbył się turniej „O Puchar Niepodległości”, którego 

współorganizatorami byli Gmina Łysomice i  LZS Mustang Ostaszewo. 

     W rywalizacji mogą brać udział dziewczynki z rocznika 2010 i młodszych oraz chłopcy z rocznika 

2011 lub urodzeni w późniejszych latach. W dotychczasowych zmaganiach eliminacyjnych najlepsze 

okazywały się zespoły Gol Brodnica, Olimpia 2011 Grudziądz, Sparta Złotów oraz MUKS Bydgoszcz. 

Podobnie jak w poprzednich turniejach, w Ostaszewie zgromadziło się mnóstwo młodych adeptów 

piłki nożnej, którym towarzyszył tłum wiernych fanów. W turnieju brało udział 16 drużyn. Bliscy, 

rodzina i  przyjaciele, przez cały czas trwania imprezy głośno wspierali zawodników. W przerwach 

między spotkaniami piłkarze i kibice nie nudzili się. Każdy mógł wziąć udział w specjalnie 

przygotowanych animacjach, konkursach i grach sprawnościowych. Organizatorem zmagań „O Puchar 

Niepodległości” jest fundacja Aktywni dla Polski wsparta przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 

 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Ostaszewie. 
        Klub ma swoją nową siedzibę w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. Poza 

działalnością podstawową członkowie klubu są pasjonatami szachów i corocznie uczestniczą 

w  zawodach krajowych i wojewódzkich w tej dyscyplinie. W 2021 r. uczestniczyli w XXV 

Szachowych Mistrzostwach Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża – 

Wrocław 2021. 
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       Rozegrano także turniej blitza, zwycięzcą został Przemysław Wiśniewski z Ostaszewa, w 

pierwszej dziesiątce z Klubu z Ostaszewa znaleźli się także VII Damian Kamiński, VIII Tomasz 

Jatrzębski i IX Czesław Karasiewicz. W wynikach na szachownicach turnieju drużynowego Damian 

Kamiński z Ostaszewa na trzeciej szachownicy zdobył największą ilość punktów. 

 

Kultura. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach. 
     Sieć bibliotek publicznych w gminie Łysomice w 2021 r. nie uległa zmianie, nadal funkcjonuje 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach i jej 6 filii. 

W 2021r. w bibliotekach gminnych zarejestrowano 1311 czytelników ( o 162 więcej  niż w 2020 r.) – 

tj. 12,81 czytelnika na 100 mieszkańców gminy jest to jeden z najwyższych odsetek w powiecie 

toruńskim wśród bibliotek publicznych wiejskich. 

W 2021 r. w bibliotekach wypożyczono : 18647 woluminów (o 591 więcej niż w roku poprzednim) , 

czasopism nieoprawnych – 1226 egzemplarzy  (o 248 więcej niż w roku poprzednim) i na platformie 

Legimi wypożyczono 251 książek. Statystyczny czytelnik wypożyczył  14 książek w ciągu roku. Na 

miejscu udostępniono 100 książek ( spadek o 204 udostępnienia) i 168 egzemplarzy czasopism (spadek 

o 112  udostępnienia). Na 100 mieszkańców gminy udostępniono 196,84  zbiorów - jest to jeden z 

wyższych odsetek w powiecie toruńskim wśród bibliotek publicznych wiejskich. 

     Rok 2021 był trudny, z powodu pandemii w bardzo dużym stopniu została ograniczona działalność 

bibliotek. Od wakacji szkolnych wróciliśmy do działalności kulturalnej w zaostrzonych warunkach 

sanitarnych. 

     Od dnia 1 czerwca  2020 r. we wszystkich bibliotekach na terenie gminy wprowadzono 

elektroniczny sposób wypożyczania. Obecnie czytelnik może nie wychodząc z domu przeglądać cały 

zasób gminnego księgozbioru i rezerwować interesujący go egzemplarz. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. wynosił 59 549 woluminy. Stan księgozbioru wzrósł w 2021 

r. o 1547 tomów książek. 

 

Działalność kulturalna organizowana przez Urząd Gminy w 2021 roku. 
        Rok 2021 był dla wydarzeń kulturalnych rokiem wyjątkowym. Ze względu na trwającą 

pandemię zrezygnowano z większości imprez i wydarzeń gminnych i sołeckich. 

Z zaplanowanych imprez zrealizowano: finał WOŚP oraz Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice. 
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29 Finał  WOŚP 

            Z uwagi na trwającą pandemię 29 Finał WOŚP w Gminie Łysomice zrealizowano w zupełnie 

nowej formie w porównaniu do lat poprzednich. Zrezygnowano z organizacji imprez w salach 

szkolnych. We współpracy ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i przy wsparciu mieszkańców 

zorganizowano: „Szalony Rajd” który odwiedził wszystkie sołectwa w naszej gminie  

oraz Wośpowskie morsowanie w Kamionkach Małych. Uruchomiono e-skarbonkę, którą zasilały  

środki z internetowej wymiany towarów oraz licytacji. Podczas finału zebrano ponad 180 tysięcy 

złotych. 

 

            
  

 
 

 

Dzień dla zdrowia w Gminie Łysomice, piknik rodzinny na zakończenie wakacji. 
      W niedzielę 29 sierpnia w gminie Łysomice odbył się piknik rodzinny „Dzień dla zdrowia  

w Gminie Łysomice”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie nowo wybudowanego ośrodka zdrowia  

w Łysomicach, na którym zaproszeni goście przecięli symboliczną wstęgę. Był to również dzień,  

w którym mieszkańcy mogli zwiedzić nowoczesny obiekt, oraz skorzystać z szeregu bezpłatnych 

badań przeprowadzanych przez personel ośrodka oraz firmy zewnętrzne. 
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V Gminny Zlot Motocykli MOTO GOSTKOWO  

 

         
 

Gminny Kiermasz Wielkanocny online dla Matildy. 
      W związku z wprowadzonymi obostrzeniami zrezygnowano z organizacji stacjonarnego kiermaszu 

ozdób wielkanocnych. Na oficjalnym fanpage'u Facebook Gmina Łysomice zostało utworzone 

wydarzenie – internetowy kiermasz. Sprzedawano ozdoby wielkanocne, które brały udział w gminnym 

konkursie " Najpiękniejsza ozdoba Wielkanocna", oraz podarowane przez mieszkańców. Dochód ze 

sprzedaży został przekazany na leczenie Matildy Salejko z Silna – dziewczynki chorującej na GDAP1. 



74 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Łysomice za 2021r. 

 
 

Gminny konkurs "Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”. 
        Konkurs ma na celu propagowanie tradycji tworzenia dekoracji i zdobienia domostw na 

okoliczność świąt Wielkanocnych. Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Do konkursu 

zgłoszono łącznie 49 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięskie prace zostały przekazane na 

kiermasz charytatywny zorganizowany dla Matyldy Salejko z Silna. 

 

 
 

Konkurs na LOGO SP ZOZ. 
            W związku z otwarciem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łysomicach przygotowano dla mieszkańców konkurs na stworzenie logo. 

Najlepsza z nadesłanych prac została wykorzystywana jako LOGO Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach. 
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Konkurs „Piosenka dla Mamy”. 
      Konkurs zorganizowany dla dzieci z okazji Dnia Mamy. Mali uczestnicy śpiewają piosenki dla 

swoich mam i wstawiają je na gminnym fanpagu. Łącznie nadesłano 18 nagrań. Zaangażowanie dzieci, 

poziom wykonania i inwencja twórcza była godna podziwu dlatego komisja konkursowa postanowiła 

nagrodzić wszystkich uczestników. 

 
 

Konkurs fotograficzny "Gmina Łysomice w moim obiektywie". 
         Celem konkursu była popularyzacja ciekawych miejsc na terenie Gminy Łysomice, 

propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu, oraz promowanie osób 

uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.  
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Konkurs na świąteczną kartkę. 
     Konkurs na świąteczną kartkę ogłaszany jest każdego roku w okresie świąt Bożego Narodzenia 

 i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Najpiękniejsze prace są wykorzystywane w kolejnym 

roku przy projektowaniu gminnej kartki świątecznej. Do konkursu nadesłano 51 prac. 

 

 
 

Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. 
      Konkurs ma na celu propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia 

 oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Konkursy takie jak ten stwarzają okazje do powrotu tradycji 

własnoręcznego wykonywania stroików bożonarodzeniowych. Do konkursu przystąpiło 16 osób 

zgłaszając własnoręcznie wykonane stroiki świąteczne.  

 

  
 

Promocja w mediach.  

    W 2021 roku Gmina Łysomice publikuje artykuły informacyjno- promocyjne na temat gminy 

Łysomice w dwutygodniku „Poza Toruń”,  „Wokół Torunia” w gazecie „Nowości” i na 

internetowych portalu „Oto Toruń”. 

Prowadzony jest w mediach społecznościowych oficjalny fanpage Gminy Łysomice.  

 

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Łysomice. 

        Na terenie Gminy Łysomice funkcjonuje 7 zarejestrowanych stowarzyszeń i jedna Fundacja: 

- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice funkcjonuje od 2003 r. i wspomaga Gminę Łysomice  

w realizacji zadań, których nie może wykonać gmina, a także realizuje zadania własne. 
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych powstało w 2006 r. i skupia wokół siebie wszystkich członków  

z - Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Łysomice. 

- Łysomickie Stowarzyszenie Markus zostało utworzone w 2013 r.  

- Stowarzyszenie „Razem możemy wiele” działające na terenie sołectwa Zakrzewko. 

- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej zostało utworzone w 1999 r. i działa w sołectwie Tylice. 

- Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie działa bardzo prężnie. 

- Stowarzyszenie z Gostkowa „Bo jak nie my to kto”. 
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- Stowarzyszenie z papowa Toruńskiego Osieki „Biegaj za miastem”.   

- Fundacja Pro Futuro funkcjonuje w Łysomicach prowadząc przedszkole „Pod klonowym listkiem”  

 

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, Świerczynkach, Łysomicach, Wytrębowicach, Ostaszewie, Papowie 

Toruńskiem, Gostkowie, Turznie, Tylicach, Kamionkach Małych, Kamionkach Dużych, gdzie mogą 

realizować swoje pomysły 

 

Koło Gospodyń Wiejskich „Alebabki” 

Koło Gospodyń Wiejskich "Alebabki" z Ostaszewa założone 2 listopada 2011 r. i obecnie składa się z 

13 członkiń. 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, 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.  
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Koło Gospodyń Wiejskich  „Koło kobiet aktywnych Papowo Toruńskie”. 

Koło Kobiet Aktywnych z Papowa Toruńskiego powstało w 2005 roku. Liczy 15 członkiń, 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.  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.  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. 
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Koło Gospodyń Wiejskich  Kamionki Duże. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionek Dużych obecnie liczy 19 członkiń.  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  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. 

 

 
 

 

Koło Gospodyń Wiejskich  „Nowe My Turzno”. 

Koło Gospodyń Wiejskich  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. 
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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. 

 
 

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. Przez te wszystkie lata koło czynnie współpracowało z Radą Sołecką we 

wszystkich przedsięwzięciach które były organizowane  w sołectwie Różankowo. Priorytetem były 
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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. 

 

 
 

Łysomickie Stowarzyszenie Markus. 

Łysomickie Stowarzyszenie Markus zostało utworzone w 2013 r. Członkinie tej organizacji to głównie 

panie z miejscowości Łysomice. Łysomickie Stowarzyszenie Markus zostało zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym Krajowego Rejestru Sądowego, 28 czerwca 2013 r. 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 
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bibliotekach publicznych warsztaty wykonywania stroików świątecznych wielkanocnych  

i bożonarodzeniowych, które cieszą się ogromnym powodzeniem. 

 

 
 

Stowarzyszenie „Krok w przód” skupiające młodzież z miejscowości Łysomice. 

 

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie. 

  

  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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        Fundacja Pro Futuro funkcjonuje w Łysomicach prowadząc przedszkole „Pod klonowym 

listkiem”  Misją Fundacji PRO FUTURO jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza  

w formie edukacji wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Szczególnie są nam bliskie wszelkie 

działania dotyczące: kultury, spraw społecznych, demokracji i praw człowieka. W 2009 roku Fundacja 

„Pro Futuro” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt na realizację zadania  "Przedszkole Pod 

Klonowym Listkiem", który  został zakwalifikowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie Klonowy Listek  

to pełnowymiarowe prywatne przedszkole. 

 

    Stowarzyszenie Rozwoju Gminy. 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 różnych przedsięwzięć.  

Realizacja Uchwał Rady Gminy w  Łysomicach  

     W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Gminy w Łysomicach  obradowała na 

12 Sesjach na których, zostało podjętych  79 uchwał, z czego 24 podlegały publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zrealizowano 61 uchwał Rady Gminy, natomiast 

18 uchwał jest w trakcie realizacji.  

Dziennik korespondencji Biura Rady 

W 2021 roku zarejestrowano w dzienniku korespondencyjnym  biura rady 194  pisma. 

 

Komisje Rady Gminy 

W roku 2021 Komisje Rady Gminy spotkały się na 20 posiedzeniach, w tym: 

- Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa - 5 posiedzeń, 

- Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Problemów Społecznych - 5 posiedzeń, 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 1 posiedzenie. 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne. 
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Liczba jednostek OSP 

1. OSP Gostkowo 

2. OSP Kamionki Duże 

3. OSP Lulkowo   KSRG 

4. OSP Papowo Toruńskie  KSRG 

5. OSP Turzno 

 

  

 
     Na terenie Gminy odnotowano 205 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. nastąpił 

wzrost ilości zdarzeń do roku poprzedniego o 14. Więcej zdarzeń odnotowano tylko na terenie gmin 

Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka. 

 
 

     Z powyższego wykresu wynika, iż na terenie Gminy Łysomice w 2021. zaistniało 205 zdarzeń. 

Odnotowano wzrost w ilości zdarzeń dotyczących miejsc zagrożonych i fałszywych alarmów. Na 

dość dużym poziomie utrzymuje się ilość pożarów odnotowanych na terenie gminy.  

 

28
42

21

65

10
33

60

26

50

95

133
123

220

91

154

244

86

188

12 10 11
25

3
18 15 13 8

135

185

155

310

104

205

319

125

246

0

50

100

150

200

250

300

350

 .  hełmża Gm.
 hełmża

Gm.
Czernikowo

Gm. Lubicz Gm.
 ubianka

Gm.
 ysomice

Gm.
Obrowo

Gm. WLk.
Nieszawka

Gm.
Zławieś
Wielka

STATYSTYKA DZIA AŃ W ROZBI IU NA G INY

 ożar MZ AF Razem

55

160

15

230

47

131

13

191

35

114

12

161

33

154

18

205

0

50

100

150

200

250

pożary miejscowe zagrożenia alarmy fałszywe razem

Ilość podejmowanych działań na terenie Gminy Łysomice

2018 2019 2020 2021



85 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Łysomice za 2021r. 

 
 

     Najwięcej interwencji podejmowały jednostki będące w KSRG tj. OSP Papowo Toruńskie - 119 

zdarzeń  oraz OSP Lulkowo – 112 zdarzeń.    Odnotowano 27 wyjazdów poza teren Gminy 

Łysomice ( 24 OSP Papowo Toruńskie i 3 OSP Lulkowo) z czego najwięcej na teren Torunia.   

 

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne jednostki 

 
 

      W 2021 r. na OSP Gostkowo zostało przeznaczonych najwięcej środków, związane jest to z 

zakupem nowego pojazdu pożarniczego, doposażeniem wraz z doposażeniem  oraz przygotowaniem 

do rozbudowy remizy (projekt i pozwolenia). Wśród pozostałych OSP najwięcej środków 

przeznaczanych jest na jednostki należące do KSRG – Papowo Toruńskie i Lulkowo. Poza OSP 

Gostkowo inwestycje i zakupy dokonywane były dla OSP Papowo Toruńskie i OSP Kamionki Duże.   
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Samochód średni ratowniczo-gaśnicy Man 13.290.4x4BB OSP Gostkowo 

  

 

Drabina OSP Papowo Toruńskie po modernizacji. 

 

 

Zestawienie kosztów OSP w poszczególnych działach w 2021 roku 

(bez wydatków inwestycyjnych i zakupu pojazdu) 
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Wydatki na OSP utrzymywane są na stałym poziomie. Największy koszty ponoszone są na zakupy, 

diety/ryczałty oraz usługi.  

 

Dotacje dla jednostek OSP oraz zakupiony sprzęt. 

Rodzaj dotacji  

 

Jednostka OSP  

 

Rodzaj wydatku  

 

Kwota 

dotacji  

 

KSRG 

 

Lulkowo 

 

 

 

Papowo 

Toruńskie 

 

Hełmy i montaż systemu 
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• Samochód ciężki IVECO GCBA 3/23    1986  przekazany na 

Ukrainę w 2022 r.  

• 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 IVECO GBAM 2,5/16    1997  

 

      W dniu 25 listopada 20221 r. na sesji Rady Gminy Łysomice druhowie  Tomasz Orzeł i Roman 

Klonowski z OSP Gostkowo  otrzymali szczególne podziękowania za uratowanie mieszanki 

Gostkowa z płonącego domu.  

 

 
 

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 77,5 etatu z czego 75 policyjne. 

Na terenie Gminy stwierdzono 108 przestępstwa  ( w 2020 r. 140) 
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Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, iż na terenie miasta Chełmża i Gmin Wiejskich Gmin 

nastąpił spadek ilości stwierdzonych przestępstw, poza Gminą Chełmża wzrost o 3 zdarzenia. 

 

Wykrywalność na ternie Gmin 

 

 
 

Odnotowano wzrost wykrywalności na terenie wszystkich miasta Chełmża i Gmin podległych 

Komisariatowi Policji w Chełmży. Największy wzrost odnotowano na terenie Gminy Zławieś Wielka 

 

 

 

 

Przestępczość w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy  Łysomice 
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      Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż nastąpił spadek przestępczości na terenie 

Gminy Łysomice w kategoriach przestępczości przeciwko mieniu. Wzrost odnotowano w kategorii 

uszczerbku na zdrowiu. Ujawniono 5 przestępstw narkotykowych oraz 21 przypadków kierowania 

pojazdem w stanie nietrzeźwym.  Nie odnotowano bójek jak i rozbojów.  

 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 

 
 

   Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy  poprawił się gdyż znacznie spadła ilość 

wypadków drogowych o 4, a tym samym spadła również ilość osób pokrzywdzonych w tych 

zdarzeniach. Odnotowano natomiast wzrost kolizji drogowych. 

Największe zagrożenie w ruchu drogowym występuje na drogach krajowych i wojewódzkich.  
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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 grudniu 2021 r.  przed siedzibą Komisariatu Policji w Chełmży odbyło się uroczyste przekazanie 

nieoznakowanego 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.  

Epidemia SARS-CoV 2 – COVID 19 Realizacja programu szczepień  

 

 
 

    W ramach działań związanych ze zwalczaniem stanu epidemii wywołanej przez wirusa SARS 

Covid 19 na terenie Gminy Łysomic realizowano program szczepień . Po roku prowadzenia 

szczepień poziom wszczepialności mieszkańców wynosił 60,78 % zaszczepionych dwoma dawkami.  

Najwięcej osób zaszczepionych odnotowano w grupach o największym ryzyku tj. 60 roku życia 

wzwyż.  
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Działania promocyjne zachęcające do szczepienia Covid 19 

   W ramach programu szczepienia przeciw Covid 19 na terenie gminy realizowano działania 

promocyjne zachęcające mieszkańców do szczepień. Skupiono się przede wszystkim na zachęcaniu 

mieszkańców do szczepienia w SP ZOZ w Łysomicach. 

 

 

    Działania promocyjne prowadzone były w okresie wakacyjnym gdy nastąpił spadek ilości osób 

chętnych do szczepienia przeciwko Covid 19. W  ramach działań promocyjnych prowadzonych przez 

trzech miesięcy od lipca do października zostało zaszczepionych łącznie 905 osób w SP ZOZ w 

Łysomicach. W ramach programu na powyższe działanie ze środków budżetu państwa wydatkowano 

kwotę 10 000 zł natomiast z środków Gminnych około 5 000 zł 

Kadr w 2021 rok. 

W 2021 roku zostało wydanych 32 Zarządzeń Wójta Gminy Łysomice w zakresie kadr. 

Stan zatrudnienia obejmował w 2021 roku (stan na dzień 31.12.2021r.): 

• Przedstawiciele władzy publicznej – 1 osoba 

• Kierownicy – 6 osób 

• Pozostali pracownicy biurowi – 28 osób  

• Sprzątaczki – 3 osoby 

w tym: 

- 25 osób zatrudnionych to kobiety, 

- 13 osób zatrudnionych to mężczyźni. 

Dodatkowo w 2021 roku zawarto 39 umów zleceń i 12 umów o dzieło. 

Stan zatrudnienia w 2021r.  w stosunku do wymiaru czasu pracy: 

- 2 osoby mają statut niepełnosprawnej, 

- 6 osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy,  

- 32 osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy . 

Prace interwencyjne. 

     W 2021r. 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 
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prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych 

składek na ubezpieczenie społeczne, zatrudniona została w Urzędzie Gminy Łysomice 1 osoba, która 

pracowała w gminnej jednostce organizacyjnej.  

Nabór pracowników. 

   W 2021 roku odbyły się 2 konkursy na wolne stanowiska urzędnicze. W wyniku 

przeprowadzonych procedur naboru 2 osoby podjęły zatrudnienie. 

Służba przygotowawcza pracowników samorządowych. 

    W 2021 roku 1 osoba odbyła służbę przygotowawczą jako pracownik podejmujący po raz 

pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.  

Służba przygotowawcza zakończona została zdanym egzaminem z wynikiem pozytywnym. 

Badania profilaktyczne pracowników i wypadki przy pracy 

W 2021 roku  na badania lekarskie okresowe skierowanych zostało 11 pracowników. Na badania 

wstępne wydano 6 skierowań dla osób przyjmowanych do pracy. Dodatkowo  

3 pracowników odbyło badania kontrolne z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 

dni. Wypadki przy pracy nie wystąpiły. 

Dzienniki korespondencji  

W Urzędzie Gminy w Łysomicach obowiązują 3 dzienniki korespondencyjne przeznaczone do 

rejestrowania przyjmowanej korespondencji : 

- dziennik korespondencyjny „R” rejestrujący korespondencję skierowaną do Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz do Referatu Rozwoju Gospodarczego, 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 2021 roku w dzienniku korespondencyjnym „R” zostało zarejestrowane 5503 pisma, z czego: 

- 821 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-mail), 

- 708 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-PUAP), 

- 1 pismo wpłynęło drogą faksową, 

- 4000 pism wpłynęło bezpośrednio w formie papierowej 

W porównaniu z rokiem 2020 wpływ pism zarejestrowanych wzrósł o 800. 

W 2021 roku w dzienniku korespondencyjnym „K” zostało zarejestrowanych 3228 faktur    

i dokumentów księgowych. 

W porównaniu z rokiem 2020 wpływ faktur i dokumentów księgowych zwiększył się o 75. 

2021 roku w dzienniku korespondencyjnym „O” zostało zarejestrowanych 5318 pism, z czego: 

- 1035 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-mail), 

- 559 pism wpłynęło drogą elektroniczną (e-PUAP), 

- 2 pisma wpłynęły drogą faksową, 

-  3722 pisma wpłynęły bezpośrednio w formie papierowej. 

W porównaniu z rokiem 2020 wpływ pism zarejestrowanych zwiększył się o 794. 

 

W 2021 roku ogółem zostały zarejestrowane łącznie 14.049 dokumentów, które wpłynęły do Urzędu 

Gminy Łysomice, z czego: 

- 5503 dokumenty zostały zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym „R” 

- 3228 dokumentów zostało zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym „K” 

- 5318 dokumenty zostały zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym „O” 

W porównaniu z rokiem 2020 wpływ pism, faktur oraz dokumentów księgowych zarejestrowanych 

zwiększył się o 1666. 

Korespondencja przez platformę e-PUAP 

W 2021 roku poprzez obsługę gminnego konta na platformie e-PUAP zostało odebranych 1267 

wiadomości. W porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się ilość odebranych wiadomości o 367 

dokumentów. 

Nadane przesyłki listowe 
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W roku 2021 łącznie nadano 16.189 przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym.  

W porównaniu z rokiem 2020 liczba nadanych przesyłek zwiększyła się o 5166. 

Zakupione znaczki pocztowe w 2021 roku 

W 2021 roku na usługi pocztowe wydatkowano 140.665,30 zł. 

W porównaniu z rokiem 2020 kwota faktur za opłaty pocztowe zwiększyła się o 47.876,10 zł. 

Rejestr wpływu ofert w 2021 roku 

 W całym 2021 roku do rejestru wpływu ofert wpłynęło łącznie 49 ofert. 

Rejestr wywieszonych obwieszczeń oraz ogłoszeń w 2021 roku 

 W 2021 roku zostały wywieszone 23 obwieszczenia i ogłoszenia.  

 W porównaniu z rokiem 2020 ilość ta zmniejszyła się o 9 dokumentów. 

Przygotowanie dokumentów do potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy, aneksów do umowy 

dzierżawy oraz wypowiedzeń umowy dzierżawy w 2021 roku 

W 2021 roku było łącznie 15 dokumentów do potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy, aneksów 

do umowy dzierżawy oraz wypowiedzeń umowy dzierżawy.  

W porównaniu z rokiem 2020 ilość ta zmniejszyła się o 6 takich dokumentów. 

 

Podsumowując raport o stanie gminy za 2021 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 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


